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ROŚLINY WŁÓKNISTE JAKO PRZYKŁAD NOŚNIKA ENERGII 

 
 
1. Wprowadzenie 
Udział gazów cieplarnianych pochodzenia antropologicznego szacowany jest 

na jedynie 1%.1 Mimo tego zwolennicy teorii efektu cieplarnianego twierdzą, że tak 
małe ilości gazów mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne. Z analizy 
Turowskiego2 wynika, że Unia Europejska wytwarza 1/10 ditlenku węgla 
emitowanego przez człowieka, co daje 0,1 procent emisji globalnej. Opinie na 
temat wyliczeń dotyczących efektu cieplarnianego są niejednoznaczne i dzielą 
świat nauki i polityki. Następują rozdziały na arenach międzynarodowych, czego 
przykładem jest podpisanie Poprawki do protokołu Kioto3 przez mniejszą liczbę 
państw oraz wycofanie umowy przez Kanadę w 2011 roku.4 

Wspólnota Europejska prowadzi wewnętrzną politykę klimatyczną, w tym 
pakiet energetyczno-klimatyczny. Nowe cele zawarte w pakiecie z 2014 roku są 
następujące: zwiększenie efektywności energetycznej o 27%, zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych o 27% oraz redukcja emisji CO2 o 40% do 2030 
roku.5  

Wzmożone działania Unii zachęcające do produkcji paliw z roślin są 
następstwem polityki prośrodowiskowej. Twierdzi się, że paliwa z biomasy 
przyczynią się do redukcji emisji CO2 oraz zmniejszą udział energii z paliw 
kopalnych. Jako państwo członkowskie Polska musi poszukiwać nowych 
rozwiązań w energetyce. Warto zatem przeanalizować właściwości konopi, 
najnowsze badania oraz stan prawny  w zakresie uprawy. 

 
2. Krótka charakterystyka roślin włóknistych. 
Rośliny włókniste to ok. 2 tysiące włóknodajnych gatunków wykorzystywanych 

w szerokim zakresie. Najpopularniejsze gatunki to agawa, bawełna, juta, len 
zwyczajny i konopie siewne. Wśród zalet roślin włóknistych wymieniane są 
biodegradowalność, odtwarzalność, mały ciężar właściwy i właściwości 
mechaniczne.6 Włókna roślinne pozyskiwane są z różnych części rośliny w postaci 

                                                           
1 P. Turowski, Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE, 

„Bezpieczeństwo Narodowe’’ 2014/III, s. 73-92 
2 Ibidem, s. 80 
3 United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol http://unfccc.int/resource/ 

docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf (pobrano 1.07.2015 r.) 
4 http://biznes.newsweek.pl/fiasko-walki-z-ociepleniem-klimatu--kanada-rezygnuje-z-kioto,85774,1,1. 

html (pobrano 1.07.2015 r.) 
5 Oficjalna Strona Internetowa Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolita Polska http://www.mos.gov.pl/a 

rtykul/7_archiwum/23588_porozumienie_klimatyczne_na_szczycie_rady_europejskiej_osiagniete.html 
(pobrano 1.07.2015 r.) 

6 R. Steller, W. Meissner, Mechaniczne i reologiczne właściwości kompozycji polietylenu z włóknami 
roślinnymi, „Polimery’’ 2002, t. 47, nr 5, s. 332-338 

 

http://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
http://biznes.newsweek.pl/fiasko-walki-z-ociepleniem-klimatu--kanada-rezygnuje-z-kioto,85774,1,1.html
http://biznes.newsweek.pl/fiasko-walki-z-ociepleniem-klimatu--kanada-rezygnuje-z-kioto,85774,1,1.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/23588_porozumienie_klimatyczne_na_szczycie_rady_europejskiej_osiagniete.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/23588_porozumienie_klimatyczne_na_szczycie_rady_europejskiej_osiagniete.html
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włókien łodygowcowych (łodygi lnu, konopi, juty), liściastych (manilia, agawa, juka, 
rafia), nasiennych (bawełna), owocowych (kokos, kapok).7 

 
Skład chemiczny i właściwości 
Przyjmuje się, że rośliny włókniste składają się z jednej lub więcej  

z wymienionych substancji: tłuszcze i woski, substancje rozpuszczalne w wodzie, 
pektyny, hemiceluloza, celuloza, lignina, barwniki.8 Przykładowy skład chemiczny 
dla konopi siewnych:9 celuloza 73,98%, hemiceluloza 19,76%, lignina  
5,27%, pektyny 1,84%. Konopie siewne są odporne na działanie alkaliów  
i rozpuszczalników organicznych. Podobnie jak bawełna, ulegają destrukcji pod 
wpływem kwasów. Wilgotność włókien konopnych przetrzymywanych w warunkach 
23°C i 50% wilgotności względnej wynosi ok. 10%. Z badań wynika, że degradacja 
termiczna włókien konopnych zachodzi powyżej 150°C. Hemiceluloza i pektyna 
rozkładają się przy około 260°C, a celuloza 360°C. 

Właściwości włókien celulozowych zależą m.in. od rodzaju rośliny, 
pochodzenia, wieku i metody ekstrakcji.10 Na przykład sizal jest twardym włóknem 
liściastym, podczas gdy juta i konopie są ogólnie określane jako miękkie włókna 
łykowe (łodygowcowe). Zarówno włókna łodygowcowe i liściaste są budowy 
wielokomórkowej o bardzo małych pojedynczych komórkach. Przykładem włókna 
jednokmórkowego nasiennego jest kapok. Istnieje zależność między 
wytrzymałością mechaniczną włókien, a ilością błonnika i celulozy. Właściwości 
mechaniczne włókien roślinnych zależą przede wszystkim od ilości błonnika, który 
jest ściśle związany z krystalicznością włókna i kątem między mikro włókienkami,  
a głównym włóknem.11 Ponadto stwierdzono, że włókna o wysokiej zawartości 
celulozy posiadają doskonałe właściwości mechaniczne. Jak podają Mwaikambo  
i Ansell włókna sizalu zawierające 67% celulozy i mikro-włókienka pod kątem  
10-22° cechują się wytrzymałością na rozciąganie i modułem elastyczności  
530 MPa i 9-22 GPa odpowiednio. Dla kontrastu, włókna kokosowe o zawartości 
celulozy 43% oraz rozmieszczeniu mikro-włókienek pod kątem 30-49° 
charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie i modułem elastyczności 
odpowiednio 106 MPa i 3 GPa.12 Tabela nr 1 przedstawia wybrane właściwości 
popularnych roślin włóknistych. 

 
 
 

                                                           
7 A. Dymon, Rośliny lecznicze o właściwościach włóknodajnych przydatnych w papiernictwie, „Gazeta 

Farmaceutyczna’’ 2010, t. 10, s. 38-41 
8 M. Lewin (red.), Handbook of Fibre Chemistry, wydanie 3, s. 475-481 
9 N. Sedelnik, Properties of Hemp Fibre Cottonised by Biological Modification of Hemp Hackling Noils, 

“FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe’’ 2004,12, s. 58-60 
10 L.Y. Mwaikambo, M.P. Ansell, The effect of chemical treatment on the properties of hemp, sisal, jute 

and kapok fibres for composite reinforcement, 2nd International Wood and Natural Fibre Composites 
Symposium June 28-29, 1999 Kassel/Germany, DOI: 10.1002/(SICI)15229505(19991201)272:1<108 
:AID-APMC108>3.0.CO;2-9 

11 M.S. Sreekala, M.G. Kumaran, S. Thomas, Oil palm fibres: Morphology, Chemical composition, 
surface modification, and mechanical properties, “Journal of Applied Polymer Science’’, 1999 Vol. 66, 
s. 821-835 

12 L. Hegbom, B. Ultn, Microscopy studies of some non-wood raw materials for the pulp and paper 
industry, “Chemical and Process Engineering for Development – A challenge for the 21st century’’, 
1990 
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Tabela nr 1: Charakterystyka wybranych roślin włóknistych 
 

PARAMETR JUTA BAWEŁNA KONOPIE MANILA 

Wysokość łodygi/drzewa 
[cm] 

150-360 100-200 100-300 700-800 

Średnica łodygi [mm] 0,03-0,14 b.d. 5 50 

Ciężar właściwy  1,48-1,50 1,50-1,55 1,48-1,50 b.d. 

Porowatość [%] 14-15 b.d. 12 17-21 

Gęstość pozorna [g/cm3] 1,23 b.d. 1,35 1,1-1,2 

Ciepło właściwe [J/kg∙K] 0,324 0,292 0,323 0,322 

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa] 

187-773 287-597 580-1110 980 

Moduł Younga[GPa] 3-55 5,5-12,6 3-90 72 

Zawartość celulozy [%] >65 88-97 73,98-77,89 68,32 

Zawartość hemicelulozy [%] >22,5 4-6 3,7-19,76 19,00 

Zawartość ligniny [%] >11 <1,5 1,75-10,6 12-13 

Woski i tłuszcze [%] >0,3 0,4-1,5 0,8-1,59 0,6-1,0 

*b.d. – brak danych 
Źródło: M. Lewin, E.M.Pearce (red.), Handbook of Fibre Chemistry, wydanie 2, USA 

1998, s. 526-527. M. Lewin (red.), Handbook of Fibre Chemistry, wydanie 3, s. 475-481; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gossypium (pobrano 2.07.2015 r.); I. Baltiņa, Z. Zamuška,  
V. Stramkale, G. Strazds, Physical properties of latvian hemp fibres, „Environment. 
Technology Resources Proceedings of the 8th International Scientific and Practical 
Conference’’ 2011, 11, s. 237-243; http://www.textileinstruments.net/news_pro.asp?id=342& 
Physical-Properties-of-Jute-Fiber-With-Chemical-Composition.asp (pobrano 1.07.2015 r.); 
N.P.G. Suardana, Y. Piao, J.K. Lim, Mechanical properties of hemp fibers and hemp/PP 
composites: effects of chemical surface treatment, „Materials Physics and Mechanics” 2011, 
11, s. 1-8; K. Vijayalakshmi, Ch.Y.K. Neeraja, A. Kavitha, J. Hayavadana, Abaca fibre, 
„Transactions on Engineering and Sciences” 2014, Vol.2, Issue 9, s. 16-19; S.P. Mishra,  
A Text Book of Fibre Science and Technology, India 2005, rozdział 5; M. Sfiligoj Smole,  
S. Hribernik, K. Stana Kleinschek, T. Kreže, Plant Fibres for Textile and Technical 
Applications (in:) S. Grundas, A. Stepniewski, Advances in Agrophysical Research 2013, 
DOI: 10.5772/52372; Pod red. Das P.C., Jute Production Technology, 2012 

 

3. Uprawa konopi w Polsce, Europie i na świecie 
Zawiłą historię przemysłu włókienniczego w Polsce w okresie 

międzywojennym opisali A. Jezierski i C. Leszczyńska.13 Zmiany w użytkowaniu 
ziemi rolniczej na przełomie lat 1938-2007 dokładnie przeanalizował Urban.14  
W tabeli 2 przedstawiono procentowy udział uprawy roślin włóknistych w Polsce do 
2007 roku. Lata sześćdziesiąte były urodzajne jeśli chodzi o konopie. Polska Izba 
Lnu i Konopi szacuje ówczesny areał na 30 000 ha.15 W latach 80. zauważalny jest 
znaczny spadek udziału konopi w strukturze zasiewów. Okres burzliwych przemian 
w latach 90. spowodował odejście polskich rolników od uprawy roślin włóknistych. 
Prawdopodobnie było to skutkiem upowszechnienia tkanin sztucznych. W celu 

                                                           
13 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, wydanie 3. Warszawa 2003, s. 294-299 
14 S. Urban, Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce, „Journal of Agribusiness and Rural 

Development’’ 2009, 2 (12), s. 257-265 
15 Polska Izba Lnu i Konopi, Konopie-historia, http://www.pilik.pl/pl/show_page/105 (pobrano 1.07. 

2015 r.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gossypium
http://www.textileinstruments.net/news_pro.asp?id=342&Physical-Properties-of-Jute-Fiber-With-Chemical-Composition.asp
http://www.textileinstruments.net/news_pro.asp?id=342&Physical-Properties-of-Jute-Fiber-With-Chemical-Composition.asp
http://www.pilik.pl/pl/show_page/105
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ratowania przemysłu włókienniczego stosowano wysokie stawki celne na import 
surowca lnianego.16 Jednak jak widać tabela 2 przedstawia tendencję malejącą. 

 

Tabela nr 2: Procentowy udział upraw roślin włóknistych w Polsce w latach 1938-2007 
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% roślin włóknistych (ogółem) 

1,0 0,3 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,04 0,06 0,03 

% lnu 

0,8 0,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 0,03 0,05 0,02 

% konopi 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,03 0,001 0,0 0,0 0,01 0,01 0,01 

Źródło: Opracowanie własne wg S. Urban, 2009 
 

Tabela 3 zawiera dane dotyczące powierzchni uprawy konopi w Polsce  
w latach 2005-2013. W 2014 powierzchnia upraw lnu i konopi wynosiła 2046 ha 
(najwięcej w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i lubelskim),17 co stanowiło 
0,22% powierzchni upraw przemysłowych (czyli buraki cukrowe, rzepak i rzepik, 
len i konopie oraz tytoń). W danych GUSu dotyczących skupu i cen nie 
odnotowano żadnych wartości dla słomy konopnej, włókna i nasion.18 

 

Tabela nr 3: Powierzchnia uprawy konopi w Polsce w latach 2005-2013 
 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pow. 
uprawy 

konopi [ha] 

196 1009 1376 1562 942 308 240 576 292 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konopiach, Gazeta Konopna 2014 
http://www.spliff.pl/hemp-lobby/item/1435-ministerstwo-o-konopiach (pobrano 30.07.2015 r.) 

 

Wykres 1 przedstawia tegoroczną perspektywę zasiewów konopi w Polsce  
z podziałem na województwa. Sejmiki województw corocznie określają ogólną 
powierzchnię i rejonizację upraw konopi włóknistych na podstawie informacji  
o planowanych kontraktacjach z rolnikami. W tym roku najwięcej upraw planuje się 
w woj. śląskim. Ponad połowę mniej w Małopolsce, Lubelszczyźnie, 
Wielkopolskiem i Zachodniopomorskiem. Łączna zatwierdzona powierzchnia 
upraw konopi w 2015 roku wynosi 4803,74 ha. 

 
 

                                                           
16 Odpowiedź podsekretarza stanu Ryszarda Brzezika w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

interpelację nr 3712 w sprawie utrzymania wysokiej stawki celnej na import surowca lnianego, 2000 
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/51D1A311 (pobrano 1.07.2015 r.) 

17 Główny Urząd statystyczny, Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r., Tabl.50, s.107 
18 Główny Urząd statystyczny, Skup i ceny produktów rolnych w 2014 r., Tabl.12, s.25 

http://www.spliff.pl/hemp-lobby/item/1435-ministerstwo-o-konopiach
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/51D1A311
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Wykres nr 1: Powierzchnia przeznaczona pod uprawy konopi Polsce w 2015 roku  

w poszczególnych województwach 
 

 
*dane zostały wyrażone w [ha] 
Źródło: Opracowanie według Uchwał Sejmików Województw dostępnych na stronach 

BIP 
 

Na świecie funkcjonuje szereg instytucji o charakterze badawczym  
i dyskusyjnym w dziedzinie konopi. Propagatorską działalność w zakresie konopi 
przemysłowych prowadzi m.in. Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Konopnego 
(European Industrial Hemp Association – EIHA). Corocznie, od 12 lat, EIHA 
organizuje w maju międzynarodową konferencję poświęconą przemysłowi 
konopnemu. Tabela 4 prezentuje areał upraw konopi w Europie w 2014 r. i została 
opracowana według oficjalnych stron EIHA. W tabeli brakuje danych dla Polski 
(być może dane ze stron EIHA odnoszą się tylko do członków Stowarzyszenia, 
wśród których nie ma instytucji z Polski). Według EIHA łączna powierzchnia upraw 
w 2014 r. w Europie wyniosła ponad 17 tys. ha i była największa od 10 lat. Rok 
2015 będzie jeszcze bardziej urodzajny, gdyż w samej Polsce w której wcześniej 
upawiano kilkaset hektarów (patrz tab. 3) zaplanowano 4,8 tys. hektarów zasiewów 
(wykres 1).  

 

Tabela nr 4: Powierzchnia upraw konopi przemysłowej w Europie w 2014 roku  
 

Nazwa kraju Powierzchnia upraw konopi 
siewnych [ha] 

Udział procentowy [%] 

Francja 10500 59,92 

Holandia 1462 8,34 

Litwa 1061 6,05 

Rumunia 750 4,28 

Austria 550 3,14 

81 53,7

467,4

197
210,9

531,38

136,52
123,5

268

63,01
85

1356

218
158

442,35
411,98

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFYQFjAEahUKEwitnr7GjIDHAhWq_HIKHU0fDKc&url=http%3A%2F%2Feiha.org%2F&ei=Yqa4Va3lCqr5ywPNvrC4Cg&usg=AFQjCNEeLIjkmnK_RIAmqNe1fXS_KnOC9w&bvm=bv.98717601,d.bGg
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Nazwa kraju Powierzchnia upraw konopi 
siewnych [ha] 

Udział procentowy [%] 

Włochy 500 2,85 

Słowenia 500 2,85 

Niemcy 486 2,77 

Węgry 350 2,00 

Chorwacja 300 1,71 

Łotwa 250 1,43 

Czechy 210 1,20 

Estonia 210 1,20 

Dania 162 0,92 

Wielka Brytania 160 0,91 

Słowacja 67 0,38 

Portugalia 5 0,03 

Suma 17523 100,00 

Źródło: European Industrial Hemp Association. http://eiha.org/media/2014/10/15-01-
13-Growing-Area-Europe-2014.pdf (pobrano 10.07.2015 r.) 

 

Na światowym rynku uprawy konopi siewnej pod koniec dwudziestego wieku 
przodowały Chiny (41,4%), Korea Pd (21,6), Rosja (9%), Chile (7,2%), Francja 
(6,9), Turcja (5,4%).19 Ogólnoświatowa powierzchnia zasiewów w 2011 roku 
wynosiła 80 tys. hektarów. Zapotrzebowanie na nasiona konopi siewnej ciągle 
wzrasta, głównie na potrzeby spożywcze. Dla przykładu, w Kanadzie w 2014 roku, 
w tym celu obsiano 36 tys. hektarów (wzrost w stosunku do roku poprzedniego  
o 25%), a w 2015 roku planuje się uprawiać konopie na 50 tys. ha (o 28% więcej 
niż w 2014 r.).20 

 
4. Konopie siewne – systematyka, uprawa i zbiór 
Z systematyki gatunku konopi siewnych (Canabis Sativa L.) wynika, że są  

to rośliny naczyniowe, okrytonasienne z rodziny konopiowatych [Integrated 
Taxonomic Information System].21 Szacuje się, że rynek konopi siewnych stanowi 
obecnie 2500 produktów.22 Polski wykaz z Centralnego Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych23 zawiera sześć odmian konopi siewnych z gatunku Canabis 
Sativa L. o zawartości THC (tetrahydrocannabinol) poniżej 0,2%. Są to: Rajan, 
Tygra, Wojko, Beniko, Białobrzeskie, Wielkopolskie. Aż pięć odmian wyhodowano 
w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ), który jest polskim 
liderem prac badawczych z zakresu konopi. Odmianę Wielkopolskie wyhodowano 
w Gospodarstwie Rolno-Nasiennym KOW-MAR Maria J. Kowalska.  

                                                           
19 V.L. Vantreese, Industrial hemp: global markets and prices, Kentucky 1997, s. 8 https://www.voteh 

emp.com/PDF/hemp97.pdf (pobrano 10.07.2015 r.) 
20 The portal for bio-based economy bio-based chemicals and materials industrial biotechnology, 

Worldwide growth in industrial hemp – fibres, shivs, seed & oil and pharmaceuticals, http://news.bio-
based.eu/worldwide-growth-industrial-hemp-fibres-shivs-seed-oil-pharmaceuticals/ (pobrano 
11.07.2015 r.) 

21 Integrated Taxonomic Information System http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt? 
search_topic=TSN&search_value=19109 (pobrano 2.07.2015 r.) 

22 R. Johnson, Hemp as an Agricultural Commodity. Oficjalna Strona Federation of American Scientist, 
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL32725.pdf (pobrano 2.07.2015 r.) 

23 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych http://www.coboru.pl/Polska/Rejestr/ 
odm_w_rej.aspx?kodgatunku=KOP (pobrano 1.07.2015 r.) 

https://www.votehemp.com/PDF/hemp97.pdf
https://www.votehemp.com/PDF/hemp97.pdf
http://news.bio-based.eu/worldwide-growth-industrial-hemp-fibres-shivs-seed-oil-pharmaceuticals/
http://news.bio-based.eu/worldwide-growth-industrial-hemp-fibres-shivs-seed-oil-pharmaceuticals/
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=19109
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=19109
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Uprawa konopi siewnych24 
Urząd Marszałkowski wydaje wiosną zezwolenie na uprawę konopi rolnikowi, 

który złożył wniosek do Urzędu Gminy jesienią poprzedniego roku. Do wniosku 
należy dołączyć oświadczenie o niekaralności. Rolnik powinien również podpisać 
umowę kontraktacyjną z podmiotem posiadającym zezwolenie wydawane przez 
marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi 
włóknistych. 

Uprawa konopi nie jest trudna. Rośliny,,(...) najlepiej rosną na glebach 
żyznych i głębokich, takich jak czarnoziemy, czarne ziemie, gleby próchnicze, 
pyłowe wytworzone z iłów, glin, lessów, a także mady o głębokiej warstwie ornej, 
zasobnej w wodę i składniki pokarmowe’’.25 Należy unikać zasiewów na glebach 
kwaśnych, lekkich piaszczystych i podmokłych glinach. Najkorzystniejszy zakres 
odczynu pH gleby wynosi 6,5-7,6. Dawka nawozu dla plonu 10 t słomy z ha  
z plonem nasion (0,5 t) jest następująca: 190 kg azotu(N) + 70 kg fosforu 
(P2O5)+160 kg potasu (K2O)+40 kg magnezu (MgO) +170 kg wapnia (CaO).26 
Najczęściej wysiewa się 60-70 kg nasion na ha w rozstawie 15-20cm.  

 
Zbiór włókna konopnego27 
Biorąc pod uwagę predyspozycję łodygi konopi, do produkcji włókna najlepsze 

wymiary to 2 m długości i 5 mm średnicy. W tradycyjnej technologii łodygi konopi, 
po żniwach suszą się naturalnie przed roszeniem, leżąc na ziemi przez 4-6 
tygodni.28 Roszenie to obróbka słomy konopi, mająca na celu rozpuszczenie klejów 
roślinnych (pektyn) i oddzielenie włókna od zdrewniałej części łodyg. Proces ten 
polega na utrzymaniu odziarnionej konopi w stanie wilgotnym od kilkudziesięciu  
do 200 godzin. Kąpiel w temperaturze dostosowanej do fazy roszenia (19-38ºC) 
wykonywana jest w basenach roszarniczych lub metodą chałupniczą. Podczas 
moczenia łodygi pęcznieją, następuje wyługowanie substancji organicznych, 
rozwój mikroorganizmów i fermentacja. W kolejnym kroku wyroszoną słomę  
suszy się słańcowo (wykorzystując ciepło promieniowania słonecznego) lub 
mechanicznie (za pomocą wyżymaczki oraz komory suszącej). W drugiej opcji, po 
suszeniu mechanicznym, wysuszoną słomę zawraca się do pomieszczenia słomy 
roszonej na 24-72 godziny w celu wyrównania wilgotności do wilgotności 
otoczenia. Wówczas włókno jest lepszej jakości, a straty włókna w obróbce 
końcowej są mniejsze. Obecnie, w celu oddzielenia włókien roślinnych stosuje się 
urządzenie o nazwie dekortykator. Jest to maszyna, która w sposób całkowicie 
mechaniczny wyodrębnia włókno.29 

 
 
 
 

                                                           
24 http://rolniczeabc.pl/253555,Uprawa-konopi-moze-sie-oplacac.html#axzz3i84KhCAE (pobrano 

30.07.2015 r.) 
25 J. Gajewski, Uprawa konopi siewnej – stan obecny i perspektywy rozwoju uprawy tej rośliny, Praca 

inżynierska. Sulechów 2006 
26 Ibidem, s. 29 
27 M. Lewin, E.M. Pearce (red.), Handbook of Fiber Chemistry, wydanie 2, USA 1998, s. 505-571 
28 Ibidem, s. 522 
29 https://www.youtube.com/watch?v=9b-J3qCn5aA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pektyny
http://rolniczeabc.pl/253555,Uprawa-konopi-moze-sie-oplacac.html#axzz3i84KhCAE
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5. Odzysk energii z konopii – proste rozwiązania 
Ze słomy konopnej otrzymuje się ok. 25% włókna i 75% paździerzy. Warto 

wykorzystać paździerz do produkcji brykietu. W Szwecji w 2011 roku poddano 
termicznej przeróbce 4700 ton konopi siewnej.30 Większość biomasy została 
przetworzona na brykiet i spalona w prywatnych gospodarstwach. Wydajność 
energetyczna konopi z hektara zbadana w Zakładzie Doświadczalnym  
Pętkow oraz Zakładzie Doświadczalnym w Starym Sielcu wynosi 266 i 373  
GJ/ha, odpowiednio przy wartości opałowej 17,9 i 18,5 GJ/t.31 Na wykresie  
2 przedstawiono ciepło spalania wybranych gatunków biomasy.32 Z badań wynika, 
że spalenie 1 kg brykietów z paździerzy konopnych powoduje emisję 0,8 kg CO2  

i 0,15 kg CO. Jest to dwa razy mniejsza emisja CO2 niż przy spaleniu zrębków 
drewna. Wydajność energetyczną z różnych części konopi przedstawia wykres 2.33 

 

Wykres nr 2: Ciepło spalania wybranych roślin  
 

 
Źródło: Grabowska i in., 2007 
 

Wykres nr 3: Potencjał energetycznych różnych części konopi siewnej 
 

 
Źródło: Mańkowski i in., 2014 

 

                                                           
30 T. Prade, Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) – a High-Yielding Energy Crop, 2011 

http://pub.epsilon.slu.se/8415/1/prade_t_111102.pdf (pobrano 1.07.2015 r.) 
31 D. Staniewicz, Produkcja rolna na cele energetyczne jako instrument polityki klimatycznej, „Studia 

BAS’’ 2012, 29, s.185-208 
32 L. Grabowska, J. Kołodziejczyk, H. Burczyk, Zastosowanie energetyczne konopi włóknistych, 

„Problemy Inżynierii Rolniczej’’ 2007, s. 19-25 
33 J. Mańkowski, J. Kołodziej, P. Baraniecki, Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi 

uprawianych na terenach zrekultywowanych, „Chemik’’ 2014, 68, 10, s. 901-904 

http://pub.epsilon.slu.se/8415/1/prade_t_111102.pdf
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W ostatnich latach prowadzone są badania właściwości brykietów o różnym 
składzie biomasy. Przykładowo do konopi przemysłowej dodaje się torf w udziale 
15, 30 i 50%34. Właściwości wymienionych mieszanek przedstawiono w tabeli  
4. Z badań wynika, że dodatek torfu nieznacznie poprawia parametry energetyczne 
brykietu z konopi, jednakże w paliwie przy udziale 50% konopi i 50% torfu rośnie 
zawartość chloru z 0,16 do 0,28%.  

 

Tabela nr 4: Właściwości mieszanek paliwowych na bazie konopi  
 

Parametr Konopia Konopia +15% 
torfu 

Konopia + 30% 
torfu 

Konopia + 
50% torfu 

Wartość opałowa 
[MJ/kg] 

18,29 18,43 19,03 19,43 

Popiół [%] 2,97 2,60 2,92 2,88 

Temperatura 
topnienia popiołu 

[ºC] 

1400-1450 1380-1410 1180-1280 1110-1210 

Zawartość siarki 
[%] 

0,13 0,125 0,11 0,10 

Zawartość chloru 
[%] 

0,16 0,225 0,19 0,28 

Źródło: Wg Kaktis i in., 2014 
 

Ponadto surowiec konopny można wykorzystać w procesie ferementacji  
z odzyskiem biogazu. Głównymi konkurentami dla konopi w produkcji biogazu  
są kukurydza i buraki cukrowe.35 Wydajność energetyczna metanu na jednostkę 
powierzchni uprawy zależy od specyficznej wydajności energetycznej biomasy, 
zróżnicowanej na poszczególnych etapach wzrostu rośliny. Zawartości 
węglowodanów i ligniny wzrastają w późniejszych terminach zbioru. [T. Prade, 
2011]. Podczas gdy węglowodany, takie jak celuloza i hemiceluloza, ulegają 
degradacji i konwersji do metanu, inne substancje, jak lignina, są 
trudnodegradowalne. Zatem można spodziewać się niższej produktywności 
metanu z konopi zbieranej za późno.   

Przeprowadzono wiele badań na temat wytwarzania paliwa z konopi. Z jednej 
tony nasion otrzymuje się 350 litrów oleju. W skład biopaliwa konopnego wchodzą 
olej konopny, alkohol (metylowy, etylowy) oraz katalizator (NaOH, KOH).36 Olej 
uzyskuje się w procesie transestryfikacji. Efektywność procesu jest porównywalna 
do paliw z innych roślin i dla oleju konopnego wynosi 97%.37 W Niemczech 
przebadano trzy rodzaje biopaliwa z konopi: tłoczonego na zimno, na gorąco oraz 
rafinowanego.38 Wszystkie analizowane próbki oleju z konopi spełniły wartości 
progowe w odniesieniu do oleju rzepakowego w zakresie gęstości, lepkości 

                                                           
34 A. Kaktis, D. Ancans, I. Nulle, Evaluation of combustion properties of biomass mixtures, “Engineering 

for rural development’ 2014’, s. 423-427, http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2014/Papers/ 
72_Kakitis_A.pdf (pobrano 1.07.2015 r.) 

35 T. Prade, S. Svensson, J.E. Mattsson, Energy balances for biogas and solid biofuel production from 
industrial hemp, “Biomass and Bioenergy’’ 2012, Vol.40, s. 36-52 

36 Gazeta Konopna, FAME – paliwo z konopi, 2014 http://www.spliff.pl/hemp-lobby/item/1159-paliwo-z-
konopi (pobrano 1.07.2015 r.) 

37 Nova Institut für Őkologie und Innovation, Examination of hemp oil with regard to its suitability as fuel 
for engines adapted to pure plant oil use. Motivation, Summary and Outlook. Germany 2007 

38 Ibidem, s. 3-4 

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2014/Papers/72_Kakitis_A.pdf
http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2014/Papers/72_Kakitis_A.pdf
http://www.spliff.pl/hemp-lobby/item/1159-paliwo-z-konopi
http://www.spliff.pl/hemp-lobby/item/1159-paliwo-z-konopi
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kinematycznej, liczby cetanowej (wskaźnik zdolności do samozapłonu), wartości 
opałowej, zawartości siarki i wody. Odchylenia od tych parametrów do wartości 
charakterystycznych paliwa z oleju rzepakowego były małe i według naukowców 
nie są przeszkodą dla stosowania oleju konopnego jako paliwo. Z drugiej strony, 
nie spełnione zostały wymogi normy DIN V 51605 na pozostałości koksu, jodu  
i odporności na utlenianie. Szczególną uwagę zwróciły pozostałości koksu oleju 
konopnego, których poziom był dwa razy wyższy niż w oleju rzepakowym. Ilości 
pozostałości koksu wskazują na skłonność do powstawania osadów w komorze 
spalania, na dyszach wtryskowych i zaworach. Może to doprowadzić do wzrostu 
wymagań sprzętowych, pogorszenia właściwości emisyjnych i zakłócenia  
pracy silnika. Poza tym paliwo wykazuje niższą odporność na utlenianie, czyli  
jego trwałość na przechowywanie jest mniejsza. Zgodnie z wymogami normy  
DIN V 51605 paliwo konopne rafinowane spełniło dwanaście kryteriów, tłoczone  
na zimno osiem kryteriów, a tłoczone na gorąco sześć. 

Wady paliwa konopnego pozostałości koksu i stabilności utleniania mogłyby 
zostać poprawione przez zastosowanie dodatków innych olejów pochodzenia 
roślinnego. Przeprowadzone eksperymenty mieszanek paliwowych na bazie  
diesla z 25% dodatkiem oleju konopnego bez ogrzewania i z 50% mieszanką  
z podgrzewaniem potwierdziły, że można stosować mieszanki z olejem konopnym 
bez żadnych modyfikacji silnika diesla.39 Choć w wielu państwach dopiero bada się 
potencjał energetyczny konopi,40 a olej rzepakowy ciągle przoduje wśród paliw  
z biomasy,41 to warto testować i doskonalić paramtery biopaliwa konopnego.  

 
Podsumowanie 
W 2015 roku w Polsce zakontraktowano ponad 4,8 tys. hektarów na zasiew 

konopi. Jest to ponad dziesięć razy więcej niż w latach ubiegłych i warto 
wykorzystać surowiec konopny w najprostszy sposób, czyli do produkcji stałego 
paliwa. Badania wykazują, że parametry brykietu z konopi spełniają wymagania 
stawiane paliwom alternatywnym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu 
(SPC) oraz cementownie np. Chełm i Rudniki.42 Wartość opałowa na poziomie  
17-20 MJ/kg i niska zawartość chloru ~0,16% pretendują konopie do termicznego 
wykorzystania w przemyśle.  

 
Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze rodzaje roślin włóknistych, 

ich właściwości fizyczne i chemiczne. Opisano rozwój przemysłu włókienniczego  
w Polsce i perspektywy zasiewów. Konopie siewne mogą być wykorzystane  
w energetyce jako paliwo  z biomasy. Wówczas przyczynią się do redukcji emisji 
CO2 oraz zmniejszą udział energii z paliw kopalnych. W artykule omówiono 

                                                           
39 O.D. Hebbal, K.V. Reddy, K. Rajagopal, Performance characteristics of a diesel engine with deccan 

hemp oil, “Fuel’’ 2006, Vol. 85, Issues 14-15, s. 2187-2194 
40 M.S.U. Rehman, N. Rashid, A. Saif, T. Mahmood, J.I. Han, Potential of bioenergy production from 

industrial hemp (Cannabis sativa): Pakistan perspective, “Renewable and Sustainable Energy 
Reviews’’ 2013, 18, s. 154-164 

41 A. Alcheikh, Advantages and Challenges of Hemp Biodiesel Production: A comparison of Hemp  
vs. Other Crops Commonly used for biodiesel production, University of Gävle 2015, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:842842/ATTACHMENT01.pdf (pobrano 28.07.2015 r.) 

42 P. Bąbelowski, Współspalanie paliw alternatywnych w cementowniach Cemex Polska. Warszawa 
2012, http://scc.com.pl/konferencje/prezentacje/IPAL_14-06-2012/CEMEX.pdf (pobrano 2.07.2015 r.) 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:842842/ATTACHMENT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:842842/ATTACHMENT01.pdf
http://scc.com.pl/konferencje/prezentacje/IPAL_14-06-2012/CEMEX.pdf
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najnowsze doniesienia literaturowe na temat energetycznych właściwości konopi 
przemysłowych.  

 
Summary 
Types of fiber plants, their physical and chemical characteristics were 

presented. The development of the fiber industry and crop prospects in the field  
of hemp in Poland were described. The hemp can be used as biomass fuel. Then  
it can contribute to the reduction of CO2 emissions and protect fossil fuels. The 
latest reports taking into account the energetic properties of industrial hemp were 
discussed. 
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ROŚLIN ENERGETYCZNYCH 

 
 
Wstęp 
Działania prowadzące do redukcji CO2 oraz rozwoju odnawialnych źródeł 

energii stały się tematem licznych debat i prac naukowych. Rozwijanie sektora 
odnawialnych źródeł energii ma wpływać na stopniowe odejście od energetyki 
konwencjonalnej na rzecz energii alternatywnej, zgodnie z zasadą równoważonego 
rozwoju, według której podjęte akcje mają być kompromisem pomiędzy 
społeczeństwem, ekonomią i ekologią. Obecnie, przed rozpoczęciem działań 
związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii, są przeprowadzone 
analizy finansowe, ocena wpływu na środowisko, a także konsultacje społeczne. 
Kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o założeniu plantacji roślin 
energetycznych przez rolników odgrywa aspekt ekonomiczny. Uprawa roślin 
energetycznych opłacalna jest w momencie, gdy przychody są większe od 
nakładów. Obecnie zostały poczynione kroki, aby polskie rolnictwo stało się 
bardziej konkurencyjne wobec rolnictwa w innych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej tj. Niemcy, Francja, wynikiem czego jest zwiększenie dopłat dla 
rolników (średnia dopłata do hektara wzrosła z 228 do 246 euro).1 

Nowe dopłaty dla rolnictwa mogą wpłynąć znacząco na wzrost opłacalności 
uprawy roślin na cele energetyczne. Obecnie przewidziane są dopłaty: jednolite, 
dopłaty do zalesienia, dopłaty redystrybucyjne do uprawy roślin energetycznych.  
Celem prowadzonych badań była analiza oceny kosztów oraz opłacalności uprawy 
wierzby wiciowej na cele energetyczne dla wybranej technologii na obszarze 
jednego hektara. 

 
Metodyka badań 
Oceny efektywności nakładów i opłacalności uprawy roślin energetycznych 

dokonuje się poprzez zestawienie poniesionych kosztów i wartości uzyskanej 
produkcji. Efektywność jest relacją pomiędzy poniesionymi nakładami na produkcję 
roślin energetycznych, a uzyskanym plonem. Efektywność energetyczna 
uzależniona jest od wielu czynników. 

Badania mające za zadanie ocenę efektywności energetycznej były 
prowadzone metodą modelową przy wykorzystaniu karty technologicznej uprawy 
wierzby.  Do opracowania katy technologicznej posłużono się danymi zawartymi  
w publikacjach autorów prowadzących badania empiryczne związane z uprawą 
wierzby wiciowej na cele energetyczne. Były to opracowania (min. Szczukowskiego 
i innych,2 Szczukowskiego i innych,3 Dubasa i innych,4 Stolarskiego,5 Pasyniuka,6 

                                                           
1 Wyborcza.biz/ „Dopłaty po nowemu. Sawicki: więcej euro dla polskich rolników”, wyborcza. 

biz/biznes/1,101716,16423516,Dopłaty_po_nowemu_Sawicki_więcej_euro_dla_polskich.html 
2 S. Szczukowski, J. Budny, Wierzba krzewiasta – roślina energetyczna. Olsztyn, www.bip.wfosigw. 

olsztyn.pl 
3 S. Szczukowski, J. Tworkowski, M.J. Stolarski, Wierzba energetyczna. Kraków 
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Muzalewskiego,7 Hryniewicza i innych8). Ocena ekonomiczna została podzielona 
na kilka etapów i prowadzona była zgodnie z działaniami opisanymi w karcie 
technologicznej. Pierwszy etap uwzględniał poszczególne procesy związane  
z założeniem plantacji wierzby energetycznej oraz jej pielęgnacją. W drugim etapie 
zostały ocenione zabiegi związane ze zbiorem wierzby wiciowej w cyklu trzyletnim 
oraz pielęgnacją.  Trzeci etap zakładał likwidację plantacji roślin energetycznych.  

W każdym z powyżej przedstawionych etapów zostały ocenione koszty takie 
jak: amortyzacja, eksploatacja, podatek rolny, zużycie paliwa, koszt chemikaliów  
i wynagrodzenie za wykonaną pracę osób zatrudnionych przy uprawie wierzby 
energetycznej. Koszt amortyzacji został obliczony zgodnie z metodyką 
zaproponowaną przez Muzalewskiego9 według wzoru (1): 

 

𝐾𝑎 =
𝐶𝑚

𝑇
  (

𝑧ł

𝑟𝑜𝑘
)    (1) 

gdzie:  
Cm – Cena zakupu (wartość odtworzeniowa) maszyny, zł 
T – przewidywany okres użytkowania maszyn, lat.  
 

„Koszt amortyzacji to pieniężna utrata wartości (zużycia ekonomicznego) 
maszyny wykorzystywanej w procesie produkcji w przeliczeniu na rok”. Ceny 
zakupu maszyn rolniczych w opracowaniu są zgodne z aktualnymi cenami 
proponowanymi przez dystrybutorów. Koszt jednostkowy eksploatacji został 
obliczony według wzoru (2) zaproponowanego przez Muzalewskiego:10 

 

𝐾𝑒 = 𝐾𝑢𝑡𝑟𝑧 + 𝐾𝑢ż   (2) 
gdzie: 
Kutrz – koszt utrzymania 
Kuż – koszt użytkowania 
 

Obliczenie wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej przy zakładaniu plantacji 
roślin energetycznych, możliwe było dzięki precyzyjnemu oszacowaniu czasu 
pracy i pomnożeniu poprzez wcześniej ustaloną stawkę godzinową. Koszt 
zastosowania środków ochrony roślin i nawozów został obliczony, biorąc pod 
uwagę aktualne ceny rynkowe oraz ilość wykorzystaną do uprawy wierzby wiciowej 
na cele energetyczne w odniesieniu do jednego hektara. Koszt zużycia oleju 
napędowego został obliczony, biorąc pod uwagę aktualną ceną i ilość 
wykorzystanego paliwa na potrzeby uprawy jednego hektara wierzby 

                                                                                                                                                    
4 J.W. Dubas, A. Grzybek, W. Kotowski, A. Tomczyk, Wierzba energetyczna – uprawa i technologie 

przetwarzania. Butom 2004 
5 M. Stolarski, Wierzba energetyczna z własnej plantacji. “Top Agrar Polska” 4/2005, s. 36-38;  

M. Stolarski, Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej. “Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 94, 
s. 2 

6 P. Pasyniuk, Problemy mechanizacji uprawy i zbioru wierzby krzewiastej Salix viminalis, “Problemy 
Inżynierii Rolniczej”, nr 1, 145-154 

7 A. Muzalewski, Koszty i opłacalność produkcji roślin energetycznych – wyniki badań terenowych,  
(w:) Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy. A. Grzybek (red.). Falenty-Warszawa 
2010, s. 171-182 

8 M. Hryniewicz, A. Grzybek, Porównanie jednostkowej energochłonności skumulowanej upraw wierzby, 
miskanta i ślazowca. (w:) Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy, A. Grzybek (red.). 
Falenty-Warszawa, s. 145-157 

9 A. Muzalewski, Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, nr 24. IBMER. Warszawa 2009 
10 Ibidem 
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energetycznej. Podatek rolny od jednego hektara dla roku 2015 wyniósł 153,  
43 zł.11 Aktualne ceny sadzonek, oleju napędowego, chemikaliów, koszt najmu 
pracowników, aktualnej ceny biomasy, zostały oszacowane podczas badania rynku 
biomasy.12 Wartość produkcji obliczono zgodnie z metodyką zaproponowaną przez 
Pawlaka,13 mnożąc plon w tonach z hektara przez wartość opałową biomasy  
o danej wilgotności, a następnie przez zakładaną cenę 1GJ energii biomasy. 

Do przeprowadzenia analizy uwarunkowań ekonomicznych rozwoju plantacji 
roślin energetycznych na przykładzie wierzby wiciowej zostały przyjęte 
następujące dane wejściowe: wartość opałowa biomasy 7 GJ ∙ t-1, otrzymany plon 
8,33 t ∙ ha-1 o wilgotności 55%. Do obliczeń przyjęto, że cena rynkowa biomasy 
wynosi 23,2 zł∙GJ-1, a koszt robocizny 15 zł∙rbh. 

 
Wyniki badań  
Ocena ekonomiczna uwarunkowań rozwoju plantacji roślin energetycznych 

została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie zostały wyliczone koszty 
związane z założeniem plantacji wierzby wiciowej. Z przeprowadzonych badań 
wynikło, że największe nakłady finansowe wygenerowały następujące koszty: 
zakupu sadzonek: 2600 złotych (co stanowiło 39% nakładu finansowego 
związanego z założeniem plantacji roślin energetycznych). Koszt pracy ludzkiej 
przy założeniu plantacji wierzby energetycznej wyniósł 2553,3 złotych, co równe 
było 38% nakładów finansowych. Koszt chemikaliów stosowanych przy założeniu 
plantacji wyniósł 783,29 złotych – 12%. Pozostałe nakłady finansowe to koszt 
paliwa 475, 92 zł – 7%, podatek rolny za użytkowanie 1 hektara ziemi 153,53 zł – 
2%, oraz koszt amortyzacji 2%. 

 

Rysunek nr 1: Koszty założenia plantacji wierzby wiciowej na cle energetyczne 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W drugim etapie oceny ekonomicznych uwarunkowań rozwoju plantacji roślin 
energetycznych zostały przeprowadzone analizy związane ze zbiorem  
i pielęgnacją w odniesieniu do cyklu trzyletniego. Zabiegi wykonywane na tym 

                                                           
11 „INFOR.PL-Księgowość Firm 2015. Podatek Rolny 2015”. księgowośćinfor.pl/podatki-na-wsi/702078, 

Podatek-Rolny-w-2015-r.html (pobrano 29.05.2015 r.) 
12 Ł. Kujda, Badania własne – maszynopis, s. 1-3  – praca niepublikowana. Warszawa 2015  
13 J. Pawlak, Efektywność ekonomiczna produkcji biomasy z wierzby wiciowej w świetle badań 

modelowych. (w:) Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy, A. Grzybek (red.). Falenty-
Warszawa 2010, s. 158-170 
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etapie: nawożenie plantacji, spulchnianie międzyrzędami, zbiór, transport zrębków 
oraz formowanie pryzmy ze zrębków.  

Koszty związane z pracami prowadzonymi na tym etapie różnią się 
procentowo od zabiegów prowadzonych w pierwszym etapie ze względu na 
wykorzystanie technologii o wyższym poziomie mechanizacji. Najwyższy koszt 
związany ze zbiorem i pielęgnacją wierzby wiciowej to koszt paliwa, który wyniósł 
518,12 zł (34%) i podatek rolny 460,29 zł (30%). Koszt amortyzacji wyniósł 408,60 
zł, co stanowiło (26%), a koszt pracy ludzkiej 150,87 zł (10%). 

 

Rysunek nr 2: Koszty zbioru i pielęgnacji wierzby wiciowej w cyklu 3-letnim 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

W trzecim etapie oszacowano koszty związane z likwidacją plantacji roślin 
energetycznych. 

Wyżej wymienione koszty uzależnione były od wybranej technologii.  
Ze względu na małą powierzchnię uprawy większość prac wykonywana była 
ręcznie, wobec czego koszt pracy ludzkiej wyniósł 1121,28 zł (67% kosztów 
związanych z likwidacja plantacji). Koszt paliwa równy był 291,9 zł (18%), podatek 
rolny 153, 43 zł (9%), a koszty amortyzacji wyniosły 100,61 zł (6%).  

 

Rysunek nr 3: Koszty likwidacji plantacji wierzby wiciowej 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Najwyższe nakłady finansowe związane były z założeniem plantacji wierzby 
wiciowej na cele energetyczne. Koszty poniesione przy założeniu plantacji wniosły 
5764,06 zł. Zwrot poniesionych kosztów zwrócił się po drugim zbiorze, czyli po 
siedmiu latach od założenia plantacji. Całkowity dochód wyniósł 24 323,08 zł. 
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Średni dochód roczny z uprawy wierzby wiciowej na cele energetyczne wyniósł 
1216, 15 zł z powierzchni jednego hektara. 

 

Rysunek nr 4: Skumulowany zysk z uprawy wierzby energetycznej na przestrzeni  

20 lat 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Wnioski  
Na opłacalność uprawy wierzby wiciowej na cele energetyczne pozytywnie 

wpływają dotacje dla rolnictwa. W opracowaniu uwzględniono: dotację jednolitą, do 
zalesienia, redystucyjną. W badanym przypadku dopłaty wyniosły 861,12 zł∙ha-1 
(39%) przychodu. Średni dochód z uprawy wierzby wicowej wyniósł 1216,15 zł∙ha-

1, wartość dochodu bez uwzględnienia dotacji wyniosła 355,03 zł∙ha-1.  
W prowadzonych badaniach modelowych przez Muzalewskiego14 opłacalność 
uprawy wierzby wiciowej na cele energetyczne wyniosła od – 835 do 514 zł∙ha-

1∙rok-1. W takiej sytuacji zalecane jest dalsze prowadzenie badań z zakresu 
ekonomicznych uwarunkowań rozwoju plantacji roślin energetycznych, w celu 
obniżenia kosztów i zwiększenie rentowności takiej inwestycji.  

 
Streszczenie 
W opracowaniu przeprowadzono analizę opłacalności uprawy wierzby 

wiciowej (Salix Viminalis L.) na cele energetyczne na obszarze 1 ha. Największe 
koszty związane były z założeniem plantacji i wyniosły 6625,18 zł∙ha-1. Koszt 
jednego zbioru wierzby wiciowej wyniósł 1363,02 zł∙ha-1 (w cyklu 3-letnim). Prace 
związane z likwidacją plantacji wykonywane były głównie ręcznie, a łączny koszt 
wyniósł 1584, 86 zł∙ha-1. Łączny przychód z jednego zbioru wyniósł 6641,74 zł∙ha-1 

(zbiór – 4058,38 zł∙ha-1, dotacja – 2583,36 zł∙ha-1). Średni dochód roczny z uprawy 
wierzby wiciowej wyniósł 1216,15 zł∙ha-1 ∙rok-1, przy przyjętym koszcie robocizny  
15 zł∙rbh.  

 
Summary 
The study analyzed the profitability of growing willow (Salix Viminalis L.) for 

energy purposes per 1 hectare area. The highest costs were associated with 
plantations establishing and amounted to 6,625.18 zł ∙ ha-1. The cost of willow 
harvest was 1363.02 zł ∙ ha-1 (in every 3 years). Works related to the plantation 
liquidation were done mostly manually. The total cost was 1584, 86 zł ∙ ha-1. Total 

                                                           
14 A. Muzalewski, Koszty i opłacalność produkcji roślin energetycznych – wyniki badań terenowych. (w:) 

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy, A. Grzybek (red.). Falenty-Warszawa 2010, 
s. 171-182  
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revenue per one harvest was 6641.74 zł ∙ ha-1 (harvest - 4058.38 zł ∙ ha-1, financial 
support - 2583.36 zł ∙ ha-1). The average annual income from the willow cultivation 
was 1216.15 zł ∙ ha-1 ·yr-1 with the adopted labor costs 15 zł ∙ working hours. 
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ANALIZA ENERGETYCZNA NOWOCZESNEJ SZKLARNI  
DO UPRAWY ROŚLIN 

 
 
1. Wstęp 
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na ziemi, wzrasta zapotrzebowanie na energię 

elektryczną. Wzrost ten spowodowany jest coraz większą ilością urządzeń AGD, 
laptopów, telefonów komórkowych i wielu urządzeń elektrycznych. Na ten wzrost 
zużycia składa się również zwiększone zapotrzebowanie na żywność. Jak wiemy 
żywność w naszych czasach nie jest już uprawiana, a produkowana tak,  
by sprostać zapotrzebowaniu na żywność konsumentów, którzy oczekują 
nieprzerwanego dostępu do pełnego zakresu produktów w ciągu całego roku. 
Większość produktów może być magazynowana przez dłuższy okres, niestety 
warzywa i owoce muszą być dostarczane według bieżącego zapotrzebowania. Ze 
względu na klimat w Europie musimy budować specjalne konstrukcje, w których 
możemy odtwarzać mikroklimat pozwalający na produkcje roślin w ciągu całego 
roku. Takie konstrukcje nazywane są szklarniami.  

Szklarnie od lat wykorzystujemy do produkcji roślin. Nowoczesne układy to 
ogromne konstrukcje zajmujące nawet do kilkudziesięciu tysięcy hektarów. 
Przykładem takiej instalacji jest Almeria, na południu Hiszpanii, która zajmuje  
26 tys. hektarów i stanowi największą instalacje szklarniową na świecie.1 
Utrzymanie odpowiednich warunków dla roślin może wiązać się ze zwiększonymi 
kosztami, szczególnie w okresie zimowym, kiedy rośliny muszą być dogrzewane  
i doświetlane, by zapewnić im prawidłowy wzrost. Pomagają w tym nowoczesne 
technologie, zwiększające ilość odbieranej energii z promieni słonecznych, a także 
zmniejszających ilość niezbędnej energii do ogrzania obiektu. 

Aktualnie instalacje szklarniowe wykorzystywane są też do produkcji mikro  
i makroorganizmów. Organizmy te wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia 
człowieka, takich jak produkcja kosmetyków, czy lekarstw. Od niedawna 
prowadzone są próby wykorzystania ich również w energetyce, aczkolwiek  
w dziedzinie tej jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania. 

W ramach prezentowanej pracy przeprowadzono analizę energetyczną 
obiektu szklarniowego, w tym obliczeń bilansu cieplnego szklarni  
z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oszczędzających energię. 

 
2. Nowoczesne technologie w szklarnictwie 

2.1. Nowoczesne technologie szkła 
Szklarnictwo, jak każda dziedzina będąca przedmiotem zainteresowania 

człowieka, w ciągu lat ulegała i nadal ulega znacznym transfiguracją. Rozwój 
obecnych technologii pozwala na użycie korzystniejszych materiałów, które 
pozwolą wzmocnić konstrukcje, odbierać więcej ciepła z otoczenia, pozyskiwać 

                                                           
1 Kompleks szklarniowy w Almerii, http://www.amusingplanet.com/2013/08/the-greenhouses-of-

almeria.html (pobrano 6.01.2015 r.) 
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więcej światła czy też w okresie zimowym zaoszczędzić na ogrzewaniu. 
Podstawowym materiałem potrzebnym do budowy szklarni jest szkło. Dziś już nie 
instaluje się zwykłych jednowarstwowych szyb, jak miało to miejsce jeszcze kilka 
lat temu. Rozwój technologii pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie promieni 
słonecznych w wyniku modyfikacji składu chemicznego i struktury szkła2.  
W przypadku, gdy światło pada prostopadle do powierzchni szkła, odbijane jest od 
niej około 4% promieni słonecznych i nawet 10%, gdy pada pod kątem w zakresie 
od 0 do 90 stopni. Tak duże straty można łatwo ograniczyć, stosując powłokę 
antyrefleksyjną. Warstwa ta ma za zadanie zwiększyć transmitancję hemisferyczną 
promieni słonecznych, czyli możliwość przepuszczania większej ilości światła, 
niwelując efekt jego odbijania w szczególności w zakresie od 0 do 90 stopni. Taki 
kąt padania światła następuje tuż po wschodzie słońca i przed jego zachodem. 
Zwiększenie ilość światła w tym okresie dnia, wydłuża dzienny okres otrzymywania 
koniecznej ilości światła potrzebnej do przeprowadzenia fotosyntezy. Dodatkową 
zaletą powłoki antyrefleksyjnej jest zwiększona przenikalność światła 
podczerwonego i ultrafioletowego, dzięki czemu owoce są zdrowsze i mają 
ładniejszy kolor. Ponadto, w okresie wiosennym i jesiennym, stosowanie powłoki 
pozwala zmniejszyć wydatki za ogrzewanie. Powłokę antyrefleksyjną uzyskujemy 
dzięki hydrolizie związków krzemoorganicznych na powierzchni szkła lub 
wytworzenie warstwy krzemianowej na powierzchni szkła poprzez usunięcie 
alkinów za pomocą kwasów. Taka warstwa posiada niższy współczynnik 
załamania światła od szkła. W zależności od rodzaju roślin znajdujących się  
w szklarni i ich upodobań, można odpowiednio dobierać parametry warstw 
antyrefleksyjnych. Na rys. 1 możemy zobaczyć porównanie zwykłego szkła, 
dwuwarstwowego i pięciowarstwowego szkła z powłokami antyrefleksyjnymi. 

 

Rysunek nr 1: Charakterystyka optyczna szkła antyrefleksyjnego3 
 

 
 

                                                           
2 I. Czyczyło-Mysza, S. Kurpasa, Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem 

na dzisiaj i na jutro, „Elektronika” 10, 2009, s. 73-79 
3 Szkło dyfuzyjne, http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/3079-powloki-funkcyjne-na-szkle-rodzaje-wlasciw 

osci-perspektywy-rozwoju.html (pobrano 6.01.2015 r.) 

http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/3079-powloki-funkcyjne-na-szkle-rodzaje-wlasciw
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Jak widzimy, dla szkła bez powłok, odbicie utrzymuje się na poziomie około  
8-8.5%, w całym zakresie długości fali. Dzięki dodaniu powłoki współczynnik  
ten spada nawet do 3%. Ostatnia krzywa dotyczy pięciowarstwowego szkła 
dodatkowo ukształtowanego, by zminimalizować odbicie światła ultrafioletowego  
i podczerwonego nawet do dziesiątych części procenta.4 

Najnowocześniejszą powłoką stosowaną w szklarniach jest powłoka 
dyfuzyjna, która jest najdroższa, ale i najbardziej efektywna. Najważniejszą cechą 
tej warstwy jest możliwość sterowania stopniem intensywności rozpraszania 
światła i jego kierunku, przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów transmisji 
bezpośredniej i hemisferycznej. 

Jak widać na rys. 2, światło po przejściu przez szkło rozprasza się pod 
znacznym kątem w pionie i poziomie, co jest niekorzystne ponieważ nie wszystkie 
promienie słoneczne padają na rośliny. Powoduje to około 15% straty, głównie  
w godzinach porannych i popołudniowych, gdy światło pada pod dużym kątem  
na konstrukcje. Natomiast powłoka dyfuzyjna rozprasza światło w kierunku  
roślin. Zastosowanie nowoczesnej powłoki dyfuzyjnej pozwala na zwiększenie do 
12% gęstości nasadzeń i wzrost wydajności zbiorów o około 10-12%.5 

 

Rysunek nr 2: Rozchodzenie się promieni słonecznych wewnątrz szklarni dzięki 

powłoce dyfuzyjnej6 
 

 
 

1.2. Nowoczesne technologie w konstrukcji nośnej szklarni 
W nowoczesnej szklarni nie tylko szkło jest przedmiotem uwagi. Optymalizacji 

podlega również sama konstrukcja szklarni. Najczęściej szkielet szklarni budowany 
był z ciężkich grubych profili stalowych, czasami nawet i szyn kolejowych. 
Konstrukcja, choć wykonana z bardzo wytrzymałych materiałów, nie była 
doskonała głównie przez brak elastyczności budowli. Nowoczesna konstrukcja 
szklarni, to połączenie odchudzonych profili stalowych, tworzących konstrukcje 
nośną. Takie zmiany pozwalają zwiększyć wytrzymałość całej konstrukcji, 
jednakże nie są wolne od wad. Największą wadą jest koszt inwestycyjny, który  
z racji wykorzystania nowoczesnych technologii są znacznie wyższe od 

                                                           
4 S. Grabarczyk, Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w szklarni z ekranem termoizolacyjnym, 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 47, 2008,  
s. 145-150 

5 Ibidem 
6 Szkło dyfuzyjne, http://www.daglass.pl/produkty/szklo-dyfuzyjne-21/ (pobrano 6.01.2015 r.) 
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konwencjonalnych rozwiązań. Lekkie konstrukcje stalowe są wykonywane z profili 
stalowych o stosunkowo niewielkich przekrojach i dużych wytrzymałościach. 
Obecnie technologia ta z powodzeniem zastępuje metody budowlane, które do tej 
pory opierały się głównie na betonie. Podstawową zaletą tego typu technologii jest 
łatwość montażu, ponieważ w tego typu konstrukcjach rzadko stosuje się 
spawanie. Profile w nowoczesnych szklarniach są raczej skręcane, nitowane, bądź 
zgrzewane, co pozwala również oszczędzać czas i fundusze. Stosowane 
rozwiązania zależą przede wszystkim od zadań, jakim konstrukcja ma sprostać. Na 
etapie projektowania dobierane są materiały, przekroje i parametry kształtowników. 
Lekkie konstrukcje stalowe są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
a ocynkowane i gięte na zimno  są gwarancją długoletniej trwałości i niskiego 
zużywania stali. Jeśli zostaną spełnione odpowiednie standardy wytrzymałości  
i nośności, można liczyć się z oszczędnością zużycia stali nawet do 35%. Skoro 
tego typu konstrukcje wykorzystują elementy z blach giętych na zimno, to ich 
zaletą bez wątpienia jest estetyka elementów i możliwość uzyskiwania różnorakich 
kształtów, co w przypadku chociażby betonu bądź dużych żelaznych profili jest 
bardzo trudne. Stosowanie kształtowników rurowych w postaci rur kwadrantowych, 
okrągłych, czy prostokątnych pozwala na zmaksymalizowanie dostępu świata do 
umieszczonych wewnątrz roślin. Nowoczesne linie produkcyjne pozwalają uzyskać 
konstrukcje stalowe o znacznych wielkościach i rozpiętości nawet do 100 m. 
Wszystko to pozwala na dostosowanie obudowy i rodzaju konstrukcji do 
konkretnych potrzeb inwestora. Lekkie hale stalowe są jednak kosztownym 
przedsięwzięciem. Wynika to przede wszystkim z konieczności większego 
zabezpieczenia przed korozją oraz z wyższych kosztów transportu, gdyż mimo, że 
elementy są lekkie to jednak są przy tym delikatne i wrażliwe na uszkodzenia. 
Wysokie koszty mają swoje źródło także w kształtowaniu samych elementów oraz 
projektowaniu obiektu, które pochłaniają więcej czasu.7 

 
1.3. Pozostałe technologie stosowane w budowie szklarni 

Chętnie wykorzystywaną technologią w szklarnictwie są kurtyny, których 
głównym elementem jest materiał umieszczany między ścianami szklarni,  
a roślinami. Ze względu na zastosowanie kurtyny możemy podzielić na: 

• zasłony zaciemniające – zapobiegające wystawianiu roślin na 
bezpośrednie silne oddziaływania promieni słonecznych w okresie letnim, 
całkowicie lub częściowo zasłaniając promienie słoneczne, 

• zasłony cieniujące – zapobiegające wystawianiu roślin na bezpośrednie 
silne oddziaływanie promieni słonecznych w okresie letnim, działając jak 
filtr, przepuszczając tylko część promieni słonecznych, 

• kurtyny termoizolacyjne – zapobiegające szybkiemu wychładzaniu szklarni 
w okresie, kiedy na zewnątrz szklarni jest niższa temperatura niż 
wewnątrz; mogą one tworzyć przegrody wewnątrz szklarni, w których 
można utrzymywać różne warunki do uprawy różnych roślin. 

Jest wiele powodów aby instalować kurtyny. Najważniejsze to: oszczędność 
energii, kontrola temperatury i wilgotności powietrza, zapewnienie cienia roślinom, 
skrócenie dnia, a także ogólna poprawa mikroklimatu w szklarni. Kurtyny 

                                                           
7 W. Grzesiak, S. Nowak, J. Początek, A. Skwarek, F. Dubert, A.M. Skoczowski, H. Nieć. Warzywnictwo 

tom III. Uprawa warzyw pod szkłem. Warszawa 1972 
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zapobiegają również przegrzewaniu się szklarni w okresie letnim, dzięki czemu 
ogranicza się zużycie energii na wentylacje, na utrzymywanie odpowiedniego 
klimatu roślinom i chłodzenie obiektu. Niestety takie usprawnienie nie jest wolne od 
wad. Jeżeli chodzi o nowy obiekt, na etapie projektowania musimy zdecydować, 
czy zainstalujemy kurtyny i w których miejscach. Wynika to z faktu, że do ich 
montażu są potrzebne prowadnice i silniki, które automatycznie będą zasuwać  
i zsuwać kurtyny, jeżeli tylko to będzie potrzebne. Problem staje się większy, jeżeli 
chcemy zamontować kurtyny do istniejącej już konstrukcji, ponieważ wiąże się to  
z dużą modernizacją. Cały układ szklarni, w tym rozmieszczenie wszystkich 
urządzeń, kabli, opraw oświetleniowych, poziomych wentylatorów, grzejników itp. 
musi zostać przeprojektowany, co może wiązać się z dużymi kosztami i gruntowną 
modernizacje całej instalacji. 

Rośliny, dla prawidłowego wzrostu, potrzebują dużo światła. W okresie letnim 
mamy go pod dostatkiem, lecz niestety jest to jedyna pora roku, w którym go nie 
brakuje. Rozwiązaniem tego problemu jest doświetlanie roślin. Najczęściej  
w szklarnictwie stosowane są wysokoprężne lampy sodowe, w których źródłem 
światła jest żarnik wykonany zazwyczaj z materiału ceramicznego, zawierający 
sód, rtęć oraz gaz pomocniczy, którym jest ksenon o ciśnieniu ok. 2 kPa. Lampy  
te są bardzo energochłonne, ponieważ ich temperatura pracy przekracza 700oC. 
Taka temperatura jest potrzebna po to, aby sód i rtęć mogły odparować,  
a tworzące się w ich oparach wyładowania mogły wytwarzać strumień świetlny. 
Skuteczność świetlna tej technologii nie jest zbyt wysoka, bo wynosi od 68 do 150 
lumenów na wat mocy lampy. Z uwagi na wysoką temperaturę pracy, żywotność 
tych żarników również nie jest zbyt wysoka i w zależności od konstrukcji wynosi od 
10 do 24 tysięcy godzin. Wadami tej konstrukcji jest wysokie zużycie energii, duża 
wrażliwość na zmiany napięcia zasilającego, konieczność stosowania układu 
zapłonowego i statecznika. Dodatkową wadą jest również długa faza zapłonu 
lampy dochodząca nawet do 3 minut. Dzięki nowoczesnym technologiom można 
zdecydowanie obniżyć zużycie energii na oświetlenie. Taką technologią są diody 
elektroluminescencyjne czyli LED, które mają znacznie lepsze właściwości  
w porównaniu do lamp sodowych. 

Pierwszą różnicą pomiędzy lampami LED a innymi źródłami światła jest 
możliwość wytwarzania przez diody elektroluminescencyjne światła w konkretnym 
kolorze. Inne źródła potrzebują do tego filtrów, które ze światła białego (lub  
o podobnym odcieniu) przepuszczają, filtrują tylko wybrany kolor. Filtry są 
niedoskonałe i nie dość, że zatrzymują część światła obniżając jasność, to jeszcze 
zawsze poza wymaganym kolorem przepuszczają też część barw o podobnym 
zakresie, co daje mniej nasycone kolory. Sprawność świetlna diod LED jest prawie 
trzy razy większa od średniej sprawności lamp sodowych. Także ich żywotność jest 
znacznie większa, bo oscyluje w granicach około 50 tysięcy godzin. Ponadto, diody 
te nie mają fazy zapłonu i świecą natychmiast po włączeniu. Dodatkowymi 
zaletami tej technologii jest praktycznie zerowa emisja ciepła oraz brak metali 
niebezpiecznych dla środowiska. Jedynym mankamentem tej technologii jest cena, 
ponieważ żarówki w technologii LED są znacznie droższe od innych technologii. 
Cena początkowa zwraca się jednak z nawiązką w czasie użytkowania i jest  
w rezultacie niższa w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami doświetlania. 
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2. Sposoby ogrzewania szklarni 
Optymalny wzrost roślin uwarunkowany jest między innymi odpowiednio 

wysoką temperaturą. W Polsce taka temperatura występuje tylko w ciągu lata, więc 
potrzebne jest dogrzewanie szklarni w czasie gdy temperatura utrzymuje się na 
zbyt niskim poziomie. Źródło energii z jakiego obiekt będzie ogrzewany może być 
różne i podobnie jak w przypadku domu jednorodzinnego, jego wybór zależy od 
aktualnych i prognozowanych cen tego źródła. 

Źródłem energii cieplnej dla szklarni mogą być: 
- energia elektryczna: grzejniki elektryczne akumulacyjne, pompa ciepła 

powietrzna, pompa ciepła gruntowa, 
- drewno: kocioł na pelety, kocioł na drewno, 
- węgiel: kocioł z podajnikiem na ekogroszek, kocioł zasypowy, miałowy, 
- olej opałowy: kocioł kondensacyjny, kocioł tradycyjny, 
- gaz LPG: kocioł kondensacyjny, 
- gaz ziemny: kocioł kondensacyjny, kocioł tradycyjny. 
Zakładając że mamy już wybrane źródło wytwarzania ciepła, musimy jeszcze 

wybrać odpowiedni sposób przekazywania tego ciepła do szklarni. Wyróżniamy 
trzy główne sposoby ogrzewania szklarni: 

- ogrzewanie rurowe, 
- ogrzewanie podłogowe, 
- ogrzewanie nadmuchowe. 
W naszej strefie klimatycznej panują niezbyt sprzyjające warunki do 

szklarniowej produkcji roślin. Niskie temperatury jesienią, zimą i wiosną, powodują, 
że w niektórych momentach energia do ogrzewania szklarni może stanowić nawet 
do 60% całkowitych kosztów eksploatacji szklarni. Dlatego tak ważny jest 
odpowiedni wybór metody dostarczania ciepła. Bezpośrednio wybór metody może 
być determinowany przez rośliny i parametry, jakie sprzyjają największemu ich 
przyrostowi. Trzeba wziąć pod uwagę również materiały z jakich zbudowana jest 
szklarnia, ich właściwości, a także wyposażenie pomagające w oszczędzaniu 
energii, takie jak kurtyny termoizolujące. Każda z wyżej wymienionych technologii 
ma różne zalety i wady. Najlepszym rozwiązaniem dostarczenia ciepła do szklarni 
wydaje się być ogrzewanie rurowe, dzięki swej szybkiej reakcji na zmianę 
temperatury, dostarczanie ciepła w dowolny obszar szklarni i poprawę mikroklimatu 
panującego w obiekcie. Często spotyka się również instalacje hybrydowe, które 
łączą instalacje rurową z nawiewną. Dzieje się tak wtedy, gdy jest to uzasadnione 
ekonomicznie. 

 
3. Analiza obliczeniowa bilansu energetycznego szklarni 
Analiza bilansu energetycznego szklarni musi uwzględniać:  
- strumień ciepła z zewnętrznego źródła, potrzebny do ogrzania szklarni, 
- strumień cieplny od promieni słonecznych, 
- strumień strat ciepła wentylacji, 
- strumień strat ciepła innych źródeł, 
- strumień strat ciepła ewapotranspiracji (proces parowania terenowego 

obejmującego parowanie z komórek roślinnych). 
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Do obliczeń wybrano szklarnie o wymiarach przedstawionych na rysunek  
3, o ściankach z podwójnego i dachu z pojedynczego szkła, z powłoką 
antyrefleksyjną. Zakładamy, że szklarnia posiada system rekuperacji powietrza 
umożliwiający mniejszenie, a nawet wyeliminowanie, strat wentylacji w okresie 
zimowym. 

 

Rysunek nr 3: Schemat obliczeniowy szklarni 
 

 
 

Zakładamy, że musimy w sierpniu, w ciągu godziny ogrzać szklarnię, po 
zimnej nocy, z temperatury 10 na 20oC. Pierwszym krokiem jest obliczenie ilości 
energii. jaką musimy dostarczyć w ciągu godziny, do szklarni by podnieść jej 
temperaturę o 10oC. Na podstawie rysunku 13 obliczamy kubaturę szklarni. 

Objętość szklarni: 
 

𝑉 = ℎ1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 + ((ℎ2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐)/2) ∗ 2 
gdzie: 

– objętość szklarni [m3], 
𝑎 – dłuższy bok szklarni  [m], 

𝑏 – krótszy bok szklarni [m], 

𝑐 – podstaw trójkąta, połowa krótszego boku szklarni [m], 

ℎ1 –wysokość ścian szklarni [m], 

ℎ2 – wysokość dachu szklarni [m]. 
 

𝑉 = 4 ∗ 50 ∗ 10 + (
2 ∗ 5 ∗ 50

2
) ∗ 2 = 2500𝑚3 

 

Mając obliczoną kubaturę szklarni możemy przystąpić do obliczenia ilości 
energii potrzebnej do ogrzania powietrza w szklarni o 10oC, w ciągu godziny. 

Ilość energii potrzeba do ogrzania powietrza w szklarni: 
 

𝑄𝑝𝑜𝑤 = 𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑣 ∗ ∆𝑇 

gdzie: 

– gęstość powietrza (1,247 kg/m3)8 

– objętość powietrza w szklarni [m3], 

– ciepło właściwe powietrza przy stałej objętości (1005 J/kg K)9, 
∆𝑇 – zakładana zmiana temperatury powietrza w szklarni [K]. 

                                                           
8 Gęstość powietrza, www.uwm.edu.pl/kolektory/silownie/wiatr.htm, (pobrano 6.01.2015 r.) 
9 Ciepło właściwe, wikipedia.org/wiki/cieplo_wlasciwe (pobrano 6.01.2015 r.) 
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𝑄𝑝𝑜𝑤 = 2500 ∗ 1,247 ∗ 1005 ∗ 10 = 31,33𝑀𝐽 
 

Chcąc wyznaczyć ilość ciepła potrzebną do ogrzania szklarni, nie możemy 
zapomnieć o stali, jaka była zużyta do wzniesienia konstrukcji, ponieważ podczas 
ogrzewania powietrza wewnątrz szklarni, energia którą będziemy dostarczać 
będzie również ogrzewać konstrukcje. Typowa szklarnia zbudowana według 
konwencjonalnej technologii wykorzystuje elementy stalowe, których masa wynosi 
około 500 kg. Dzięki nowoczesnej lekkiej konstrukcji stalowej szklarnia może 
przenosić większe obciążenia mimo, iż masa stali jest zredukowana aż o 30% czyli 
do 350 kg.10 W związku z tym, szklarnia z użyciem nowoczesnych technologii 
dzięki zmniejszonemu zużyciu stali zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło nawet  
o 30%.11 

Ciepło potrzebne do ogrzania nowoczesnej konstrukcji stalowej: 
 

𝑄𝑘 = 𝑚 ∗ 𝑐𝑠 ∗ ∆𝑇 
gdzie: 

– masa konstrukcji stalowej [kg], 

– pojemność cieplna właściwa stali (450 J/kg K),12 
∆𝑇 – zakładana zmiana temperatury powietrza w szklarni [K]. 

 

𝑄𝑘 = 350 ∗ 450 ∗ 10 = 1,58 𝑀𝐽 
 

Całkowita energia, jaką musimy dostarczyć do szklarni to suma ciepła do 
ogrzania powietrza wewnątrz szklarni i jej konstrukcji: 

Całkowita ilość ciepła potrzebna do ogrzania stali i powietrza dla nowoczesnej 
szklarni: 

 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑝𝑜𝑤 + 𝑄𝑘 

gdzie: 

 –  ilość energii potrzeba do ogrzania powietrza w szklarni [J], 

 – ciepło potrzebne do ogrzania nowoczesnej konstrukcji stalowej [J]. 
 

𝑄𝑐 = 1,58 + 31,33 = 32,91 𝑀𝐽 
 

W Polsce, w miesiącu sierpniu, duża ilość energii jest dostarczana do ziemi ze 
Słońca. Wyznaczmy wielkość strumienia ciepła docierająca do powierzchni ziemi 
od promieni słonecznych. Do obliczeń potrzebujemy wartość energii, która dociera 
do powierzchni ziemi w Polsce w miesiącu sierpniu. Energie tą odczytujemy  
z wykresu pokazanego na rys. 14.13 

Na wykresie przedstawiono wartości miesięcznych strumieni ciepła od 
promieni słonecznych rozdzielonych na promieniowanie całkowite i rozproszone. 
Promieniowanie całkowite to suma promieniowania bezpośredniego  
i rozproszonego. Promieniowanie bezpośrednie to takie, które docierają do ziemi 

                                                           
10 Nowoczesna konstrukcja szklarni, http://www.podoslonami.pl/o-nowoczesnych-konstrukcjach-szklarn 

iowych-i-rozwiazaniach-energooszczednych/ (pobrano 6.01.2015 r.) 
11 Ibidem 
12 Ciepło właściwe stali, www.n-s.pl/betolit/betolit/porady/stal.pdf (pobrano 6.01.2015 r.) 
13 Sumy miesięczne promieniowania, http://www.gazetadobryznak.pl/index.php?art=1096 (pobrano 

6.01.2015 r.) 

http://www.podoslonami.pl/o-nowoczesnych-konstrukcjach-szklarn
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bez zakłóceni, natomiast rozproszone to takie które zanim dotrą do ziemi 
przechodzą przez różnego rodzaju przeszkody np. przez chmury. 

 

Rysunek nr 4: Sumy miesięczne promieniowania słonecznego w Polsce14 
 

 
 

Z rys. 4 widać, że w miesiącu sierpniu słońce dostarcza około 125 kWh 
energii całkowitej na metr kwadratowy w ciągu miesiąca. Z wykresu można 
odczytać również ilość energii niesioną przez promieniowanie rozproszone  
i bezpośrednie (obliczając różnice promieniowania rozproszonego i całkowitego), 
która wynosi odpowiednio około 60 i 65 kWh na metr kwadratowy w ciągu 
miesiąca. Do przeprowadzenia obliczeń bilansu szklarni zakładamy, że promienie 
słoneczne padają cały czas prostopadle na połowę dachu szklarni. W przypadku 
naszej szklarni z powłoką antyrefleksyjną, transmitancja promieni bezpośrednich 
wynosi 98%, a rozproszonych 80%.15 Warto przypomnieć, że zwykłe szkło 
transmituje tylko 91,5% promieni bezpośrednich.16 Będzie nam potrzebna 
powierzchnia, która będzie oświetlana. Jak zakładaliśmy wcześniej promienie 
słoneczne padają na połowę dachu szklarni, 

Powierzchnia, na która będą padać promienie słoneczne: 
 

𝑃 = 𝑑 ∗ 𝑎 
gdzie: 
𝑑 – długość ściany bocznej dachu [m], 
𝑎 – dłuższy bok szklarni [m]. 

 

𝑃 = 5,4 ∗ 50 = 270𝑚2 
 

W transmisji energii uzyskanej z bezpośrednich promieni słonecznych zmienia 
się sprawność. Dzięki szkłu antyrefleksyjnemu sprawność może wynosić nawet do 
98%.17 

                                                           
14 Ibidem 
15 Szkło dyfuzyjne, http://www.daglass.pl/produkty/szklo-dyfuzyjne-21/ (pobrano 6.01.2015 r.) 
16 Szkło antyrefleksyjne, http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=37061 (pobrano 

6.01.2015 r.) 
17 Ibidem 
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Obliczamy ilość energii uzyskaną z bezpośrednich promieni słonecznych dla 
nowoczesnych technologii w sierpniu (sierpień wybrano z uwagi na występowanie 
wysokich temperatur, co umożliwi zwizualizowanie problemów w szklarni w czasie 
okresu letniego). 

Ilość energii dostarczonej przez promienie bezpośrednie, w ciągu godziny, 
w sierpniu: 

 

𝑄𝑝𝑏1 = (((𝐸𝑝𝑏1 ∗ 
𝑝𝑏

)/31)/𝑇𝑠) ∗ 𝑃 

gdzie: 
Epb1 – suma miesięcznej energii niesionej przez promienie bezpośrednie w sierpniu 
[kWh/m2/miesiąc], 
pb – sprawność transmisji promieni bezpośrednich przez nowoczesne szkło [%], 

 – średnia długość trwania dnia w sierpniu [godz.], 
P – powierzchnia, na która będą padać promienie słoneczne [m2]. 

 

𝑄𝑝𝑏1 = (((65 ∗ 0,98)/31)/14,5) ∗ 270 = 38,26 𝑘𝑊ℎ = 137,7 𝑀𝐽 
 

Sprawność energii uzyskanej z promieni rozproszonych dzięki nowoczesnemu 
szkłu może wynosić nawet 95%.18 

Ilość energii uzyskanej z rozproszonych promieni słonecznych dla 
nowoczesnych technologii w ciągu godziny, w sierpniu: 

 

𝑄𝑝𝑟1 = (((( 𝐸𝑝𝑟1 ∗ 
𝑝𝑟2

))/31)/𝑇𝑠) ∗ 𝑃 

gdzie: 
 𝐸𝑝𝑟1 – suma miesięcznej energii niesionej przez promienie rozproszone w sierpniu 

[kWh/m2/miesiąc], 
pr2 – sprawność transmisji promieni rozproszonych przez nowoczesne szkło [%], 

 – średnia długość trwania dnia w sierpniu [h], 
P – powierzchnia, na która będą padać promienie słoneczne [m2]. 

 

𝑄𝑝𝑟1 = (((60 ∗ 0,8)/31)/14,5) ∗ 270 = 28,8 𝑘𝑊ℎ = 103,7 𝑀𝐽 
 

Całkowite ciepło dostarczone do szklarni w ciągu godziny, w sierpniu: 
 

𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡1 = 𝑄𝑝𝑟1 + 𝑄𝑝𝑏1 

gdzie: 
Qpr1 – ciepło dostarczone z bezpośrednich promieni słonecznych w sierpniu [J], 

Qpb1 – ciepło dostarczone z rozproszonych promieni słonecznych w sierpniu [J]. 

 

𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡1 = 137,7 + 103,7 = 241,4 𝑀𝐽 
 

Bilans energetyczny analizowanej szklarni powinien wykazać nadmiar energii 
cieplnej, wynikający z różnicy ilości energii dostarczonej przez promieniowanie 
słoneczne i energii koniecznej do ogrzania szklarni (ciepła strat). Całkowite ciepło 
potrzebne do ogrzania szklarni powinno uwzględniać ciepło strat wentylacji, 
ewapotranspiracji gleby i ciepło utracone przez szyby szklarni. Straty te jednak  

                                                           
18 Ibidem 
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w sierpniu, nie przekraczają kilku kJ energii i mogą zostać uznane za pomijalnie 
małe.19 

Ciepło strat, wynikające z energii cieplnej doprowadzonej, w ciągu godziny, do 
szklarni w celu jej podgrzania: 

 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡1 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑤 + 𝑄𝑒𝑤 + 𝑄𝑠 
gdzie: 

 – ciepło do podniesienia temperatury wewnątrz szklarni [J], 

 – ciepło strat wentylacji (pomijalnie mała) [J],20 

– ciepło strat ewapotranspiracji gleby (pomijalnie mała) [J]21, 

– ciepło utracone przez szyby szklarni (w sierpniu jest pomijalnie małe) [J].22 
 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡1 = 32,9 + 0 + 0 + 0 = 32,9 𝑀𝐽 
 

Bilans energetyczny analizowanej szklarni, uwzględniający nadwyżkę energii 
cieplnej potrzebnej do ogrzania szklarni o 10oC w ciągu godziny, w sierpniu: 

 

𝑄𝐵𝐸1 = 𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡1 − 𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡1 
gdzie: 
Qdost1  – ciepło dostarczone do szklarni z promieni słonecznych [J], 

Qstrat1 – ciepło strat – ciepło do ogrzania szklarni [J]. 
 

𝑄𝐵𝐸1 = 241,4 − 32,9 = 208,5 𝑀𝐽 
 

Jak widać z przeprowadzonej analizy, promieniowanie słoneczne to ogromna 
ilość darmowej energii, dzięki której podniesienie temperatury w okresie letnim,  
w szklarni nie jest najmniejszym problemem. Z obliczeń uzyskano znaczną 
nadwyżkę energii, którą można wykorzystać i zagospodarować do innych celów.  
W okresie letnim problemem nie jest ogrzewanie szklarni, a jej chłodzenie. 
Ogromna ilość energii, która w ciągu jednego dnia lata dostarczana jest do szklarni 
to spory problem, który rozwiązywany jest najczęściej poprzez otwieranie 
wywietrzników bądź instalowanie wymienników wodnych lub gruntowych. 

Przeprowadźmy teraz analizę bilansu energetycznego szklarni dla wybranego 
miesiąca zimy – grudnia. Podczas zimy istnieje problem braku ciepła, które do 
szklarni musimy dostarczyć, wynikający z dużej różnicy pomiędzy wymagana 
temperatura wewnątrz szklarni a temperatura otoczenia na zewnątrz. Opierając się 
na dotychczas przeprowadzonej analizie, spróbujmy obliczyć ilość energii możliwą 
do uzyskania z promieni słonecznych w grudniu. Zakładamy, że chcemy również 
podnieść temperaturę szklarni od 10 do 20oC, w ciągu godziny. 

Ilość energii pozyskana z bezpośrednich promieni słonecznych, w ciągu 
godziny, w grudniu, dla nowoczesnych technologii: 

                                                           
19 Nowoczesna konstrukcja szklarni, http://www.podoslonami.pl/o-nowoczesnych-konstrukcjach-szklarn 

iowych-i-rozwiazaniach-energooszczednych/ (pobrano 6.01.2015 r.); Ciepło właściwe stali, www.n-
s.pl/betolit/betolit/porady/stal.pdf (pobrano 6.01.2015 r.) 

20 Wentylacja w szklarniach, http://www.precimet.pl/pl/produkty/wentylatory-cyrkulacyjne-do-szklarni 
(pobrano 6.01.2015 r.) 

21 K. Dąbrowska-Zielińska, Szacowanie ewapotranspiracji wilgotności gleb i masy zielonej łąk na 
podstawie zdjęć satelitarnych NOAA, Prace geograficzne 165, PAN, IGiPZ. Wrocław 1995 

22 Nowoczesna konstrukcja szklarni, http://www.podoslonami.pl/o-nowoczesnych-konstrukcjach-szklarn 
iowych-i-rozwiazaniach-energooszczednych/ (pobrano 6.01.2015 r.) 

http://www.podoslonami.pl/o-nowoczesnych-konstrukcjach-szklarn
http://www.podoslonami.pl/o-nowoczesnych-konstrukcjach-szklarn
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𝑄𝑝𝑏2 = (((𝐸𝑝𝑏2 ∗ 
𝑝𝑏

)/31)/𝑇𝑔) ∗ 𝑃 

 

gdzie: 
𝐸𝑝𝑏2 – suma miesięcznej energii niesionej przez promienie bezpośrednie w grudniu 

[kWh/m2/miesiąc] (rys. 4),23 
𝑝𝑏– sprawność transmisji promieni bezpośrednich przez nowoczesne szkło [%], 

– średnia długość trwania dnia w grudniu [h] (7,75 h), 
P – powierzchnia, na która będą padać promienie słoneczne [m2]. 

 

𝑄𝑝𝑏2 = (((2 ∗ 0,98)/31)/7,75) ∗ 270 = 2,2 𝑘𝑊ℎ = 7,9 𝑀𝐽 
 

Ilość energii uzyskana z rozproszonych promieni słonecznych, w ciągu 
godziny, w grudniu, dla nowoczesnych technologii: 

𝑄𝑝𝑟2 = ((((𝐸𝑝𝑟2 ∗ 
𝑝𝑟

)/31))/𝑇𝑔) ∗ 𝑃 

gdzie: 
𝐸𝑝𝑟2 – suma miesięcznej energii niesionej przez promienie rozproszone w grudniu 

[kWh/m2/miesiąc], 


𝑝𝑟
 – sprawność transmisji promieni rozproszonych przez nowoczesne szkło [%], 

 – średnia długość trwania dnia w grudniu [h], 
P – powierzchnia, na która będą padać promienie słoneczne [m2]. 
 

𝑄𝑝𝑟2 = (((6 ∗ 0,8)/31)/7,75) ∗ 270 = 5,4 𝑘𝑊ℎ = 19,4 𝑀𝐽 
 

Całkowite ciepło pozyskane z promieni słonecznych, dostarczone do 
wewnątrz szklarni w ciągu godziny, w grudniu: 

 

𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡2 = 𝑄𝑝𝑟2 + 𝑄𝑝𝑏2 

gdzie: 

– ciepło dostarczone z rozproszonych promieni słonecznych [J], 

– ciepło dostarczone z bezpośrednich promieni słonecznych [J], 
 

𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡2 = 7,9 + 19,4 = 27,3 𝑀𝐽 
 

W okresie zimowym, w bilansie energetycznym szklarni znaczącą pozycję 
zajmuje energia strat ciepła, wynikająca ze strat przewodnictwa cieplnego 
konstrukcji szklanej w niskich temperaturach. Do obliczeń musimy znać średnią 
temperaturę powietrza w grudniu, w Polsce. Na podstawie literatury przyjmujemy, 
że wynosi ona -1,8oC.24 

Straty ciepła przez szkło, w ciągu godziny, w grudniu: 
 

𝑄𝑠 = ((𝑐𝑠𝑧1 ∗ 𝐴𝑠𝑧𝑏) + (𝑐𝑠𝑧2 ∗ 𝐴𝑠𝑧𝑑)) ∗ ∆𝑇 

𝑄𝑠 = (((𝑐𝑠𝑧1 ∗ 𝑥 ∗ ((ℎ1 ∗ 𝑎) + (ℎ1 ∗ 𝑏)) + (𝑐𝑠𝑧2 ∗ 𝑥 ∗ (𝑎 ∗ ℎ2))) ∗ ∆𝑇 

 
 

 

                                                           
23 Sumy miesięczne promieniowania, http://www.gazetadobryznak.pl/index.php?art=1096 (pobrano 

6.01.2015 r.) 
24 Dane pogodowe, http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne, (pobrano 6.01.2015 r.) 
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gdzie: 

– współczynnik przewodności cieplnej podwójnego szkła  
[2,8 kWh/m2 K],25 

– powierzchnia pokryta szkłem dwuwarstwowym (suma powierzchni ścian szklarni) 
[m2], 

 –współczynnik przewodności cieplnej szkła pojedynczego  
[5,7 kWh/m2 K],26 

– powierzchnia pokryta szkłem pojedynczym (powierzchnia dachu szklarni) [m2], 
∆𝑇 – różnica temperatur między średnią w grudniu dla Polski i tej, która ma być utrzymana  

w szklarni [K],27 
𝑥 – ilość boków szklarni o tych samych wymiarach [-], 
𝑎 – dłuższy bok szklarni  [m], 

𝑏 – krótszy bok szklarni [m], 

𝑑 – długość ściany bocznej dachu [m], 

ℎ1 – wysokość ścian szklarni [m], 

ℎ2 – wysokość dachu szklarni [m]. 
 

𝑄𝑠 = [((2,8 ∗ 2 ∗ ((4 ∗ 50) + (4 ∗ 10)) + (5,7 ∗ 2 ∗ (5,4 ∗ 50))] ∗ 21,8 

𝑄𝑠 = 96,4 𝑘𝑊ℎ = 345,6 𝑀𝐽  
 

Jak widać, wartość obliczonych strat ciepła w okresie zimowym jest ogromna  
i wskazuje między innymi na zasadność instalowania kurtyn termoizolacyjnych, 
które skutecznie ją obniżają. 

Straty ciepła jako suma ciepeł na pokrycie strat ciepła w grudniu: 
 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡2 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑤 + 𝑄𝑒𝑤 + 𝑄𝑠 
gdzie: 

– ciepło do podniesienia temperatury wnętrza szklarni [J], 

– ciepło strat wentylacji(pomijalnie mała) [J], 

– ciepło strat ewapotranspiracji gleby (pomijalnie małe) [J], 

– ciepło straty przez promieniowanie przez szyby szklarni [J]. 
 

Straty ponoszone na wentylację możemy pominąć, ponieważ system 
rekuperacji, zastosowany, z godnie z założeniami, w analizowanej szklarni, 
skutecznie redukuje ich wartość.28 Strata ewapotranspiracji gleby podobnie jak 
dotychczas może być traktowana jako pomijalnie mała. 

 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡2 = 32,9 + 0 + 0 + 345,6 = 378,5 𝑀𝐽 
 

Bilans energetyczny dla szklarni w grudniu, określający ilość energii 
potrzebnej do podniesienia temperatury w szklarni, w ciągu godziny,  
o 10oC, i zniwelowania strat ciepła przez szkło, wygląda następująco: 

 
 

                                                           
25 Szkło szklarniowe, http://oknotest.pl/szyby-i-szklo/szklo-a-izolacja-termiczna (pobrano 6.01.2015 r.) 
26 Ibidem 
27 Sumy miesięczne promieniowania, http://www.gazetadobryznak.pl/index.php?art=1096 (pobrano 

6.01.2015 r.) 
28 Wymienniki wodne, www.goethe.de/ins/cz/pro/hk/PL_Gustak.pdf (pobrano 6.01.2015 r.) 
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𝑄𝐵𝐸2 = 𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡2 − 𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡2 
gdzie: 
Qdost2 – ciepło dostarczone do podgrzania szklarni za pośrednictwem promieni słonecznych 

[J], 
Qstrat2 – ciepło strat [J]. 

 

𝑄𝐵𝐸2 = 27,3 − 378,5 = −351,2 𝑀𝐽 
 

Z przeprowadzonych obliczeń widać, że w jeżeli chcemy w grudniu, w ciągu 
godziny, podgrzać szklarnie o 10oC, musimy dostarczyć energii cieplnej  
z zewnętrznego źródła ciepła na poziomie 351,2 MJ. Dostarczona ilość ciepła musi 
zrównoważyć straty, jakie powstały w szklarni na drodze przewodzenia cieplnego 
szkła, a także pokryć niedobór energii na ogrzewanie szklarni. 

Strumień energii cieplnej potrzebnej do ogrzania analizowanej szklarni z 10 do 
20 oC, w ciągu godziny, w okresie zimowym (w grudniu) wynosi zatem: 

 

𝑄𝑔 = 𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡2 − 𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡2 

gdzie: 

– strumień energii cieplnej dostarczonej ze źródła ciepła, np. z grzejników [J]. 
 

𝑄𝑔 = 378,5 − 27,3 = 351,2 𝑀𝐽 
 

Podsumowując, można stwierdzić, że bilans energetyczny szklarni w Polsce 
powinien być obliczony już podczas jej projektowania. Skutkami braku 
szczegółowej analizy bilansu energetycznego szklarni mogą być błędy 
konstrukcyjne, generujące straty podczas jej eksploatacji. Jednym z przykładów na 
tego typu błąd może być nieodpowiedni dobór powierzchni grzejnej w szklarni. 
Błąd taki, w przypadku zaistnienia, nieprzewidzianych ekstremalnych warunków 
pogodowych, może być przyczyną utraty całego plonu, często będącego 
rezultatem całorocznego okresu pracy. Błędy konstrukcyjne trudno jest 
skorygować, a ewentualne modernizacje związane są z wysokimi nakładami 
finansowymi. Przeprowadzenie obliczeń bilansu na wczesnym etapie projektu 
szklarni może również skutkować dodatkowymi korzyściami, np. nakłonić 
dewelopera do zainwestowania w nowoczesne technologie, takie jak rekuperacja, 
wymienniki czy też kurtyny termoizolacyjne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 
obliczenia powinny dotyczyć głównie okresu zimowego, w którym ilość ciepła 
konieczna do podgrzania szklarni jest duża, wymagająca wyboru efektywnego  
i ekonomicznego źródła energii. 

Ważnym aspektem jest wybór odpowiedniej technologii oraz odpowiedniego 
medium, które zapewnią dostarczenie odpowiedniej ilości i w odpowiedniej cenie 
energii cieplnej do szklarni. Zapotrzebowanie na energię dla analizowanej szklarni 
wyniosło 351,2 MJ na godzinę, tj. 97,6 kWh. 

Na rys. 5 przedstawiano koszt podgrzania w ciągu godziny, analizowanej 
szklarni o 10oC, w miesiącu grudniu, przyjmując cenę wytworzenia 1 kWh energii 
dla różnych technologii na podstawie dostępnej literatury.29 

 

                                                           
29 Produkcja energii cieplnej, http://instalreporter.pl/ogolna/koszty-wytwarzania-1-kwh-ciepla-z-gazu-

oleju-pradu/ (pobrano 6.01.2015 r.) 
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Rysunek nr 5: Koszty dostarczenia 97,6 kWh energii do szklarni w Polsce w celu 

ogrzania jej o 10oC30 
 

 
 

Z rys. 5 wynika, iż najtańszym źródłem wytworzenia 97,6 kWh energii jest: 
- gruntowa pompa ciepła – koszt 11,71 zł, 
- kocioł na drewno – koszt 11,71 zł, 
- kocioł zasypowy miałowy – koszt 12,69 zł. 
Najmniej ekonomicznym sposobem wytworzenia 97,6 kWh energii jest 

przetwarzanie oleju opałowego i gazu LPG, odpowiednio, w kotle tradycyjnym oraz 
w kotle kondensacyjnym. Koszt takiej porcji energii w obu przypadkach, wyniósł 
prawie 42 zł. 

Niestety, nie wszystkie technologie mogą znaleźć zastosowanie  
w szklarnictwie. Kocioł na drewno dla dużych szklarni dyskwalifikuje problem 
związany z trudnością zautomatyzowania podajnika oraz niska kaloryczność 
drewna, równa około 15 kJ/kg. W przypadku miału jest trochę lepiej, ponieważ jego 
wartość opałowa to 22 kJ/kg. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem dla 
szklarni wydaje się być zasypowy piec miałowy bądź gruntowa pompa ciepła.  

Jak widać z obliczeń dla Polski, w grudniu ogrzewanie szklarni pochłania 
ogromne ilości energii. Ta strata jest głównie związana ze średnią temperaturą, 
która utrzymuje się w grudniu na poziomie -1,8 oC w Polsce oraz małą energią 
niesioną przez promieniowanie słoneczne. Sytuacja ta może być różna  
w zależności od kraju, w którym znajduje się szklarnia. 

Spróbujmy określić bilans cieplny szklarni eksploatowanej w jednym z krajów 
południowej Europy, w którym średnia temperatura grudnia jest o wiele wyższa niż 
w Polsce. Konstrukcja znajdująca się w np. Grecji uzyskuje znacznie większą ilość 

                                                           
30 Ibidem 
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energii ze słońca niż w przypadku Polski (rys. 6).31 Dla naszej strefy klimatycznej 
całkowita energia niesiona przez słońce wynosi około 10 kWh/miesiąc/m2,  
w przypadku Grecji ta wartość jest ponad pięciokrotnie większa i wynosi  
55 kWh/miesiąc/m2. Zmiana miejsca budowy szklarni na Grecję, może więc 
znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło dla szklarni do uprawy roślin. Na 
rysunku 16 przedstawiono wartości energii wynikające z dziennego 
nasłonecznienia w poszczególnych miesiącach dla Aten w Grecji. 

 

Rysunek nr 6: Sumy dzienne średniego nasłonecznienia w poszczególnych 

miesiącach dla Aten w Grecji, wyrażone w kWh/miesiąc/m2 32 
 

 
 

Przyjmując wartości energii z bezpośredniego promieniowania słonecznego  
w grudniu, dla Aten, w Grecji (około 20 kWh/miesiąc/m2), obliczamy ilość ciepła 
uzyskaną z bezpośrednich promieni słonecznych w ciągu godziny: 

 

𝑄𝑝𝑏3 = (((𝐸𝑝𝑏3 ∗ 
𝑝𝑏

)/31)/𝑇𝑔) ∗ 𝑃 

gdzie: 
𝑄𝑝𝑏3 – ilość energii uzyskana z bezpośrednich promieni słonecznych dla nowoczesnych 

technologii w grudniu dla Grecji [J], 
𝐸𝑝𝑏3 – suma miesięcznej energii niesionej przez promienie bezpośrednie w grudniu, dla 

Grecji [kWh/m2/miesiąc], 
𝑝𝑏 – sprawność transmisji promieni bezpośrednich przez nowoczesne szkło [%], 

𝑇𝑔 – średnia długość trwania dnia w grudniu, dla Grecji [h], (9,5h)33 

P – powierzchnia szklarni, na która będą padać promienie słoneczne [m2]. 

 

                                                           
31 C. Carletti, F. Sciurpi, L. Pierangioli, The Energy Upgrading of Existing Buildings: Window and 

Shading Device Typologies for Energy Efficiency Refurbishment, Sustainability 2014, 6, s. 5354-5377 
32 Ibidem 
33 Długość dnia w Grecji http://www.timeanddate.com/sun/greece/athens?month=12&year=2014, 

(pobrano 6.01.2015 r.) 
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𝑄𝑝𝑏3 = (((20 ∗ 0,98)/31)/9,5) ∗ 270 = 17,96 𝑘𝑊ℎ = 64,7  𝑀𝐽 
 

Ilość energii uzyskanej z promieni rozproszonych w ciągu godziny uzyskujemy 
uwzględniając wartości energii promieniowania rozproszonego dla Grecji, równą 
około 35 kWh/miesiąc/m2: 

 

𝑄𝑝𝑟3 = ((((𝐸𝑝𝑟3 ∗ 
𝑝𝑟

)/31))/𝑇𝑔) ∗ 𝑃 

gdzie: 
𝑄𝑝𝑟3 – ilość energii uzyskana z rozproszonych promieni słonecznych, dla nowoczesnych 

technologii w grudniu, dla Grecji [J], 
𝐸𝑝𝑟3 – suma miesięcznej energii niesionej przez promienie rozproszone w grudniu, dla 

Grecji [kWh/m2/miesiąc], 
𝑝𝑟 – sprawność transmisji promieni rozproszonych przez nowoczesne szkło [%], 

𝑇𝑔 – średnia długość trwania dnia w grudniu dla Grecji [h]. 

P – powierzchnia szklarni, na która będą padać promienie słoneczne [m2]. 
 

𝑄𝑝𝑟3 = (((35 ∗ 0,8)/31)/9,5) ∗ 270 = 25,7 𝑘𝑊ℎ = 92,5 𝑀𝐽 
 

Ciepło przetransmitowane z promieni słonecznych do wewnątrz szklarni: 
 

𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡3 = 𝑄𝑝𝑟3 + 𝑄𝑝𝑏3 

gdzie: 
𝑄𝑝𝑟3 – ciepło dostarczone z bezpośrednich promieni słonecznych w grudniu dla Grecji [J], 

𝑄𝑝𝑏3 – ciepło dostarczone z rozproszonych promieni słonecznych w grudniu dla Grecji [J]. 
 

𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡3 = 64,7 + 92,5 = 157,2 𝑀𝐽 
 

Gdy mamy obliczone ciepło dostarczane do szklarni, przechodzimy do 
obliczenia strat ciepła. By bilans energetyczny szklarni był kompletny, musimy 
obliczyć przede wszystkim stratę przewodnictwa cieplnego szkła szklarni. Biorąc 
pod uwagę średnią temperaturę w grudniu w Grecji, która utrzymuje się na 
poziomie 12oC,34 otrzymujemy ilość ciepła, związaną z przewodnością cieplną 
szkła i traconą w wyniku różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz szklarni: 

 

𝑄𝑠1 = ((𝑐𝑠𝑧1 ∗ 𝐴𝑠𝑧𝑏) + (𝑐𝑠𝑧2 ∗ 𝐴𝑠𝑧𝑑)) ∗ ∆𝑇1 

𝑄𝑠1 = (((𝑐𝑠𝑧1 ∗ 𝑥 ∗ ((ℎ1 ∗ 𝑎) + (ℎ1 ∗ 𝑏)) + (𝑐𝑠𝑧2 ∗ 𝑥 ∗ (𝑎 ∗ ℎ2))) ∗ ∆𝑇1 

gdzie: 
𝑐𝑠𝑧1 – współczynnik przewodności cieplnej podwójnego szkła [kWh/m2 K], 

𝐴𝑠𝑧𝑏 – powierzchnia pokryta szkłem dwuwarstwowym [m2], 

𝑐𝑠𝑧2 – współczynnik przewodności cieplnej szkła pojedynczego [kWh/m2 K], 

𝐴𝑠𝑧𝑑  – powierzchnia pokryta szkłem pojedynczym [m2], 

∆𝑇1 – różnica temperatur między średnią w grudniu dla Grecji i tej która ma być utrzymana  

w szklarni (8 oC) [K]. 
𝑎 – dłuższy bok szklarni [m], 

𝑏 – krótszy bok szklarni [m] 

𝑑 – długość ściany bocznej dachu [m], 

ℎ1 –wysokość ścian szklarni [m] 

ℎ2 – wysokość dachu szklarni [m] 

                                                           
34 Średnie temperatura w Grecji, http://www.holiday-weather.com/athens/averages (pobrano 6.01. 

2015 r.) 

http://www.holiday-weather.com/athens/averages
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𝑄𝑠1 = [((2,8 ∗ 2 ∗ ((4 ∗ 50) + (4 ∗ 10)) + (5,7 ∗ 2 ∗ (5,4 ∗ 50))] ∗ 20,5𝑄𝑠1

= [((2,8 ∗ 2 ∗ ((4 ∗ 50) + (4 ∗ 10)) + (5,7 ∗ 2 ∗ (5,4 ∗ 50))] ∗ 20,5 

𝑄𝑠1 = 35,4 𝑘𝑊ℎ = 127,4 𝑀𝐽  
 

Straty ponoszone na wentylacje możemy pominąć, ponieważ system 
rekuperacji skutecznie obniża jej wartość. Strata ewapotranspiracji cały czas 
zostaje pomijalnie mała.  

Starty ciepła dla szklarni w Grecji w grudniu: 
 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡3 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑤 + 𝑄𝑒𝑤 + 𝑄𝑠1 
gdzie: 
𝑄𝑐 – ciepło do podniesienia temperatury wewnątrz szklarni [J], 

𝑄𝑤 – ciepło strat wentylacji (pomijalnie mała) [J], 

𝑄𝑒𝑤 – ciepło strat ewapotranspiracji gleby (pomijalnie mała) [J], 

𝑄𝑠1 – ciepło strat przez promieniowanie przez szyby szklarni [J]. 
 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡3 = 32,9 + 0 + 0 + 127,4 = 160,3 𝑀𝐽 
 

Bilans energetyczny szklarni w grudniu, dla Grecji, określający ilość energii 
potrzebnej do podniesienia temperatury w szklarni, w ciągu godziny, o 10oC, 
wygląda następująco: 

 

𝑄𝐵𝐸3 = 𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡3 − 𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡3 
gdzie: 
𝑄𝑑𝑜𝑠𝑡3 – ciepło dostarczone do szklarni [J], 

𝑄𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡3 – ciepło strat [J]. 
 

𝑄𝐵𝐸3 = 157,2 − 160,3 = −3,1  𝑀𝐽 
𝑄𝐵𝐸3 = −3,1 𝑀𝐽 = −0,86 𝑘𝑊ℎ 

 

Z przeprowadzonych obliczeń widać, że w przypadku Grecji, jeżeli chcemy  
w grudniu, w ciągu godziny, podgrzać szklarnie o 10oC, musimy dostarczyć 
energię cieplną z zewnętrznego źródła ciepła w ilości równej 3,1 MJ. Wartość ta 
jest dużo niższa w porównaniu do ilości ciepła koniecznego do ogrzania szklarni  
w Polsce (351,2 MJ). Dzięki cieplejszej strefie klimatycznej, w której znajduje się 
Grecja, znacząco redukują się straty ciepła przez szkło, powstałe głównie wskutek 
różnicy temperatur, a tym samym ograniczeniu ulęgają koszty użytkowania 
szklarni. 

 
4. Podsumowanie 
Nowoczesne technologie nieustannie nas otaczają i poprawiają standard 

naszego życia. Dzięki nim oszczędzamy czas i pieniądze. Również w szklarnictwie 
nowoczesne technologie mają swoje zastosowanie. W zaprezentowanej pracy 
poruszono problematykę bilansu energetycznego nowoczesnej szklarni służącej do 
uprawy roślin. W artykule, dla typowej konstrukcji szklarni, przeprowadzono analizę 
bilansu cieplnego w miesiącu sierpniu i grudniu, co miało wskazać problem 
nadmiaru energii słonecznej latem i jej niedoboru zimą. W wyniku obliczeń 
wykazano, jak duże straty ciepła występują w okresie występowania niskich 
temperatur w okresie zimowym (351,2 MJ) i jak dużą ilość energii uzyskujemy 
latem (208,5 MJ) oraz, że zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcji 
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szklarni, takich jak wielowarstwowe szkło antyrefleksyjne czy odchudzone, 
wysokowytrzymałe profile stalowe, mogą skutecznie obniżać wartość ciepła, jaką 
musimy dostarczyć do szklarni zimą. Przeprowadzona analiza pokazała, że  
w grudniu, w warunkach polskich, podwyższenie temperatury (podgrzanie) 
typowego obiektu szklarniowego, zbudowanego w oparciu o nowe technologie,  
o 10oC w ciągu godziny, wymaga doprowadzenia ciepła na poziomie 351,2 MJ. 
Zależnie od zastosowanej technologii produkcji energii, koszt wytworzenia takiej 
ilości ciepła waha się od około 12 zł dla pompy ciepła i kotła na drewno, do 42 zł 
dla kotła zasilanego olejem opałowym i kotła kondensacyjnego na gaz LPG. 

W innych warunkach klimatycznych, np. w krajach o cieplejszym klimacie 
koszty użytkowania szklarni są odmienne i często niższe niż w warunkach 
polskich. Przeprowadzona analiza bilansu energetycznego szklarni eksploatowanej 
w Grecji pokazała, że zapotrzebowanie na energię cieplną, potrzebną do 
analogicznego podwyższenia temperatury wnętrza szklarni, jest znacznie niższe  
i wynosi 3,1 MJ. Jest to niecały 1% energii koniecznej do dostarczenia w Polsce. 
Jak widać koszty uprawy roślin, związane z zapotrzebowaniem na energię cieplną, 
w krajach położonych w cieplejszym klimacie, są nieporównywalnie niższe niż  
w Polsce. Poprzez wykonaną w ramach pracy, teoretyczną analizę energetyczną 
udowodniono słuszność przeprowadzania obliczeń bilansu cieplnego szklarni już 
na etapie jej projektowania. 

 
Streszczenie 
Praca dotyczy analizy energetycznej obiektu szklarniowego, w tym  

obliczeń bilansu cieplnego szklarni, z uwzględnieniem nowoczesnych 
technologii oszczędzających energię (miedzy innymi szkła antyrefleksyjnego, 
wysokowytrzymałych profili stalowych czy rekuperacji powietrza). Pierwsza część 
pracy miała na celu przedstawienie dostępnych możliwości, jakie oferuje rynek 
szklarnictwa, dzięki którym można zaoszczędzić energię. Natomiast druga część 
podejmuje temat obliczenia bilansu cieplnego szklarni w sierpniu i w grudniu, co 
miało na celu wskazać problem nadmiaru energii słonecznej latem i jej niedoboru 
zimą. 

 
Summary 
The paper tries to outline the issues associated with the calculations of the 

energy balance of a greenhouse and avert problems which can occur at the stage 
of designing and which can be solved in advance. The main aim of the first part  
of the paper is to present available possibilities offered by the market which can 
help with saving energy. On the other hand, the second part puts the emphasis  
on the calculations of the heat balance of a greenhouse in August and in 
December. Its purpose was to point out the problem of the overcapacity of solar 
energy in the summer and its shortage in the winter. 
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ASPEKTY ENERGETYCZNE ZWIĄZANE Z ODZYSKIEM MATERIAŁÓW 
POLIMEROWYCH 

 
 

1. Wprowadzenie 
Obecnie odpady tworzyw polimerowych stwarzają coraz większe problemy 

ekologiczne. Jest to związane przede wszystkim z ich ilością, zwłaszcza  
w przypadku opakowań oraz bardzo długim czasem degradacji w ich naturalnym 
środowisku. Powoduje to konieczność utylizacji składowisk odpadów, bądź ich 
rozszerzenie, co staje się coraz bardziej nieopłacalne i niepożądane ze względów 
ekologicznych. Potencjalne źródła surowców i materiałów energetycznych są 
marnowane na składowiskach odpadów. Ponowne wykorzystanie materiałów 
polimerowych może przynieść korzyści ekonomiczne.  

Badania nad możliwością wielokrotnego przetwórstwa i analiza właściwości 
materiałów polimerowych pochodzących z recyklingu, wnoszą szereg informacji 
istotnych dla najbardziej aktualnych problemów, związanych ze zmniejszeniem 
zużycia energii potrzebnej do wytworzenia nowych materiałów.1 Prowadzenie 
badań umożliwiających sprawdzenie zarówno wpływu wielokrotnego  przetwórstwa 
materiałów polimerowych na właściwości mechaniczne, jak i parametry 
technologiczne ma istotne znaczenie dla zapewnienia produkcji  wysokiej jakości 
wyrobów z wykorzystaniem odpadów. Znajomość tych  właściwości pozwala 
precyzyjnie określić możliwości recyklingu materiałów. Proces przetwórstwa 
prowadzi do pogorszenia właściwości materiału. Podczas procesów rozdrabniania, 
a także przetwórstwa w stanie plastyczno-płynnym, materiały polimerowe 
poddawane są obciążeniom mechanicznym i termicznym, co prowadzi do 
procesów utleniania i degradacji,  będącymi przyczyną zmniejszania  ciężaru  
cząsteczkowego i pogarszania właściwości.2 W pracy określono możliwości 
recyklingu poprzez rejestrację i analizę zmian wybranych właściwości 
przetwórczych i użytkowych polipropylenu z dodatkiem barwnika wynikających  
z jego wielokrotnego przetwórstwa.   

 
 
 

                                                           
1 M. Heneczkowski, Symulacja wtryskiwania wielokrotnie przetwarzanych wybranych termoplastów, 

“Polimery” vol. 46, 2001, s. 359-367; A. Błędzki, Recykling materiałów polimerowych. Warszawa 
1997; J. Pielichowski, A. Prociak, S. Michałowski, D. Bogdał, Możliwości wykorzystania odpadów  
wybranych polimerów  w produkcji  spienionych tworzyw poliuretanowych, “Polimery”, vol 55, 2010,  
s. 757-763; J. Kijeński, A. Błędzki, R. Jeziórska, Odzysk i recykling materiałów polimerowych. 
Warszawa 2011; B. Samujło, B. Kowalska, A. Rudawska, Wybrane właściwości mechaniczne 
polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego, “Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, “Chemia”, 
2009, 20, s. 127-130 

2 G. Guerrica-Echevarria, J.I. Eguiazabal, J. Nazabal, Effects of reprocessing conditions on the 
properties of unfilled and talc-filled polypropylene, “Polymer Degradation and Stability” vol. 53, 1996, 
s. 1-8; A. Boldizar, K. Moller, Degradation of ABS during repeated processing and accelerated ageing, 
“Polymer Degradation and Stability” vol. 81, 2003, s. 359-366 
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2. Część doświadczalna 
Do badań użyto polipropylenu o nazwie firmowej Basell Moplen HP 501  

H produkcji Lyondell and Basell z 2% dodatkiem barwnika Lifocolor-Green  
47145F PE w postaci proszku produkcji Lifocolor Farben GmbH & Co. KG.  
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, przy których uzyskano optymalne wartości badanych 
właściwości po pierwszym przetwórstwie były następujące: maksymalna 
dopuszczalna wartość ciśnienia w układzie uplastyczniającym 70 MPa, ciśnienie 
docisku 35 MPa, czas docisku 20 s, czas chłodzenia 15 s, temperatura  
stref cylindra: t1 = 195 °C, t2 = 210°C, t3 = 220°C, temperatura dyszy t5 = 230°C, 
temperatura formy 45°C. Tworzywo przetworzono czterokrotnie. Następnie 
wypraski po każdym cyklu wtryskiwania mielono w młynie nożowym, zostawiając 
przy tym określoną ilość recyklatu do dalszych badań oraz wytwarzania próbek 
badawczych. 

Badania masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) polipropylenu  
z dodatkiem barwnika wykonano na plastometrze D 4993 DE firmy Dynisco 
metodą A, czyli poprzez pomiar masy tworzywa wytłaczanego w określonym 
czasie. W badaniach użyto tworzywa pierwotnego w postaci granulatu, natomiast 
recyklat był mielony i suszony. Badania przeprowadzono w temperaturze 230°C, 
przy ciężarze obciążnika 2,16 kg. 

Badania dynamicznych właściwości mechanicznych wykonano  
z wykorzystaniem urządzenia DMA 242 firmy NETZSCH z uchwytem  
do trójpunktowego zginania swobodnego próbki w postaci belki. Na próbkę 
umieszczoną w uchwycie, poprzez trzpień, wprowadzono oddziaływania 
sinusoidalnie zmiennej siły z częstotliwością 1Hz i 10Hz o stałej amplitudzie, przy 
jednoczesnym ogrzewaniu próbki z szybkością 2°C/min od temperatury -50°C  
do 160°C. 

Badanie twardości wykonano metodą wciskania kulki, natomiast oznaczenie 
temperatury mięknienia wg Vicata przyprowadzono za pomocą urządzenia firmy 
HAAKE.  

Badanie barwy przeprowadzono metodą CIELab z zastosowaniem 
kolorymetru SP60 firmy X-rite. Wyniki badań przedstawiono w postaci 
współrzędnych chromatyczności „a”, „b”, „L”. Współrzędna „a” określa zmianę 
barwy od zielonej do czerwonej, natomiast „b” od niebieskiej do żółtej  
(rys.1). Parametr L (jasność) określa zmianę barwy od czarnej dla L=0, do białej 
dla L=100. 
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Rysunek nr 1: Przestrzeń CIELab 
 

 
 

3. Wyniki badań i ich omówienie 
W badaniach wyznaczono wartość wskaźnika szybkości płynięcia materiału 

polimerowego po kolejnych cyklach wtryskiwania (rys. 2). Wyniki badań wskazują 
na zwiększenie wartości wskaźnika szybkości płynięcia ze wzrostem krotności 
przetwarzania. Po pierwszym wtryskiwaniu zaobserwowano niewielki wzrost MFR 
tego tworzywa o 10,5% w stosunku do tworzywa pierwotnego, natomiast  
po czwartym wtryskiwaniu o ponad 42%. Na wzrost wartości wskaźnika  
szybkości płynięcia podczas wielokrotnego przetwórstwa może wpływać 
zmniejszenie długości makrocząsteczek polipropylenu, na skutek degradacji 
mechanicznej pod wpływem intensywnego ścinania przy uplastycznianiu tworzywa  
w układzie uplastyczniającym wtryskarki oraz w kanałach formy wtryskowej.  

Na rysunku 3 przedstawiono krzywe termomechaniczne polipropylenu  
z dodatkiem barwnika, po pierwszym oraz po czwartym wtryskiwaniu, 
zarejestrowane podczas badań metodą DMTA. 

Najniższe wartości modułu zachowawczego i tangensa kąta stratności 
mechanicznej zarejestrowano dla badanego materiału po czwartym wtryskiwaniu. 
 

Rysunek nr 2: Zmiana masowego wskaźnika szybkości płynięcia polipropylenu  

z dodatkiem barwnika w wyniku wielokrotnego przetwórstwa 
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Stwierdzono, że przebiegi wykresów modułu zachowawczego zarówno po 
pierwszym, jak i po czwartym  wtryskiwaniu są do siebie zbliżone, ale ich wartości 
maksymalne różnią się miedzy sobą. W przypadku materiału polimerowego 
oryginalnego, jak i po czterokrotnym przetwórstwie maksimum współczynnika 
stratności mechanicznej nie ulega widocznej zmianie i występuje w temperaturze 
około 12°C, która odpowiada przemianie relaksacyjnej obszarów bezpostaciowych.  
 

Rysunek nr 3: Zależność modułu zachowawczego i współczynnika stratności 

mechanicznej od temperatury: a) polipropylen z dodatkiem barwnika, b) polipropylen  
z dodatkiem barwnika po czwartym wtryskiwaniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W badaniach twardości metodą wciskania kulki i temperatury mięknienia wg. 
Vicata zarejestrowano zmniejszenie wartości badanych właściwości w wyniku 
wielokrotnego przetwórstwa (rys. 4, 5). 
 

Rysunek nr 4: Wyniki badań twardości metodą wciskania kulki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najniższe wartości twardości i temperatury mięknienia wg. Vicata badanego 
materiału polimerowego zarejestrowano po czterokrotnym przetwórstwie.  
W przypadku badania twardości, spadek wartości wynosił ponad 6%, a 
temperatury mięknienia ponad 10%. 
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Rysunek nr 5: Wyniki badań temperatury mięknienia wg. Vicata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki badań barwy badanego materiału polimerowego przedstawiono  
w postaci współrzędnych chromatyczności „a”, „b”, „L” (tab. 1). W badaniach 
zarejestrowano spadek wartości „b”, co świadczy o tym, że badany materiał  
w wyniku wielokrotnego przetwórstwa ma tendencję do zmiany  barwy w kierunku 
odcienia niebieskiego. Wraz z niewielką zmianą wartości „a” i spadkiem nasycenia 
barwy, próbki po 4-tym cyklu wtryskiwania są bardziej szare. 
 

Tabela nr 1: Wyniki oznaczania barwy 
 

Krotność 
wtryskiwania 

Zmiana barwy 

L a b 

1 84,37 -21,39 4,48 

2 83,51 -21,91 3,87 

3 83,12 -22,11 3,43 

4 82,37 -22,46 2,76 
 

4. Podsumowanie 
Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie możliwości obniżenia 

zużycia energii potrzebnej do wytworzenia nowych materiałów poprzez 
zastosowanie materiałów odpadowych do ponownego przetwórstwa. Analiza 
wyników badań wskazuje na możliwość aplikacji materiałów polimerowych 
odpadowych do zastosowań na wyroby o odpowiednio zaprojektowanych 
właściwościach. Przeprowadzone badania polipropylenu z dodatkiem barwnika 
wielokrotnie przetwarzanego wykazały zmianę właściwości reologicznych 
badanego materiału, charakteryzowanych wskaźnikiem szybkości płynięcia. 
Zmianę wartości wskaźnika szybkości płynięcia w wyniku wielokrotnego 
przetwórstwa można tłumaczyć  postępującymi procesami degradacji 
mechanicznej i cieplnej. Rozważania wykazały, że wielokrotne przetwórstwo 
polipropylenu z dodatkiem barwnika powoduje zmiany wartości modułu 
zachowawczego i tangensa strat mechanicznych w funkcji temperatury oraz 
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częstotliwości drgań. Wielokrotne przetwarzanie badanego materiału powoduje 
zmianę barwy wyprasek. Stwierdzono, że w wyniku wielokrotnego przetwarzania 
badany materiał szarzeje i zmienia barwę w kierunku odcienia niebieskiego. Próbki 
z badanego materiału wraz ze wzrostem krotności przetwarzania charakteryzowały 
się niższą twardością i temperaturą mięknienia. 
 

Streszczenie 
Praca miała na celu wskazanie możliwości oszczędności energii w wyniku 

wykorzystania wybranych surowców wtórnych. W pracy przedstawiono wyniki 
badań właściwości materiałów polimerowych po recyklingu. Określono wpływ 
krotności przetwórstwa na możliwość ponownego wykorzystania badanych 
materiałów. Związek obserwowanych zmian właściwości badanych materiałów  
z ich wpływem na efektywność produkcji, w tym zmniejszenia zużycia energii 
związanego z wytworzeniem wyrobów z surowców wtórnych stanowi główny 
przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Do badań zastosowano barwiony 
polipropylen (PP), tworzywo polimerowe o szerokim zakresie stosowania.  
W badaniach określono zmianę masowego wskaźnika szybkości płynięcia  
w wyniku wielokrotnego przetwórstwa polipropylenu. Określano wpływ 
wielokrotnego przetwórstwa badanych materiałów na ich właściwości dynamiczne 
oraz wybrane właściwości  mechaniczne i termiczne. Przeprowadzono również 
analizę zmiany barwy po wielokrotnym przetwórstwie. 
 

Summary 
Polymer recycling is presently one of the most effective and the most intensely 

developing methods of environmental protection and saving energy. The 
importance of polymer recycling is still on the increase. The article includes results 
of investigations of dynamical, mechanical and thermal properties polypropylene 
with dye addition after multiple processing. During the investigations the change in 
a melt flow ratio has been determined and the change in colour. The investigations 
of dynamical properties have been performed by means of DMA 242 NETZSCH 
device with the grip for three point free-bending of a sample in the form of a beam. 
The samples were investigated with two values of load frequency: 1 Hz and 10 Hz 
within the range of the temperature of -50°C-160°C.  In case of polypropylene with 
dye addition some insignificant changes in dynamic elasticity modulus E’ have 
been observed. Lower values of modulus and mechanical loss tangent registered 
for the test material after the fourth injection. Registered also lower values of 
hardness and the softening point. In case of polypropylene with dye addition the 
colour changed only a little. However, an insignificant drop in “b” value has been 
observed. This means that the investigated material after multiprocessing shows 
tendency to change colours toward the blue. 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA POPIOŁÓW Z BIOMASY I PALIW KOPALNYCH – 

WYMYWALNOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH 
 
 

1. Wstęp 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o odnawialnych źródłach energii1 do biomasy 

zalicza się osady ściekowe. Źródłem komunalnych osadów ściekowych są 
oczyszczalnie ścieków, które obok ochrony jakości wód odbiorników generują 
odpady. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwowany jest wzrost ilości 
powstających osadów ściekowych.2 Prognozy na najbliższe lata wskazują 
zachowanie tendencji wzrostowej.3 Jedną z przyczyn tej sytuacji jest modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych.4 

Osady ściekowe wykazując wysokie wartości nawozowe5 mogą być 
wykorzystane w rolnictwie jako nawóz organiczny pod warunkiem, że zawartość 
mikrozanieczyszczeń nie wywoła negatywnych skutków w środowisku gruntowo-
wodnym.6 Przyrodnicze, w tym rolnicze, wykorzystanie osadów ściekowych 
ograniczone jest między innymi zapisami obowiązujących przepisów prawnych.7 
Natomiast osady ściekowe kierowane na składowiska, 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., 
z dniem 1 stycznia 2016 roku nie będą przyjmowane.8 

Rozwiązaniem kwestii postępowania z osadami ściekowymi coraz częściej 
staje się ich unieszkodliwiane termiczne. Argumentem przemawiającym za 
stosowaniem metod termicznych jest pełne opanowanie podstaw procesu oraz 
technik oczyszczania powstających produktów poprocesowych. Stałe odpady 

                                                           
1 Ustawa z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. poz. 478 
2 Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2013. Ochrona Środowiska, 

Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2014; Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/ 
data/database (pobrano 10.07.2015 r.) 

3 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Uchwała Nr 217 Rady Ministrów, z 24 grudnia 2010 roku, 
Monitor Polski, nr 101, poz 1183 

4 K. Środa, A. Kijo-Kleczkowska, H. Otwinowski, Methods of disposal of sewage sludge, “Archives of 
Waste Management and Environmental Protection” 2013, nr 2, t. 15, s. 33-50 

5 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 

6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. Nr 119, poz. 765, 2008 

7 Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz. U. poz. 21, 2013. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska ządzenie Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych, Dz. U. Nr 0, poz. 257, 2015 

8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz. U. poz. 38, 201 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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poprocesowe powstające w wyniku spalania komunalnych osadów ściekowych 
stanowią około 10% masy spalanych osadów o uwodnieniu 80%.9 

Literatura przedmiotu dostarcza różnorodnych przykładów wykorzystania 
popiół z osadów ściekowych. Do popularnych  metod należy wykorzystanie 
popiołów z osadów ściekowych do produkcji cegieł, dachówek, pytek 
ceramicznych,10 lekkich kruszyw budowalnych,11 lub jako dodatek do cementu.12 
Jest także wykorzystanie popiołu z osadów ściekowych do odzysku fosforu.13 
Wśród możliwości wykorzystania popiołów ze spalenia osadów ściekowych 
wymienia się także wykorzystanie popiołów do budowy nasypów oraz 
bezpośredniego nawożenia gleb.14 

Innym źródłem popiołów i żużli jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 
w oparciu o stałe paliwa kopalne. Mimo pozyskiwania energii z odnawialnych 
źródeł energii węgiel kamienny i brunatny stanowi nadal istotne jej źródło.15 

W Polsce aktualnie ponad 85% masy powstających popiołów lotnych 
poddawanych jest odzyskowi.16 Popioły lotne wykorzystywane są do produkcji 
ceramiki budowlanej.17 betonów, cementu, spoiwa hydraulicznego.18 Znane są 
sposoby wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw spiekanych.19 
Popioły lotne znalazły także zastosowanie w górnictwie, rolnictwie, budownictwie 

                                                           
9 S. Donatello, C. Cheeseman, Recykling and recovery routes for incinerated sewage sludge ash, 

“Waste Management” 2013, 33, s. 2328-2340 
10 D.F. Lin., C.H. Weng, Use of sewage sludge ash as brick material, “Journal of Environmental 

Engineering” 2001, 10, s.922-927 
11 S. Chandra, L. Berntsson, Lightweight aggregate concrete. Science, Technology and Applications, 

2003, Norwich. New York; G. Borkowski, M. Gajewska, E. Haustein, Możliwości zagospodarowania 
popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych, „Inżynieria  
i Ochrona Środowiska” 2014, 3, s.393-402 

12 C. Hoi King Lam, J.P. Barford, G. McKay, Utilization of incineration waste ash residues in Portland 
cement clinker, “Chemical Engineering Transactions” 2010, 21, s.757-762. M. Kosior-Kazebuk,  
J. Karwowska, Wybrane problemy zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalenia osadów 
ściekowych w technologii materiałów cementowych, „Inżynieria Ekologiczna” 2011, 25, s.110-123;  
M. Perez-Carrion, F. Beaza-Brotons, J. Paya, J.M. Saval, E. Zornoza, M.V. Borracrete, P. Graces, 
Potential use of sewage sludge ash cement replacement in precast concentrate blocks, “Materiales 
de Construction” 2014, 64, s. 15-23 

13 G. Hudziak, K. Gorozda, Z. Wzorek, Główne kierunki w zastosowaniu popiołów po termicznej obróbce 
osadów ściekowych, „Czasopismo Techniczne. Chemia” 2012, 16, s.45-50. L. Rundong, Z. Weiwei  
L. Yanlong, W. Weiyun, Z. Xuan, Heavy metal removal and speciation transformation through the 
calcination treatment of phosphorus-enriched sewage sludge ash, “Journal of Hazardous Materials” 
2015, 283, s.423-431; A. Ito, K. Yamada, N. Ishikawa, T. Umita., Separation of metals and 
phosphorus from incinerate sewage sludge ash, “Water Science and Technology” 2013, 67, s.2488-
2493 

14 G. Borkowski, M. Gajewska, E. Haustein, Możliwości zagospodarowania…, op. cit., s. 393-402;  
P. Falaciński, Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon 
przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 
Budownictwo I Inżynieria Środowiska” 2011, 3, s. 33-40 

15 M. Żygadło, M. Woźniak, Obserwacje zmian właściwości popiołów powęglowych w procesach 
wietrzeniowych, „Ekologia i Energetyka” 2009, s. 771-775 

16 Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania… 2013, op. cit.; Ochrona Środowiska, Informacje  
i opracowania… 2014, op. cit. 

17 R.C.C. Monteiro, M.M.R.A. Lima, S. Alves, Mechanical characteristics of clay structural ceramics 
containing coal fly ash, Int. J. Mech. Mater. Des, 4, 2008, s. 213-220 

18 E. Brylska, J. Dyczek, M. Gawlicki, W. Rozczynialski, Wykorzystanie odpadów w przemyśle 
materiałów budowlanych, „KARBO” 2002, 3, s. 95-100; M. Ahmaruzzaman, A review on the utilization 
of fly ash, “Progress in Energy and Combustion Science” 2010, 36, s. 327-363 

19 E. Brylska, J. Dyczek, M. Gawlicki, W. Rozczynialski., Wykorzystanie odpadów…, op. cit., s. 95-100 
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hydrotechnicznym i drogownictwie.20 W drogownictwie popioły lotne mogą być 
wykorzystywane między innymi jako materiał do formowania nasypów oraz do 
wykonywania prac makroniwelacyjnych.21 

Szczególnie ten ostatni z wymienionych obszarów zastosowań popiołów 
lotnych ze  stałych paliw kopalnych, podobnie jak popiołów ze spalenie 
komunalnych osadów ściekowych powoduje, że wymienione odpady mając kontakt 
ze środowiskiem gruntowo-wodnym mogą stanowić potencjalnie źródło 
zanieczyszczeń.  

W gronie substancji mających negatywny wpływ na środowisko na jednym  
z czołowych miejsc sklasyfikowano metale ciężkie. Ich szkodliwość polega  
na możliwości kumulowania się w organizmach żywych i ich chronicznej 
toksyczności.22 Należy nadmienić, że metale ciężkie w ilościach śladowych są 
niezbędne do życia roślin i zwierząt, natomiast w wyższych stężeniach są 
toksyczne, rakotwórcze oraz biokumulują się w organizmach żywych.23 

Celem pracy było porównanie właściwości chemicznych popiołów ze spalenia 
osadów ściekowych z popiołami z paliw kopalnych oraz określenie wpływu 
temperatury i czasu spalania osadów ściekowych na wymywalność wybranych 
metali ciężkich.   

 
2. Charakterystyka popiołów ze stałych paliw kopalnych  
Skład chemiczny popiołów lotnych zależy od rodzaju spalanego węgla 

(kamienny, brunatny), rodzaju i zawartości w nim części niepalnych oraz 
parametrów technicznych urządzeń, w których realizowany jest proces produkcji 
energii oraz proces oczyszczania spalin, czy usuwania popiołu.24 W tabeli  
1 przedstawiono skład popiołów z węgla kamiennego spalanego w kotle pyłowym  
i kotle fluidalnym, a w tabel 2 skład popiołów z węgli brunatnych.  

W zależności od składu chemicznego popioły dzielone są na krzemianowe, 
glinowe, wapniowe.25 Popioły krzemianowe otrzymywane z węgli kamiennych 
charakteryzują się składem chemicznym zbliżonym do wyprażonego łupka 
karbońskiego. Otrzymywane są podczas wysokich temperatur spalania  
i charakteryzują się dużą ilością substancji bezpostaciowej.26 Popioły glinowe, 
powstające podczas spalania węgli brunatnych zanieczyszczonych iłami, 
charakteryzują się zawartością Al2O3 powyżej 30%. Popioły wapniowe wyróżnia 
udział CaO powyżej 10%.27 

 
 

                                                           
20 M. Gawlicki, J. Małolepszy, Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie – zagrożenia, 

XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane, 2013 
21 Ibidem 
22 S. Gruca-Królikowska, W. Wacławek, Metale w środowisku. Cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. 

Chemia – Dydaktyka – Ekologia – Metrologia. 2006. 11, 1-2, s. 41-56 
23 A. Ociepa-Kubicka, E. Ociepa, Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi, 

„Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2012, 15, 2, s. 169-180 
24 M. Żygadło, M. Woźniak, Obserwacje zmian…, op. cit., s. 771-775 
25 BN-79/6722-09. Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Podział, 

nazwy i określenia 
26 Z. Giergiczny, Popiół lotny aktywny dodatkiem mineralnym w składzie cementu, Materiały 

kompozytowe – właściwości, wytwarzanie, zastosowanie, III Konferencja naukowo-techniczna. 
Wrocław 2001, s. 39-46 

27 K. Skalmowski (red.), Poradnik gospodarowania odpadami. Warszawa 2010 
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Tabela nr 1: Skład chemiczny popiołów lotnych z węgla kamiennego,% m/m 
 

Składnik Popiół ze spalania 
w kotle pyłowym28 

Popiół ze spalania  
w kotle pyłowym29 

Popiół ze spalania  
w kotle fluidalnym30 

Strata prażenia 1,62 7,52 3,58 

SiO2 51,28 45,67 35,28 

Fe2O3 7,95 8,01 7,12 

Al2O3 24,95 23,47 20,54 

TiO2 1,21 n.b. 0,753 

CaO2 3,8 5,09 19,02 

MgO 2,33 3,69 2,4 

SO3 1,00 0,61 7,39 

Na2O 2,12 0,83 1,01 

K2O 2,51 1,4 2,21 

Ca- 0,23 n.b. 0,2 

CaOw 0,2 0,064 4,21 

n.b. – nie badano 
 

Tabela nr 2: Skład chemiczny popiołów lotnych z węgla brunatnego,% m/m31 
 

Składnik Popiół 1 Popiół 2 Popiół 3 

Strata prażenia 3,7 0,8 1,7 

SiO2 43,0 50,7 48,3 

Fe2O3 4,5 5,9 4,8 

Al2O3 19,0 6,1 4,0 

TiO2 1,3 0,5 0,4 

CaO2 24,1 24,6 26,5 

MgO 1,4 3,5 5,3 

SO3 2,7 6,2 6,5 

Na2O 0,2 0,1 0,2 

K2O 0,2 0,4 0,3 

Ca- 2,1 6,3 5,6 

CaOw 3,7 0,8 1,7 
 

Głównymi składnikami popiołów krzemianowych są szkliwo, które stanowi  
40-60% masy popiołu, mulit i β-kwarc.32 W mniejszych ilościach występują hematyt 
i magnetyt.33 Wśród ziaren dominują formy sferyczne o średnicy poniżej 20 µm.34  

Skład fazowy popiołów z węgla brunatnego wyróżnia mniejsza zawartość fazy 
szklistej w porównaniu do popiołów z węgla kamiennego. Występują fazy takie jak 
kwarc, tlenek wapnia, anhydryt, peryklaz, larnit, magnetyt, kalcyt.35 

                                                           
28 M. Gawlicki, J. Małolepszy, Wykorzystanie odpadów…, op. cit. 
29 J. Latosińska, Lekkie kruszywa spiekane z surowców odpadowych, „Drogi lądowe, powietrzne, 

wodne” 2009, 9, 17, s. 35-38 
30 M. Gawlicki, J. Małolepszy, Wykorzystanie odpadów…, op. cit. 
31 Ibidem 
32 Ibidem 
33 A. Derdacka, M. Gawlicki, J. Sosin, Możliwości wzbogacania w tlenek glinu popiołów lotnych z 

Turoszowa. Cement-wapno-Gips 7/1975; E. Tkaczewska, Wpływ właściwości krzemionkowych 
popiołów lotnych na proces hydratacji cementu. Praca doktorska. Kraków 2007 

34 M. Gawlicki, J. Małolepszy, Wykorzystanie odpadów…, op. cit. 
35 Ibidem 
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Na wybór sposobu wykorzystania popiołów lotnych wpływa ich skład 
chemiczny, w tym zawartość metali ciężkich z uwzględnieniem ich wymywalności. 
Uwalnianie metali ciężkich z popiołów lotnych zależy od czynników fizycznych, 
chemicznych i biologicznych (np. wielkość ziaren, temperatura, pH, warunki 
redukcyjne, właściwości adsorpcyjne).36 

Wyniki wymywalności metali ciężkich z popiołów lotnych dla różnych 
warunków prowadzenia badań przedstawiono w tabeli 3., natomiast w tabeli  
4 dopuszczalne limity stężeń metali ciężkich w wodach powierzchniowych.  

 

Tabela nr 3: Wymywalność metali ciężkich z popiołów lotnych dla różnych warunków 

prowadzenia badań 
 

Parametr Według37 Według38 

Stosunek popiołu lotnego do cieczy 1:10 1:5 

Czynnik ługujący wodą dejonizowana wodą dejonizowana 

Czas ługownia 24 godz. 2 godz. 

Metoda ługowania wytrząsanie wytrząsanie 

Stężenie, mg/dm3 

Cu 
Zn 
Cr 
Co 
Pb 

 
pw 

0,126 
0,164 

pw 
0,672 

 
0,1 
- 
- 

0,06 
0,37 

pw-poniżej wykrywalności; – brak danych  
 

Tabela nr 4: Dopuszczalne limity zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych39 
 

Pierwiastek 

Dopuszczalne limity w wodach powierzchniowych, mg/dm3 

kategoria A1 kategoria A2 kategoria A3 

zalecane dopuszczalne zalecane dopuszczalne zalecane dopuszczalne 

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 

 
 

                                                           
36 C. Brunori, S. Balzamo, R. Morabito, Comparison between different leaching tests for the evaluation 

of metal release from fly ash, “Fresenius J Anal Chem”  2001, 371, s. 843-848 
37 A. Kumar, S.R. Samadder, Analysis of the leaching behavior of elements from coal combustion 

residues for better management, “Enviro Monit Asses” 2015, 187, s. 369-370 
38 A. Ugurlu, Leaching characteristics of fly ash, “Environmental Geology”, 46, 2004, s. 890-895 
39 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną  
do spożycia, Dz. U. Nr 204, poz. 1728, 2002 
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Popioły lotne będące podstawą wyników badań przedstawionych w tabeli  
3 niespełnianą wymogów w zakresie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich 
zgodnie z rozporządzeniem.40 Wartości ołowiu i chromu przekraczają limity dla obu 
popiołów lotnych, natomiast stężenie miedzi jest przekroczone dla jednego z nich.  

 
3. Charakterystyka popiół z osadów ściekowych  
W zależności od zastosowanej technologii spalania produktami termicznego 

unieszkodliwiania  komunalnych osadów ściekowych obok fazy gazowej są 
pozostałości stałe takie jak żużle i popioły paleniskowe lub popioły lotne i pyły.41 
Żużle i popioły paleniskowe powstają w instalacjach posiadających piece rusztowe, 
piece obrotowe lub piece półkowe. W bilansie masy osadów ściekowych spalanych 
w Polsce, udział żużli i popiołów paleniskowych z pieców rusztowych nie jest 
istotny. W kraju pracują 4 oczyszczalnie ścieków wyposażone w instalacje  
z piecem rusztowym: Olsztyn, Łomża, Zielona Góra, Szczecin.42 Piece obrotowe  
i piece półkowe nie są w Polsce wykorzystywane do spalania osadów ściekowych. 
Zgodnie z zaleceniami najlepszej dostępnej techniki43 w kraju ponad 63% instalacji 
spalających komunalne osady pracuje w oparciu o kotły ze złożem fluidalnym.  

Skład chemiczny popiołów z osadów ściekowych przedstawiony w tabeli  
5 wskazuje, że w składzie popiołów dominują związki krzemu, wapnią i fosforu. 
Wysoki udział fosforu w popiele z osadów ściekowych spowodowany jest między 
innymi używaniem detergentów przez użytkowników sieci kanalizacyjnej, 
kondycjonowaniem osadów na etapie przeróbki. Strata prażenia popiołów  
z osadów ściekowych zwykle o wartości poniżej 3% s.m. potwierdza efektywne 
spalenie osadów.44 

 

Tabela nr 5: Skład chemiczny popiołów z osadów ściekowych 
 

Składnik Popiół z osadów ściekowych 
instalacji ze złożem fluidalnym 

Popiół z osadów ściekowych instalacji 
z piecem rusztowym 

Według45 Według46 Według47 Według48 

SiO2 43,2 35,7 23,7 25,8 

Fe2O3 2,2 9,6 22,6 5,1 

Al2O3 5,0 6,7 6,3 9,5 

                                                           
40 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać…, op. cit. 
41 T. Pająk, Termiczne przekształcanie osadów ściekowych, „Przegląd Komunalny” 2010, 12, s. 77-82 
42 T. Pająk, Termiczne przekształcanie osadów ściekowych wobec wyzwań roku 2016, „Inżynieria  

i Ochrona Środowiska” 2014, t. 17, nr 3, s. 363-376 
43 Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques  

in Common Waste Water and Waste Gas Treatment, Management Systems in the Chemical Sector. 
European Commission. 2003 

44 S. Donatello, C.R. Cheeseman, Recycling and recovery routes for incinerated sewage sludge ash 
(ISSA):A review, “Waste Management” 2013, 33, s. 2328-2340 

45 W. Kępys, R. Pomykała, J. Pietrzyk, Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania 
komunalnych osadów ściekowych, „Inżynieria Mineralna” 2013, 1, s. 11-18 

46 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, 21, 3, s. 465-
475 

47 C. Adam, G. Kley, F.G. Simon, Thermal treatment of municipal sewage sludge amming atamarketable 
P-fertilisers, “Materials Transactions” 2007, 12, s. 3056-3061 

48 J. Latosińska, J. Gawdzik, The impact of combustion technology…, op. cit.,s.465-475 
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Składnik Popiół z osadów ściekowych 
instalacji ze złożem fluidalnym 

Popiół z osadów ściekowych instalacji 
z piecem rusztowym 

Według Według Według Według 

Na2O 0,4 0,5 0,4 0,6 

CaO2 21,3 17,5 15,2 20,7 

MgO 3,8 4,5 1,3 4,5 

SO3 1,1 1,2 - 0,3 

Na2O 0,4 0,5 0,4 0,6 

K2O 1,5 1,6 1,0 1,9 

P2O5 21,2 19,0 18,9 21,6 

– brak danych  
 

Skład fazowy popiołów z osadów ściekowych stanowią głównie kwarc, 
hematyt, skaleń.49 

 
4. Badania wymywalności wybranych metali ciężkich z popiół z osadów 

ściekowych  
Ze względu obowiązujące normatywy spalanie komunalnych osadów 

ściekowych realizowane jest najczęściej w temperaturach 850-950oC.50 Natomiast 
spalanie osadów w temperaturze poniżej 850oC było przedstawione w publikacji.51 
Wpływ temperatury i czasu spalania jest istotny w przypadku nie dotrzymania 
reżimów pracy instalacji spalania osadów ściekowych. Ważny jest także z punktu 
widzenia potencjalnego ryzyka zawiązanego z narażeniem środowiska naturalnego 
na metale ciężkie.  

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu stwierdzono, że nie prowadzono 
dotychczas badań mających na celu ocenę wpływu parametrów spalania na 
wymywalność metali ciężkich w popiołach z komunalnych osadów ściekowych. 

 
4.1. Materiał i metody  

Osady ściekowe pochodziły z komunalnej oczyszczalni ścieków w Sitkówce-
Nowiny, odbierającej ścieki z aglomeracji Kielce. Osady ściekowe z oczyszczalni 
ścieków 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 rozdrobniono do frakcji <125µm 
i spalono w piecu laboratoryjnym Naberthem dla zadanych temperatur z zakresu 
600-980oC i czasu 2-20 minut. Całkowity czas przebywania próbki w piecu  
był sumą czasu nagrzewania pieca do zadanej temperatury, czasu przebywania  
w zadanej temperaturze i ostygnięcia pieca do 20oC.  

                                                           
49 P.Y. Mahieux., J.E. Aubert, M. Cyr, M. Coutand, B. Husson, Quantitative mineralogical composition  

of complex mineral wastes – contribution of the Rietveld method. “Waste Management” 2010, 30,  
s. 378-388 

50 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002, w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, Dz. U. Nr 37, poz. 339, 2002, z póź. zm.  

51 J. Werther, T. Ogada, Sewage sludge combustion. “Prog Energy Combust Sci” 1999, 25, s. 55-116 
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Badania zrealizowano zgodnie z dwuczynnikowym planem kompozycyjnym 
Boxa.52 Eksperyment obejmował pięć niezależnych powtórzeń w każdym punkcie 
planu (tab.6). 

 

Tabela nr 6: Plan eksperymentu 
 

Nr doświadczenia 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:53 
 

f(x)= βo + β1∙X1+∙∙∙∙ + βm∙Xm  + β11∙X1
2 + β12∙X1∙X2 +∙∙∙∙+βmm∙Xm

2     (1) 
gdzie:    
f(x) – wartość oczekiwana badanego stężenia metalu ciężkiego w eluacie, 
X1, X2, …, Xn – zmienne niezależne, 
βo, β1,..., βm, β11, β12, …, β mm – nieznane współczynniki funkcji regresji. 
 

Współczynniki funkcji regresji uzyskano metodą najmniejszych kwadratów. 
Istotność współczynników funkcji regresji dla poziomu istotności α=0,05 
zweryfikowano na podstawie testu t-Studenta. Do obliczeń statystycznych 
wykorzystano program SAS wersja 9,3. 

Wymywalność metali ciężkich wykonano zgodnie z procedurą EP (procedura 
ekstrakcji), która  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.54 

 
 

                                                           
52 Z. Piasta, A. Lenarcik, Methods of statistical multi-criteria optimisation. (w:) A. M. Brandt (red.). 

“Optimization Methods for Material Design of Cement-based Composites”. New York 1998, s. 45-59. 
Z. Piasta, A. Lenarcik, Applications of statistical multi-criteria optimisation in design of concretes. (w:) 
A.M. Brandt (red.), “Optimization Methods for Material Design of Cement-based Composites”. New 
York 1998, s. 150-166 

53 Z. Piasta, A. Lenarcik, Methods of statistical…, op. cit., s. 45-59; Z. Piasta, A. Lenarcik, Applications of 
statistical…, op. cit., s. 150-166 

54 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 
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Zawartość metali ciężkich w uzyskanych ekstraktach oraz w popiołach  
z osadów ściekowych oznaczono metodą na spektrofotometrze emisyjnym ze 
wzbudzoną plazmą ICP-OES Perkin-Elmer Optima 8000.55 Prezentowane w tabeli 
7 wartości metali ciężkich w popiołach z osadów ściekowych to sumą czterech 
frakcji metali ciężkich oznaczonych zgodnie z procedurą BCR.56 

 
4.2. Wyniki badań i dyskusja  

W tabeli 7 przedstawiono stężenia metali ciężkich w osadach ściekowych oraz 
w popiołach z osadów ściekowych. Porównując wartości metali ciężkich w osadach 
i popiołach z osadów zauważalna jest tendencja wzrostowa stężenia metali  
w popiołach. Największe stężenie w popiele z osadów dla chromu i miedzi 
stwierdzono dla osadów spalonych w temperaturze 600oC w czasie 11 minut. 
Popiół otrzymany w wyniku spalenia osadów w temperaturze 655,6oC w czasie 
17,4 minut wyróżnia największe stężenie cynku.  

 

Tabela nr 7: Stężenia metali ciężkich w osadach ściekowych oraz popiołach z osadów 

ściekowych, mg/kg s.m. 
 

Próbka Cr Zn Cu 

Osady ściekowe 61,98±1,34 344,68±3,57 222,42±1,58 

1 179,29±11,41 2755,23±1146,02 553,51±169,72 

2 52,21±42,94 1430,76±797,63 351,79±133,62 

3 93,88±68,34 2570,96±980,10 273,58±37,89 

4 91,77±74,01 2730,79±1088,78 413,39±217,33 

5 131,28±62,53 3155,52±1054,96 462,24±215,11 

6 116,95±62,31 1608,99±884,36 309,60±215,05 

7 117,69±61,90 2880,73±929,46 388,93±197,54 

7bis 69,47±63,84 2844,42±1259,59 401,13±210,02 

8 58,21±58,21 1398,53±952,81 326,37±167,31 

9 95,06±74,84 2616,96±1065,76 387,36±217,51 

± odchylenie standardowe 
 

Największym procentowym wzrostem stężenia w badanych popiołach  
z osadów ściekowych w porównaniu do osadów ściekowych charakteryzował się 
cynk (Rys.1).  Spadek stężenia cynku w popiele wraz ze wzrostem temperatury 
spalania osadów ściekowych był spowodowany  lotnością tego pierwiastka. Dla 
chromu i miedzi zmiany stężeń spowodowane wzrostem temperatury spalania były 
znacząco mniejsze, nie przekraczają 300% – chrom i 260% – miedź.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
55 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 

56 J. Gawdzik, J. Latosińska, Ocena immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania osadów 
ściekowych, „Inżynieria i Ochrona  Środowiska” 2014, 17, 3, s. 415-421 
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Rysunek nr 1: Procentowa zmiana stężenia metali ciężkich w popiołach z osadów 

ściekowych w porównaniu do osadów ściekowych  
 

 
 

Wyniki wymywalności chromu, cynku i miedzi z popiołów z osadów 
ściekowych przedstawiono w tabeli 8. W tabeli 9 zestawiono odpowiednio 
przewodność i pH badanych eluatów.  

 

Tabela nr 8: Wymywalność metali ciężkich z popiołów z osadów ściekowych według 

procedury EP, mg/dm3 

 

Próbka Cr Zn Cu 

1 0,0342±0,0314 9,9972±1,9628 0,1594±0,1847 

2 0,1440±0,2823 33,6680±40,3504 0,5732±0,6712 

3 0,0136±0,0125 30,4478±16,9080 0,1258±0,1445 

4 0,0050±0,0066 54,1032±3,7560 1,2460±0,6310 

5 0,0056±0,0052 35,4291±21,5602 0,1526±0,1606 

6 0,1565±0,2777 44,2418±30,3509 0,4792±0,4325 

7 0,1795±0,3745 61,4615±29,1468 0,6907±0,5388 

7bis 0,1377±0,2952 62,7157±31,2269 0,5270±0,3656 

8 0,0045±0,0044 76,2975±39,3723 0,2886±0,3743 

9 0,1903±0,3566 24,5205±27,2380 0,1749±0,1684 

± odchylenie standardowe  
 

Dla chromu stężenia dopuszczalne (tab.4) w eluatach zostały w większości 
próbek przekroczone dla klasy czystości wód A1. Dla klasy czystości A2 liczba 
przypadków z przekroczoną wartością jest identyczna z liczbą próbek 
spełniających standardy. Standardy klasy A3 spełniają wszystkie badane eluaty.  

W eluatach wszystkich badanych próbek stężenia cynku przekraczają 
wartości zalecane i dopuszczalne dla wszystkich trzech klas czystości wód.  
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Stężenia miedzi we wszystkich badanych eluatach przekroczyły dopuszczalne 
wartości dla klasy czystości wód A1 i A2, natomiast z wyjątkiem eluatu dla popiołu 
z osadów spalonych w temperaturze 790oC w czasie 20 minut spełniają wymogi 
zalecane dla wód klasy czystości A3.  

 

Tabela nr 9: 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 

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 10: Funkcje regresji dla wymywalności metali ciężkich według procedury EP 
 

Metal  Funkcja regresji R2 p 
model

u 

p  
temperatury 

spalania 

p  
czasu 

spalania 

Cr Cr_EP = -1,504678+0,003895T-
0,001084t-
0,000002504T2+0,000020955
T,t-0,000244t2 

0,5086 0,5889   

Zn Zn_EP = -
879,300929+2,379075T-
0,225908t-
0,001535T2+0,004496T,t-
0,138535t2 

0,9079 0,0338 0,0173 0,592 

Cu Cu_EP= -
6,661945+0,017093T-
0,006872t-
0,000010814T2+0,000080654
T,t-0,000884t2 

0,6673 0,3336   

 

Współczynnik determinacji dla funkcji regresji wymywalności cynku o wartości 
0,9079 świadczy o dość dobrym dopasowaniu modelu z wynikami eksperymentu 
(tab.10). Całkowity model jest istotny statystycznie, p ma wartość 0,0338. Bardziej 
istotny statystycznie jest wpływ temperatury spalania osadów ściekowych 
(p=0,0173), niż czasu spalania (p=0,592) na wymywalność cynku z popiołów  
z osadów ściekowych. Dla chromu i miedzi otrzymane modele regresji nie są 
istotnie statystycznie,  p modelu > 0,33. 
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Podsumowanie i wnioski  
Podobieństwo popiołów z osadów ściekowych do popiołów lotnych z węgla, 

zarówno kamiennego jaki i brunatnego, to przede wszystkim podobieństwo udziału 
głównego związku chemicznego – SiO2. 

Eluaty dla żadnego z badanych popiołów z osadów ściekowych nie  
spełniają wymogów normatywu określającego limity dla klas czystości wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia.   

Wyniki badania wpływu temperatury i czasu spalania komunalnych osadów 
ściekowych wykazały, że wymywalność cynku jest istotnie statystycznie 
skorelowana z temperaturą spalania, a nie z czasem procesu.  

Zmiany stężenia badanych metali ciężkich w popiołach z osadów ściekowych 
dla przyjętego przedziału czasu i temperatury spalania spowodowane były głównie 
lotnością metali.  

Dążąc do realizacji zasad gospodarki odpadami określonych w ustawie  
o odpadach pierwszeństwo ma odzysk przed unieszkodliwianiem oraz 
składowaniem. Powstające produkty końcowe procesów termicznych, tj. popioły  
i żużle, wymagają deponowania na składowiskach, jeżeli stanowią potencjalne 
zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.  

 
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 analizę porównawczą popiołów ze 
spalenia osadów ściekowych i paliw kopalnych. Punktem wyjścia analizy była 
charakterystyka właściwości omawianych popiołów. W pracy przedstawiono 
studium literaturowe oraz wyniki badań wymywalności wybranych metali ciężkich  
z popiołów z osadów ściekowych w zależności od temperatury i czasu spalania.  
 

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  
a comparative analysis of ashes from the burning of sewage sludge and fossil 
fuels. The starting point of the analysis was to characterize of the ashes. The paper 
presents the study of  the literature and the results of leaching of the selected 
heavy metals from the  sewage sludge ashes depending on the temperature and 
time of combustion. 
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Małgorzata OLEK 
Politechnika Krakowska 
Wydział Inżynierii Środowiska 
Instytut Inżynierii Cieplnej iOchrony Powietrza 
 

ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH POPRZEZ 
ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE FRAKCJI ORGANICZNEJ ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 
 
 
Wprowadzenie 
Proces fotosyntezy zachodzi w chloroplastach usytuowanych w liściach. 

Głównymi substratami procesu są gazy cieplarniane tlenek diwodoru (woda), 
ditlenek węgla. Rośliny w fazie jasnej procesu fotosyntezy wykorzystują 
promieniowanie słoneczne z zakresu 400-700 nm do tworzenia 
wysokoenergetycznych wiązań fosforowych ATP, NADPH. Produktem ubocznym 
tej fazy jest pochodzący z rozbitej cząsteczki wody tlen.1 W fazie ciemnej, zwanej 
cyklem Calvina-Bensona, przy użyciu energii wiązań ATP, NADPH wchłonięty do 
liści ditlenek węgla przetwarzany jest w proste węglowodany (C6H12O6) tworzące 
strukturę rośliny. Na skutek dalszych syntez z prostych cukrów takich jak  
D-glukoza, D-ksyloza, D-mannoza czy L-arabinoza powstają wielocukry: celuloza, 
hemiceluloza, lignina.2 W skali roku powstaje około 100 mld Mg suchej masy 
roślinnej, w tym 75% to węglowodany, 20% lignina, a 5% stanowią inne 
substancje.3 Zakładając uproszczony model fotosyntezy oraz że powstała biomasa 
w całości to glukoza: 

 

6CO2 + 6H2O + energia słoneczna  C6H12O6 + 6O2 

 

można oszacować, że do powstania 180 g cukru i 192 g tlenu potrzebne jest 264 g 
ditlenku węgla i 108 g wody. Ilość zasymilowanego rocznie przez rośliny CO2 
wynosi około 150 mld Mg. Należy jednak pamiętać, że w procesie oddychania 
roślin część CO2 jest z powrotem wydalana do atmosfery.4 

Węgiel zgromadzony w materii organicznej (biomasa świeża, przetworzona, 
bioodpady) w procesach technologicznych może być przetwarzany na paliwa 
gazowe, płynne, a w procesach bezpośredniego spalania może stanowić źródło 
energii. Związany w materii organicznej węgiel zarówno podczas składowania 
biomasy, jak i spalania biogazu, biodiesla, biomasy jest ponownie zawracany do 
środowiska, najczęściej w postaci CO2.   

Jedną z form biomasy jest frakcja organiczna stałych odpadów komunalnych 
(ozn. FOSOK). Skład chemiczny i właściwości fizyko-chemiczne bioodpadów są 
zmienne i zależą od pory roku, obszaru (bloki, domy jednorodzinne, biura), 
świadomości ekologicznej mieszkańców, czy zwyczajów żywnościowych 
(spożywanie przetworzonej żywności, wyrzucanie przeterminowanych produktów). 
Na terenach miejskich FOSOK może stanowić 40-67% całego strumienia 

                                                           
1 N. Lane, Tlen. Cząsteczka, która stworzyła świat. Warszawa 2005 
2 R. Buczkowski, B. Igliński, Cichosz M., Technologie bioenergetyczne. Toruń 2009, s. 17-19 
3 B. Burczyk, Biomasa. Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw. Wrocław 2011, s. 11-12 
4 P. Strebeyko, Wymiana gazowa u roślin. Warszawa 1970, s. 28 
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odpadów,  z czego 18-38% to resztki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,  
a 14-38% papier.5 Prognozowane ilości wytwarzanych w Krakowie6 bioodpadów 
przedstawiono w tab. 1.  

 

Tabela nr 1: Prognozowane ilości wytwarzanych bioodpadów (ozn. Org – Odpady 

organiczne, D – Drewno, PiT – Papier i tektura) 
 

Frakcja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Mg/rok 

Org 
86215 

86872 87510 88129 88717 89280 89793 90266 

D 
2881 

2903 2924 2945 2964 2983 3000 3016 

PiT 
61625 

62094 62551 62993 63413 63816 64182 64520 

Suma 
150721 

151869 152985 154067 155094 156079 156975 157802 
 

Wyniki badań morfologii odpadów komunalnych dla miasta Krakowa 
przeprowadzone przez Kurka (Próbka 1 i 2)7 oraz Jaglarz (Próbka 3)8 umieszczono 
w tab. 2.  

 

Tabela nr 2: Udział frakcji w odpadach komunalnych 
 

 Próba 1 Próba 2 Próba 3 

 % 

Odpady organiczne 40 37 37,4 

Papier 24 25 22,8 

Tworzywa sztuczne 15 16 21,2 

Szkło 17 17 8,8 

Metal 4 5 1,5 

Drewno b.d. b.d. 1,3 
 

Szacując na podstawie danych z tab. 2, udziały frakcji biodegradowalnych 
czyli odpadów organicznych, papieru i drewna (tab. 3) w bioodpadach, ich 
proporcje są zbliżone do wartości przedstawionych w prognozie dla Krakowa  
(tab. 1). 

 
 
 
 

                                                           
5 A. Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów. Warszawa 2008, s. 50; S. Kurek, K. Małucha,  

R. Toch, J. Zemanek, Wyznaczanie procentowego składu frakcji w odpadach komunalnych  
w zależności o systemu zbiórki, Materiały konferencyjne: IV Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja 
Naukowa nt.: „Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, 2008, s. 100-103;  
A.P. Economopoulos, Technoeconomic aspects of alternative municipal solid wastes treatment 
methods, “Waste Management” 2001, nr 30, t. 9, s. 707-715; L. Sørum, M.G. Grønli, J.E. Hustad, 
Pyrolysis characteristics and kinetics of municipal solid wastes, “Fuel” 2001, nr 80, t. 8, s. 1217-1227 

6 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/ 
show_pdf.php?id=46866 (pobrano 27.07.2015 r.) 

7 S. Kurek i in., Wyznaczanie procentowego…, op. cit., s. 100 
8 G. Jaglarz, Symulacja zmian parametrów energetycznych odpadów komunalnych w wyniku budowy 

systemu gospodarki odpadami w nowych ramach prawnych, „Archiwum Gospodarki Odpadami  
i Ochrony Środowiska” 2014, nr 16, t. 1, s. 11-20 
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Tabela nr 3: Udział frakcji w bioodpadach 
 

Frakcje Próba 1 Próba 2 Próba 3 
Na podstawie 

prognozy z tab. 1 

 % 

Odpady organiczne 63 60 61 57 

Papier 38 40 37 41 

Drewno   2 2 
 

Emisja gazów cieplarnianych  
Biomasa po odcięciu dopływu substancji odżywczych zaczyna ulegać 

procesom rozkładu (mineralizacji lub humifikacji). Istotnym zagadnieniem jest więc 
jej przechowywanie. W zależności od warunków składowania, substancje 
biodegradowalne są źródłem gazów cieplarnianych, takich jak CO2, CH4, jak 
również H2S, NH3, alkoholi.  

Przemiany zachodzące w biomasie mają naturę biochemiczną i są trudne do 
zatrzymania. W procesie przekształcana jest celuloza, hemiceluloza oraz lignina. 
Dominującą rolę w przetwarzaniu węgla organicznego wykazują grzyby, od 30 do 
40%, następnie promieniowce od 15 do 30%, natomiast bakterie odpowiadają za  
5 do 10%.9 Przewaga grzybów wynika m.in. z większej odporności na obecne  
w odpadach metale ciężkie, sole.10 Mikroorganizmami rozkładającymi celulozę są 
grzyby, np. z rodzaju Trichoderma czy Chaetomium,11 promieniowce np. Candida 
utilis jak również bakterie śluzowe z rodzaju Cytophaga, Pseudomonas, Vibrio, 
Sporocytophaga.12 W degradacji ligniny dużą efektywność wykazują grzyby 
należące do klasy podstawczaków i workowców, zwłaszcza powodujące tzw. białą 
zgniliznę drewna. Rozkładu ligniny może dokonać kilkaset gatunków grzybów, 
m.in. wrośniak różnobarwny, korownica czy jadalny boczniak ostrygowaty.  
W pewnym stopniu rozkładowi bioodpadów mogą zapobiegać obecne w owocach  
i warzywach fungicydy. Gonzalez-Rodriguez i in. wykazali, że zawartość substancji 
zapobiegających tworzeniu szarej pleśni w postaci procymidonu w liściach sałaty 
może wynosić 12 mg/kg.13 

 
Ditlenek węgla, metan  
Wyróżniamy procesy tlenowego (butwienie), jak również beztlenowego 

(gnicie, fermentacja) rozkładu materii organicznej.14 Procesy mineralizacji 

                                                           
9 M. Alexander, Introduction to Soil Microbiology. New York 1977 
10 G. Schober, W. Troèsch, Degradation of digestion residues by Lignolytic fungi, “Water Research” 

2000, nr 34, t. 13, s. 3424-3430 
11 H. Boze, G. Moulin, P. Galzy, Production of Microbial Biomass, Francja 2005, http://www.wiley-

vch.de/books/biotech/pdf/v09produ.pdf (pobrano 27.07.2015 r.) 
12 S. Niewolak, R. Brzozowska, K. Czechowska, Z. Filipkowska, E. Korzeniewska, Sezonowe zmiany 

liczebności tlenowych i beztlenowych bakterii celulolitycznych w wodzie, glebie i na powierzchni 
roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olszyna, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2008,  
nr  8, t. 1, s. 231-245 

13 R.M. Gonzalez-Rodrıguez, R. Rial-Otero, B. Cancho-Grande, J. Simal-Gandara., Occurrence  
of fungicide and insecticide residues in trade samples of leafy vegetables, “Food Chemistry” 2008,  
nr 107, s. 1342-1347 

14 A. Montusiewicz, Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda 
efektywnej biometanizacji. Lublin 2012; I. Angelidaki, W. Sanders, Assessment of the anaerobic 
biodegradability of macropollutants, “Reviews in Environmental Science and Bio/Technology” 2004,  
nr 3, s. 117-129 

http://www.wiley-vch.de/books/biotech/pdf/v09produ.pdf
http://www.wiley-vch.de/books/biotech/pdf/v09produ.pdf
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inicjowane w niskiej temperaturze z udziałem biokatalizatorów (enzymu: lakazy 
(EC 1.10.3.2), ksylanazy (EC 3.2.1.8)15), są procesami egzotermicznymi, 
powodującymi wzrost temperatury w środowisku reakcji, co intensyfikuje procesy 
rozkładu. Głównymi produktami procesów tlenowych są gazy cieplarniane: ditlenek 
węgla i tlenek diwodoru: 

 

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energia chemiczna 
 

Z 1 mola celulozy powstaje 6 moli CO2, czyli 0,135 m3 tego gazu.  
W warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa) z 1 kg cukru może zostać 
wyemitowane 0,7 m3 CO2. W warunkach beztlenowych oprócz CO2 powstaje także 
metan: 

 

C6H10O6 -> xCH4 + (6-x) CO2 + 6H2O 
 

Zagospodarowanie bioodpadów 
Od 1 stycznia 2016 na składowiskach nie wolno deponować odpadów 

komunalnych łącznie z frakcjami, gromadzonymi selektywnie (grupa 20), jeżeli 
ogólny węgiel organiczny (TOC), strata przy prażeniu (LOI), ciepło spalania są 
wyższe niż odpowiednio 5%sm, 8%sm, 6 MJ/kgsm.16

 Właściwości materiałów, 
stanowiący składowe biodegradowalnych odpadów komunalnych, przedstawiono  
w tab. 4.  

 

Tabela nr 4: Właściwości bioodpadów (daf – sucha masa bezpopiołowa, d.m. – sucha 

masa) 
 

Materiał  C H O N Wilgoć Popiół Ciepło 
spalania 

 % 
daf % %d.m. MJ/kgd.m. 

FOSOK_117  51,9 6,7 38,7 2,2 54 18,9 8,3 

FOSOK_ 218  50,37 6,19 42,65 0,72  4,5 17,3 

Średnia 51,1 6,4 40,7 1,5    

Pudełko 
kartonowe19 

48,1 6,6 45 0,2 6,11 6,93 16,31 
 

Papier kredowy20  43 6,5 50,3 0,1 4,11 23,43 11,38 

Papier gazetowy21 49,9 6,2 43,7 0,1 5,97 1,52 17,64 

Średnia 46,5 6,4 47,0 0,1    

                                                           
15 G.V. Reddy, P. R. Babub, P. Komaraiah, K.R.R.M. Roya, I.L. Kotharid, Utilization of banana waste  

for the production of lignolytic and cellulolytic enzymes by solid substrate fermentation using  
two Pleurotus species (P. ostreatus and P. sajor-caju), “Process Biochemistry” 2003, nr 38, t. 10,  
s 1457-1462 

16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 
typu, Poz. 1923 poz. 38 

17 A. Faaij, R. van Ree., L. Waldheim, E. Olsson, A. Oudhuis, A.D. van Wijk, C. Daey-Ouwens,  
W. Turkenburg, Gasification of biomass wastes and residues for electricity production, “Biomass and 
Bioenergy” 1997, nr 12, t. 6, s. 387-407 

18 https://www.ecn.nl/phyllis2 (pobrano 27.07.2015 r.) 
19 J.W. Wandrasz, A. J. Wandrasz, Paliwa formowane, biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach 

termicznych. Warszawa 2006, s. 42 
20 Ibidem 
21 Ibidem 

https://www.ecn.nl/phyllis2
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Materiał  C H O N Wilgoć Popiół Ciepło 
spalania 

 % 
daf % %d.m. MJ/kgd.m. 

Miejskie odpady 
drewniane22 

50,97 5,89 41,49 1,53 30,84 5,77 11,07 

Drewno z 
rozbiórek 23 

48,8 5,2 45,2 0,15 20 0,9 16,00 

Średnia 49,9 5,5 43,3 0,8    
 

Frakcja biodegradowalna stałych odpadów komunalnych powinna być 
przetwarzana możliwie szybko w kontrolowanych warunkach w biogaz lub spalana. 

 
Biogaz 
Ilość produktów gazowych, wytwarzanych w warunkach beztlenowych  

z jednostki masy składowanych odpadów, zawierających biodegradowalnych 
węgiel organiczny można oszacować wg modelu Tabasarana:24 

 

Go =1,868*mCorg*(0,014*T+0,28) (1) 
gdzie: 
Go – potencjalna produkcja biogazu z odpadów, m3/Mg 
1,868 – współczynnik określający udział w biogazie CO2 (50%) i CH4 (50%) powstających  
z 1 kg węgla organicznego [m3/kg Corg.] 
mCorg – zawartość węgla organicznego w odpadach, kg/Mg 
T – temperatura w złożu odpadów, oC 

 

Przyjmując udziały głównych frakcji biodegradowalnych na podstawie tabela  
3 i udział węgla w frakcjach na podstawie tab. 4, oszacowano zawartość węgla 
organicznego w 1 Mg bioodpadu (tab. 5). 

 

Tabela nr 5: Modelowy bioodpad (m.w. – masa wilgotna) 
 

Frakcja 
mi Corg 

kg %m.w. 

Resztki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 570 20,8 

Papier 410 39,3 

Drewno 20 36,0 
 

Na podstawie zależności (2) i danych z tab. 5 oszacowano średnią zawartość 
węgla organicznego w modelowym odpadzie. 

 

mCorg = Σmi*Corg(2) 
gdzie:  
mi – masa i-tej frakcji w 1 Mg odpadów 
Corg – udział węgla organicznego w i-tej frakcji 

                                                           
22 D.A. Tillman, Biomass cofiring: the technology, the experience, the combustion consequences, 

“Biomass and Bioenergy” 2000, nr 19, t. 6, s. 365-384 
23 A. Faaij i in., Gasification of biomass…, op. cit., s. 387 
24 M. Czurejno, Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii, „Energetyka i energia”,  

2006, s. 777-781, http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2006/10/elektroenergetyka_nr_06_10_e1.pdf 
(pobrano 27.07.2015 r.) 

http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2006/10/elektroenergetyka_nr_06_10_e1.pdf


1827 
________________________________________________________________________________________ 

 

Dla mCorg = 287 kg/Mgm.w. oraz przyjmując  T= 20oC, potencjalnie z 1 Mg 
odpadów może powstać 300 m3 biogazu, którego wydzielanie jest zmienne  
w czasie i może trwać 30 lat.25 Wraz ze wzrostem temperatury składowanych 
odpadów ilość biogazu wzrasta, w 30oC wynosi 375 m3, a w 60oC 600 m3. 
Modyfikując model FOD (USEPA) można oszacować strumień emitowanego do 
atmosfery metanu:26 

 
GCH4 = 0,5 * Go *(e-kc-e-kt)(3) 

 
gdzie: 
GCH4 – strumień metanu, m3/Mg/rok 
k – stała szybkości biodegradacji odpadów przyjęta wg Klimek27 (k=0,096 dla użytkowanego 
składowiska, k=0,105 po zamknięciu składowiska)  
c – czas od zamknięcia składowiska, lata 
t – czas od momentu rozpoczęcia składowania, lata  
 

Założono 25 letni okres eksploatacji. Wyniki symulacji przedstawiono na rys. 1 
 

Rysunek nr 1: Potencjał produkcji CH4 z 1 Mg odpadów biodegradowalnych 
 

 
 

                                                           
25 K. d'Obyrn, E. Szalińska, Odpady komunalne: zbiórka, recykling, unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych. Kraków 2005, s.88 
26 J. Dudek, P. Klimek, G. Kołodziejak, Modelowanie matematyczne produktywności gazowej składowisk 

odpadów komunalnych, „Nafta-Gaz „2008, nr 1, s. 31-35 
27 A. Klimek, L. Wysokiński, M. Zawadzka-Kos, M. Osęka, J. Chrząszcz, Poradnik metodyczny  

w zakresie PRTR dla składowisk odpadów komunalnych synteza. Warszawa 2010; http://www.nfos 
igw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/17/1/2010-251.pdf (pobrano 1.07.2015 r.) 

http://www.nfos/
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W warunkach laboratoryjnych Myszograj28 wykazała, że produkcja biogazu  
w obszarze mezofilowej (36ºC) fermentacji metanowej z mieszaniny, w której  
61% stanowiły odpadki kuchenne, a 21% papier, zmieniała się od 18 dm3/gs.m.  
w pierwszej dobie procesu, do 228 dm3/gs.m. w 20. dobie. Zawartość metanu  
w gazie zmieniała się odpowiednio od 40,7% do 62,8%.  

W przypadku braku układów dedykowanych celowej fermentacji lub systemów 
odgazowania składowisk, do atmosfery jest emitowany gaz fermentacyjny, 
zawierających głównie CO2 i CH4. Wg danych GUS, emisja metanu ze składowania 
odpadów stałych wykazuje od roku 2010 tendencję rosnącą rys 2.29 

 

Rysunek nr 2: Całkowita emisja metanu ze składowania odpadów stałych w latach 

2008-2012 
 

 
 

Spalanie  
Dla wysegregowanej frakcji bioodpadów proces można prowadzić  

w indywidualnych paleniskach, z technologią spalania dobraną dla tego typu 
materiałów. Przy prawidłowo prowadzonym procesie spalania głównymi 
produktami gazowymi są ditelnek węgla i tlenek diwodoru.  

                                                           
28 S. Myszograj, Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie 

fermentacji metanowej, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2011, nr 13, s. 1245-1260 
29 GUS: Ochrona środowiska 2010, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2010r. 

pdf (pobrano 27.07.2015 r.); GUS: Ochrona środowiska 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 
gus/se_ochrona_srodowiska_2011.pdf (pobrano 27.07.2015 r.); GUS: Ochrona środowiska 2012,  
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2012.pdf (pobrano 27.07.2015 r.); GUS: 
Ochrona środowiska 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ 
ochrona-srodowiska-2013,1,14.html (pobrano 27.07.2015 r.); GUS: Ochrona środowiska 2014, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2014,1,15. 
html (pobrano 27.07.2015 r.) 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2010r
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2014,1,15
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Teoretyczną masę CO2 (mCO2) można oszacować z zależności:30 
 

mCO2 = (44/12) * Σmi*Corg(4) 
 

Przyjmując dane z tab. 5 oraz gęstość CO2 równą 1,97 kg/m3 potencjalnie  
z 1 Mg odpadów wilgotnych w warunkach normalnych może powstać  
533 m3 ditlenku węgla. 

 
Teoretyczne porównanie emisji dla składowania i spalania  
Ilość bioodpadów z miasta Krakowa przyjęto na podstawie Planu Gospodarki 

Odpadami dla Miasta Krakowa na lata 2008-2015 (tab. 1).31 Przyjęto dwa 
scenariusze: 1 – bioodpady są składowane, 2 – bioodpady są spalane. Na 
podstawie zależności (1) oszacowano ilość powstałego biogazu. Otrzymane 
wartości przeliczono na objętość CO2 ekwiwalentnego, przyjmując, że potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla CO2, CH4 wynosi odpowiednio: 1, 21.32 
Masę CO2 wytworzoną w procesie spalania oszacowano z zależności (4) przyjęto, 
że gęstość CO2 w warunkach normalnych wynosi 1,97 kg/m3. Objętość CO2 
ekwiwalentnego (VCO2,eq) otrzymanego w obu scenariuszach przestawiono na rys. 
3.  

 

Rysunek nr 3: Objętość CO2 ekwiwalentnego dla scenariusza 1 – bioodpady  

są składowane (■), dla scenariusza 2 – bioodpady są spalane (■). 
 

 
 

                                                           
30 M. Wittmaier, S. Langer, B. Sawilla, Possibilities and limitations of life cycle assessment (LCA) in the 

development of waste utilization systems – Applied examples for a region in Northern Germany, 
“Waste Management” 2009, nr 29, s. 1732-1738 

31 https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=46866 (pobrano 27.07.2015 r.) 
32 USTAWA z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695 

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=46866
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Należy zwrócić uwagę, że w przypadku składowania duży wpływ na wielkość 
emisji wywiera metan, którego wpływ na efekt cieplarniany jest 21 razy większy niż 
CO2. Emisja biogazu jest emisją powierzchniową i będzie rozłożona w czasie  
(rys. 1), natomiast emisja gazów spalinowych jest emisją punktową i będzie 
uzależniona od przepustowości kotła energetycznego. W zależności od 
zastosowanego rodzaju paleniska. proces spalania wilgotnego materiału może 
przebiegać autotermicznie lub wymagać dostarczenia dodatkowego paliwa.  

 
Zastosowanie technologii spalania fluidalnego dla energetycznego 

wykorzystania bioodpadów 
Analizę ilości emitowanych z procesu spalania gazów cieplarnianych 

przeprowadzono dla przygotowanej mieszanki bioodpadów. Wykorzystano obierki 
z warzyw (ziemniaki, marchew, pietruszka seler, kalarepa), skórki z owoców 
(cytryna, melon), zielone niejadalne części roślin (pietruszka, seler, rzodkiewka), 
resztki warzyw (kalafior, rzodkiewka, ogórek), fusy z kawy i herbaty, skorupki  
z jajek, skórki z chleba, ser żółty, papier, drewno. Udziały poszczególnych frakcji  
w analizowanym bioodpadzie zestawiono w tab. 6. 

 

Tabela nr 6: Udziały poszczególnych frakcji w analizowanym bioodpadzie 
 

Frakcja Udział 

 % 

Obierki z warzyw 27,8 

Zielone niejadalne części roślin 14,6 

Skórki z owoców, resztki warzyw 25,6 

Fusy z kawy i herbaty 2,3 

Skorupki z jajek 4,9 

Skórki z chleba 4,5 

Ser żółty 2,3 

Papier 17 

Drewno 1,0 
 

Analizy zawartości wilgoci, popiołu, część lotnych, wykonane dla bioodpadów 
zgodnie z normami33 przedstawiono w tab. 7. 

 

Tabela nr 7: Analiza techniczna próbek mieszaniny bioodpadów i wybranych frakcji 

odpadów 
 

 
Wilgoć Popiół 

Części 
lotne 

Węgiel 
związany 

 % %s.m. 

Bioodpad 70,1 10,9 74 15,1 

Obierki z warzyw 84,8 8,9 74 17,1 

Skórki z owoców + resztki warzyw 87,3 3,1 75 21,9 

Zielone niejadalne części roślin 90,7 10,8 71 18,2 

Obierki z ziemniaków 81,9 9,4 75 15,6 

 

                                                           
33 PN-Z-15008-02:1993 Odpady komunalne stałe: badania właściwości paliwowych: oznaczanie 

wilgotności całkowitej; PN-Z-15008-03:1993 Odpady komunalne stałe: badania właściwości 
paliwowych: oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych 
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Proces spalania przeprowadzono w reaktorze laboratoryjnym o mocy cieplnej 
do 10 kW z obojętną chemicznie warstwą fluidalną. Głównym elementem 
stanowiska jest kwarcowa rura o średnicy wewnętrznej 96 mm i grubości ścianki  
3 mm, osadzona na chromo-niklowym ruszcie o prześwicie 1,8%. Ruszt, będący 
dystrybutorem czynnika fluidyzującego, umiejscowiony jest na komorze mieszania 
wypełnionej pierścieniami Raschiga. Na kwarcową rurę nałożona jest ceramiczna 
osłona izolująca obszar złoża oraz ruchoma osłona izolująca obszar nad złożowy. 
Temperatura złoża mierzona jest dwiema termoparami płaszczowymi, 
umieszczonymi na wysokości 20 i 50 mm nad rusztem. Dodatkową termoparę 
umieszczono przy wylocie sond pobierających próbkę gazowych produktów 
spalania z freeboardu, ok. 400 mm nad dystrybutorem. Gazy były analizowane  
za pomocą analizatora ECOM SG-plus (stężenie O2) oraz analizatora Gasmet 
DX-4000 (stężenia CO2, CH4, N2O).  

 
Metodyka badań i omówienie wyników 
Złoże rozruchowe utworzono z piasku kwarcowego o masie  

300 g i uziarnieniu 0,38-0,43 mm. Podczas eksperymentu, paliwem podstawowym 
był gaz propan-butan o czystości technicznej. Mieszanka palna była tworzona  
w sposób zapewniający utrzymanie stabilnego współczynnika nadmiaru powietrza 
(1,4). Po rozgrzaniu złoża do temperatury ok. 900ºC, do reaktora wprowadzano  
w równych odstępach czasu próbki bioodpadu, o składzie przedstawionym  
w tab. 6, jak również wybrane frakcje odpadów. Masy analizowanych próbek 
podano w tab. 8. 

Na podstawie uzyskanych zależności zmian stężenia CO2, CH4 i N2O  
w spalinach po wrzuceniu próbki materiału o określonej masie, obliczono wskaźniki 
emisji (W i) gazów cieplarnianych. Przykładowe wskaźniki emisji CO2, CH4 i N2O dla 
bioodpadów oraz wybranych frakcji przedstawiono w tab. 8.  

 

Tabela nr 8: Wskaźniki emisji CO2, CH4 i N2O dla bioodpadów 
 

 Masa, WCO2 WCH4 WN2O 

 g mg/gm.w. 

Bioodpad 1 2,3840 1293,31 1,64 0,41 

Bioodpad 2 3,9917 1494,48 1,20 0,30 

Bioodpad 3 5,2611 1721,00 1,33 0,18 

Zielone niejadalne części roślin 1 5,5853 2704,27 0,03 0,45 

Zielone niejadalne części roślin 2 11,5243 1644,44 0,11 0,10 

Obierki z ziemniaków 8,4974 2288,30 0,04 0,13 

Skórki z owoców, resztki warzyw 4,2551 2531,37 0,00 0,40 
 

Znając potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla CO2, CH4, N2O, 
wyznaczono ekwiwalentną objętość ditlenku węgla (VCO2 eq), emitowaną z 1  
Mg bioodpadów dla 3 analizowanych próbek (Bioodpad 1, Bioodpad 2, Bioodpad 
3). Otrzymane wartości odniesiono do prognozowanej ilości wytwarzanych 
bioodpadów (tab. 4), wyniki przestawiono na rys. 4. 
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Rysunek nr 4: Objętość CO2 ekwiwalentnego dla trzech przykładowych próbek 

bioodpadów 
 

 
 

Otrzymane na podstawie danych pomiarowych wartości ekwiwalentnej 
objętości ditlenku węgla (rys. 4) odniesione do prognozowanej ilości bioodpadów 
(tab. 1) są wyższe, niż wartości wynikające z modelu (rys. 3), jednak nadal 
pozostają niższe niż potencjał tworzenia gazów cieplarnianych z procesu produkcji 
biogazu. 

 
Podsumowanie 
Przemiany zachodzące w bioodpadach mają naturę biochemiczną i są trudne 

do zatrzymania. Potencjalnie z 1 Mg składowanych bioodpadów może powstać 
ponad 3 tys. m3 ekwiwalentnego CO2, który w postaci gazów cieplarnianych CO2  
i CH4 może być emitowany do atmosfery nawet przez 30 lat. Przeprowadzone 
badania wykazały, że w procesie spalania 1 Mg bioodpadów powstaje średnio 850 
m3 ekwiwalentnego CO2. W zależności od zastosowanej technologii, w gazach 
spalinowych obecny jest w przeważającej większości CO2, ale także CH4 i N2O.  
W perspektywie roku 2016 bioodpady muszą zostać zagospodarowane inaczej,  
niż przez składowanie, alternatywą wydaje się produkcja biogazu w dedykowanych 
instalacjach lub spalanie.  

 
Streszczenie 
W trakcie składowania frakcja organiczna odpadów komunalnych jest 

przekształcana przez mikroorganizmy, powodujące wprowadzanie do atmosfery 
nie tylko CO2, ale także CH4 o potencjalne GWP 21. Głównym produktem 
prawidłowo prowadzonego procesu termicznego przekształcania substancji jest 
CO2. W pracy przedstawiono wyniki badań i symulacji emisji zanieczyszczeń  
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z procesu termicznego przekształcania frakcji biodegradowalnej odpadów 
komunalnych. 

 
Summary 
The organic fraction of municipal waste is converted by microorganisms 

during the storage on landfill. The result is an introduction into the atmosphere not 
only CO2 but also CH4. GWP potential of CH4 is 21. The main product of the 
incineration process is CO2. The paper presents the results of research  
and simulation of pollutant emissions from thermal conversion process  
of biodegradable fraction of municipal waste. 
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ZASTOSOWANIE WŁÓKNA TEKTUROWEGO Z RECYKLINGU  

W MATERIAŁACH POLIMEROWYCH MOŻLIWOŚCIĄ ZMNIEJSZENIA 
ODPADÓW Z OPAKOWAŃ 

 
 
1. Wprowadzenie 
Badania nad możliwością wytworzenia i analiza właściwości kompozytów  

z napełniaczami, pochodzącymi z recyklingu, wnosi szereg informacji istotnych dla 
najbardziej aktualnych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. 
Odnoszą się one m.in. do zagadnień takich jak: pozyskiwanie surowców 
ubocznych z procesów produkcji i przetwórstwa, rozwój oraz implementacja 
technik recyklingu materiałów odpadowych, opracowanie i optymalizacja technik 
zagospodarowania produktów ubocznych w nowych materiałach eko-
innowacyjnych. Ostatni z wymienionych tu aspektów stanowi szczególny motyw dla 
analizy możliwości wytwarzania kompozytów polimerowych z zastosowaniem jako 
napełniacza włókna tekturowego. Właściwości użytkowe kompozytów zależą od 
czynników strukturalnych polimeru takich jak: ciężar cząsteczkowy, budowa 
chemiczna makrocząsteczek, budowa fizyczna łańcucha, krystaliczność, orientacja 
molekularna oraz obecność składników dodatkowych, jak i warunków ich 
użytkowania.1 Uzyskanie kompozytów o dużej jednorodności i niezbędnych 
właściwościach zależy od warunków mieszania i właściwości fizykochemicznych, 
termodynamicznych i reologicznych polimerów wyjściowych.2 

Zaletą modyfikacji fizycznej jest szansa szybkiego wdrożenia wyników prac 
badawczych oraz możliwość prowadzenia jej jako części procesu produkcji 
wyrobów, co umożliwia dostosowanie ich właściwości do wymagań odbiorców. 
Modyfikacja fizyczna polimerów obejmuje zmianę ich struktury, spowodowaną 
wymuszoną orientacją, mieszaniem polimeru z modyfikatorami, tworzeniem 
kompleksów polimerowych, zmianę stopnia zdyspergowania i budowy 
nadcząsteczkowej poszczególnych faz, zmianę budowy i charakteru oddziaływań 
w strefach międzyfazowych. Obejmuje też zmianę oddziaływań 
międzycząsteczkowych na granicy faz w wyniku dodania modyfikatora.3  

                                                           
1 G.M. Mamoor, W. Shahid, A. Mushtaq, U. Amjad, U. Mehmood, Recycling of mixed plastics waste 

containing polyethylene, polyvinylchloride and polyethylene terephthalate, “Chem. Eng. Res. Bull” 
2013, DOI: 10.3329/cerb.v16i1.17471; D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne. wyd. II. 
Warszawa2000; B. Jurkowski, B. Jurkowska, Sporządzanie kompozycji polimerowych. Warszawa 
1995 

2 A. Gnatowski, J. Koszkul, Investigations of the Influence of Compatibilizer and Filler Type on the 
Properties of Chosen Polymer Blends, “J. Mater. Process. Tech.” 2005, vol. 162-163, s. 52-58. R.E. 
Wetton, R. De Blok, P.J. Corish, Badania mieszanin polimerów i oddziaływań między składnikami tych 
mieszanin metodą analizy termicznej dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA), “Polimery” 
1990, str. 163-166; Kelar. K., Modyfikacja polimerów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 
1992 

3 A. Gnatowski, Influence of the polyvinylpyrrolidone modification on crystallines and properties of 
selected thermoplastic polymers, “J. Polym. Eng.” vol. 27, 2007, s. 507-524; K. Kelar, Modyfikacja 
polimerów. Poznań 1992; B. Jurkowski, B. Jurkowska, Sporządzanie kompozycji polimerowych. 
Warszawa 1995 
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W badaniach do modyfikacji fizycznej polimeru użyto włókno tekturowe. Wybór 
włókna tekturowego uzasadniony jest możliwością uzyskania zmiany określonych 
właściwości PE-HD dla specyficznych zastosowań, recyklingu tektury oraz 
obniżenia kosztów wytworzenia nowego materiału polimerowego. 

 
2. Materiały i metodyka badań 
Do badań użyto następujących materiałów: 
- polietylen PE-HD o nazwie handlowej „Liten” produkcji „CHEMO PETROL, 

a.s.”, 
- włókno tekturowe z opakowań otrzymane poprzez rozdrobnienie 

mechaniczne. 
W celu uzyskania kompozytu polimer wymieszano mechanicznie z włóknem 

tekturowym, następnie uplastyczniono z użyciem wytłaczarki ślimakowej  
i zgranulowano.  

Zastosowano następujące parametry wytłaczania kompozytu: 
- prędkość obrotowa ślimaka 250 mm/s, 
- temperatura poszczególnych stref cylindra wynosiła: 
 

t1 = 180°C, t2 = 190°C, t3 = 200°C, t4 = 210°C oraz temperatura dyszy t5 = 220°C 
 

W podany sposób sporządzono kompozyty o następującym składzie:  
PE-HD + 1% wag. włókna tektury, PE-HD + 3% wag. włókna tektury, PE-HD + 

5% wag. włókna tektury. 
Próbki badawcze wykonano metodą wtryskiwania na wtryskarce KRAUSS 

MAFFEI KM65 – 160C1. Zastosowano parametry przetwórstwa, przy których 
uzyskano optymalne wartości badanych właściwości: maksymalna dopuszczalna 
wartość ciśnienia w układzie uplastyczniającym 60 MPa, czas wtrysku  
0,6 s, ciśnienie docisku 30 MPa, czas docisku 28 s, czas chłodzenia 15 s, czas 
dozowania 6,6 s, siła zamknięcia formy 650 kN, temperatura formy 40°C, 
temperatura stref cylindra: t1 = 160°C, t2 = 170°C, t3 = 180°C, t4 = 195°C, 
temperatura dyszy t5 = 205°C. 

Próbki do badań kompozytów o różnym składzie procentowym zostały 
wytworzone przy tych samych parametrach wtryskiwania. 

Badania właściwości termomechanicznych wykonano z wykorzystaniem 
urządzenia DMA 242 firmy NETZSCH z uchwytem do trójpunktowego zginania 
swobodnego próbki w postaci belki.  

Badania DMTA kompozytów przeprowadzono w zakresie temperatur od -50 
do 140°C oraz przy częstotliwości drgań 1 i 10 Hz. Na podstawie wartości siły  
i odkształcenia (odczytanych za pomocą czujników pomiarowych),  
z uwzględnieniem wymiarów próbki, otrzymano przebieg temperaturowy zmian 
modułu zachowawczego i modułu stratności oraz tangensa kąta strat 
mechanicznych (współczynnik stratności mechanicznej). Znajomość przebiegu 
tych zmian pozwala na ustalenie związku między budową molekularną  
i właściwościami mechanicznymi tworzyw polimerowych.4 Otrzymane wyniki 
 
 

                                                           
4 J. Zawadzki, Problemy wytężenia i znużenia polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych. Warszawa 

1978; J.D. Ferry, Lepkosprężystość polimerów. Warszawa 1965 
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przedstawiono w postaci wykresów zmian wspomnianych wielkości w funkcji 
temperatury. Strukturę obserwowano na mikroskopie optycznym firmy Nikon 
ECLIPSE E 200. Badania twardości przeprowadzono na twardościomierzu 
kulkowym, a udarności na młocie wahadłowym Charpy zgodnie z obowiązującymi 
normami.   

 
3. Omówienie wyników badań 
Z przeprowadzonych badań metodą DMTA wynika, że dodatek włókna 

tekturowego do polietylenu dużej gęstości powoduje zmiany wartości modułu 
zachowawczego oraz współczynnika stratności mechanicznej. Analiza 
zarejestrowanych wartości modułu zachowawczego oraz współczynnika stratności 
mechanicznej wskazuje na różnice dla kompozytu z włóknem tekturowym i PE-HD 
w zależności od zawartości włókna. Na rysunku 1a-d przedstawiono wykresy 
zmian E’ oraz tgδ w funkcji temperatury dla materiału o zawartości napełniacza:  
1, 3, 5%. 

Właściwości uzyskanego materiału polimerowego zależą w znacznym  
stopniu od zawartości napełniacza. Najwyższe wartości modułu zachowawczego 
uzyskano dla kompozytu polietylenu z dodatkiem 1% włókna tektury.  
W odniesieniu do pierwotnego tworzywa osnowy (PE-HD), różnica wartości  
modułu zachowawczego wynosi do 1800 MPa, co wskazuje na większą  
sztywność tego materiału. W temperaturze 110°C, czyli w końcu zakresu 
eksploatacji, różnica między tymi materiałami nie jest już tak znacząca, lecz  
i tak materiał nienapełniony wykazuje niższe wartości modułu zachowawczego  
E’. Najniższe wartości modułu zachowawczego zarejestrowano dla kompozytu 
polietylenu z dodatkiem 3% włókna tektury. Polietylen o dużej gęstości  
oraz polietylen o dużej gęstościz dodatkiem 5% włókna tektury charakteryzują  
się bardzo zbliżonymi do siebie wartościami modułu zachowawczego E' w funkcji 
temperatury i częstotliwości drgań. Największe wartości współczynnika  
stratności odnotowano podczas badania polietylenu dużej gęstości oraz 
kompozytu z 1% zawartością włókna tekturowego. Dla pozostałych badanych 
kompozytów nie odnotowano zbyt dużych zmian wartości. Analizując  
przebieg zmian kąta stratności mechanicznej tgδ, zauważalne jest, że materiały: 
nienapełniony i napełniony w ilości 1% włóknem tekturowym, wykazują  
znacznie korzystniejsze właściwości tłumiące w całym zakresie temperatury. 
Wśród pozostałych dwóch badanych materiałów w zakresie eksploatacji 
korzystniejsze parametry tłumiące wykazuje kompozyt napełniony w 5%  
włóknem tekturowym. Na wykresach widać również, iż w zakresie  
eksploatacji zmiana zawartości napełniacza nie zmienia znacząco własności 
tłumiących. 
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Rysunek nr 1 a-d: Zależność modułu zachowawczego i współczynnika stratności 

mechanicznej od temperatury: a) PE, b) PE + 1% włókna tekturowego, c) PE + 3% włókna 
tekturowego, d) PE + 5% włókna tekturowego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku badań twardości i udarności kompozytów (rys. 2, 3) stwierdzono 

wzrost wartości twardości w miarę zwiększania zawartości włókna tekturowego, 
natomiast spadek wartości udarności, przy czym największe zmiany wartości 
uzyskano przy zawartości włókna tekturowego w ilości 1%. 

 

Rysunek nr 2: Wyniki badań twardości: 1 – PE-HD, 2 – PE-HD + 1% wł. tektury,   

3 – PE-HD + 3% wł. tektury, 4 – PE-HD + 5% wł. tektury 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek nr 3: Wyniki badań udarności: 1 – PE-HD, 2 – PE-HD + 1% wł. tektury,  

3 – PE-HD + 3% wł. tektury,  4 – PE-HD + 5% wł. tektury 
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W badaniach mikrostruktury zarejestrowano zmieniający się układ: ułożenie 
włókien wzdłuż kierunku przepływu polimeru w trakcie formowania, jednak  
z niewielkimi zaburzeniami przy 3% włókna tektury, a następnie splątanie włókien 
ze sobą przy zawartości włókna 5% (rys. 4). 

 

Rysunek nr 4 a-d: Struktura obserwowana na mikroskopie optycznym przy 

powiększeniu 400x: a) PE  b) PE + 1% włókna tekturowego, c) PE + 3% włókna 
tekturowego, d) PE + 5% włókna tekturowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Podsumowanie 
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę możliwości zastosowania 

odpadowych materiałów tekturowych jako napełniacza do materiałów 
polimerowych. Analiza wyników badań wskazuje na możliwość aplikacji 
wytworzonych materiałów eko-innowacyjnych do zastosowań na konkretne 
wyroby. Rozważania wykazały, że zastosowanie włókna tekturowego jako 
napełniacza do polietylenu powoduje zmiany wartości modułu zachowawczego  
i tangensa strat mechanicznych w funkcji zmiany temperatury oraz częstotliwości 
drgań. Charakter zmian modułu zachowawczego i tangensa strat mechanicznych 
wytworzonego kompozytu jest zależny od zawartości napełniacza.  
W przeprowadzonych badaniach właściwości dynamicznych metodą DMTA 
zarejestrowano wyższe wartości modułu zachowawczego i tangensa strat dla 
polietylenu z niewielkim dodatkiem włókna tekturowego. Stwierdzono wpływ 
napełniacza na twardość, której wartość jest większa dla próbek kompozytów  
i udarność, która maleje wraz ze wzrostem zawartości napełniacza. 
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Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości użytkowych i struktury 

kompozytów polietylenu z tekturą. Jako napełniacza użyto włókna tekturowego. 
Związek zarejestrowanych zmian właściwości badanego układu polimerowego  
z ich wpływem na możliwość wykorzystania tektury z recyklingu stanowi główny 
przedmiot rozważań niniejszej pracy. Określono takie właściwości badanych 
kompozytów, jak: właściwości dynamiczne metodą DMTA, twardość, udarność. 
Przeprowadzono również badania struktury na mikroskopie optycznym w świetle 
przechodzącym. Wybór włókna tekturowego jako napełniacza uzasadniony jest 
możliwością uzyskania zmiany określonych właściwości mechanicznych PE-HD dla 
specyficznych zastosowań, recyklingu tektury oraz obniżenia kosztów wytworzenia 
nowego materiału polimerowego. Zastosowanie napełniacza w postaci  
włókna tekturowego do PE-HD powoduje istotne zmiany wartości modułu 
zachowawczego i tangensa strat mechanicznych w funkcji zmiany temperatury 
oraz częstotliwości drgań, jak również zmiany właściwości mechanicznych  
i struktury semikrystalicznego materiału polimerowego.  

 
Summary 
Polymer mixing with fillers is presently one of the most effective and the most 

intensely developing methods of physical properties modification for polymers. The 
importance of polymer mixing with fillers is still on the increase. 

The article includes results of investigations of mechanical properties PE-HD 
with addition of cardboard fibre. In this work composites with content of 1, 3, 5% of 
cardboard fibre in relation to the polyethylene have been produced. The properties 
of the produced polymer composites depend significantly on the type of the 
components and also on the mixing method including the order of the components 
adding. That kind of influence manifests especially in the change of the mechanical 
properties and structure. Fully to characterize properties of investigated 
composites and to rate material will keep in provided for conditions of the usage, 
was qualified temperature dependences of the value of dynamic Young modulus 
and the tangent of mechanical losses and was qualified the influence of the change 
of the frequency. Investigations of hardness test, impact resistance test as well as 
investigations of the structure using optical microscope have been conducted.  
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Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza  
 

WYKORZYSTANIE BIOMASY DO NAPĘDU URZĄDZEŃ ZIĘBNICZYCH 
 
 
1. Biomasa jako odnawialne źródło energii 
Biomasa to źródło energii pierwotnej, na które składają się wszystkie 

substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. 
Biomasa to również odnawialne źródło energii, którego wykorzystanie  
w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa. Biomasa 
wykorzystywana jest najczęściej do produkcji ciepła i biopaliw. W Polsce natomiast 
głównie wykorzystuje się ją do produkcji energii elektrycznej. Zasoby biomasy  
do celów energetycznych w Polsce są najwyższe spośród wszystkich  
pozostałych źródeł odnawialnych. Jej wykorzystanie jest dominujące we wszystkich 
sektorach energetycznych. W sektorze elektroenergetyki około 60%  
energii produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia wyprodukowana  
z biomasy. Największa część energii generowana z biomasy powstaje  
przy współspalaniu w kondensacyjnych kotłach węglowych o dużej mocy.  
Również w  sektorze ciepłownictwa i chłodu, około 95% energii produkowanej  
ze źródeł odnawialnych, stanowi energia cieplna z biomasy.  Natomiast  
w  sektorze transportu 100% energii ze źródeł odnawialnych pochodzi z tego 
źródła. Są to biopaliwa pierwszej  generacji, w tym bioetanol i biodiesel.   
W przyszłości, zastosowanie na większą skalę kogeneracji i trój generacji,  
może znacząco wpłynąć na poprawę zarządzania zasobami biomasy w Polsce. 
Realny potencjał ekonomiczny biomasy w Polsce szacowany jest na poziomie 
600168 TJ w roku 2020, potencjał rynkowy zaś na poziomie 533 118 TJ. W Polsce 
część biomasy sprowadzana jest z zagranicy, przy czym transport na odległość 
powyżej 100 km nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce 
napotykamy często na problemy z wykorzystaniem w racjonalny sposób biomasy. 
Są to przede wszystkim: brak lokalnych rynków biomasy energetycznej, brak 
dopłat do upraw energetycznych, brak wyraźnych ograniczeń do współspalania 
biomasy w kotłach węglowych o dużej mocy, brak prostego systemu wsparcia  
dla powszechnego stosowania indywidualnych instalacji na biomasę, 
nieprzewidywalność obecnego systemu wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oraz kogeneracji w perspektywie długofalowej, wykraczającej poza 
rok 2017. 
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Rysunek nr 1: Przykłady biopaliw produkowanych z biomasy1 
 

 
 

2. Właściwości biomasy i jej  wykorzystanie  
Biomasa jest najłatwiejszym w pozyskiwaniu oraz posiadającym największy 

potencjał źródłem energii odnawialnej. Energię z biomasy można nazwać 
odnawialną, ponieważ przy jej spaleniu otrzymujemy zerowy przyrost dwutlenku 
węgla w atmosferze, jak i również znacząco obniża się emisja CO, SO2 i NO2. 
Jedynym problemem jest emisja pyłów do atmosfery. Biomasa  różni się od innych 
odnawialnych źródeł energii tym, że bardzo łatwo zamienić ją w inną postać np. 
ciekłą (biopaliwa), czy gazową (biogaz). Dodatkowo biomasa może być spalana  
w postaci przetworzonej (np. pelety lub brykiety). Racjonalne wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych, do których należy biomasa, jest jednym z istotnych 
komponentów zrównoważonego rozwoju. Wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności 
wykorzystania  i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu 
środowiska, a także ilości wytwarzanych odpadów. Największym odbiorcą energii 
ze źródeł odnawialnych jest rolnictwo i mieszkalnictwo. Tereny rolnicze, które ze 
względu na zanieczyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, 
mogą być wykorzystane do uprawy roślin energetycznych, przeznaczonych  
do produkcji biopaliw.  Potencjał  techniczny biomasy dostępnej na cele 
energetyczne jest wypadkową przyjętego modelu gospodarki leśnej oraz modelu 
rolnictwa i tempa wprowadzania coraz wydajniejszej plantacji roślin 
energetycznych.2 Obecny potencjał biomasy można oszacować w Polsce na około 
755 PJ/rok. W warunkach krajowych znaczenie mają następujące źródła biomasy: 
drewno pochodzące z lasów oraz odpadowe z przemysłu drzewnego, plantacje 
roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne, nasiona roślin oleistych, 
ziemniaki, zboża, organiczne pozostałości i odpady. Czynnikiem potencjalnie 
sprzyjającym rozwojowi upraw energetycznych jest wprowadzony w Polsce 

                                                           
1 http://www.zielonaenergia.eco.pl 
2 Z. Lian, K. Chua, S. Chou, A thermodynamic analysis of biomass energy for trigeneration, “Applied 

Energy“ 87 (2010), p. 84-95 
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obowiązek wytwarzania zielonej energii elektrycznej i ciepła. W wyniku tego 
zobowiązania, wytwórcy energii w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych 
dostarczających energię do odbiorców końcowych, poszukują biomasy głównie do 
procesów współspalania z węglem. W warunkach polskich naturalnym kierunkiem 
rozwoju wykorzystania biomasy jest i będzie produkcja ciepła. Przewiduje się 
również zastosowanie biopaliw stałych w kogeneracji i trójgeneracji. Wykorzystanie 
biomasy zwiększa lokalne bezpieczeństwo energetyczne poprzez uniezależnienie 
się od zewnętrznych dostawców paliw kopalnych oraz wprowadzenie 
dywersyfikacji nośników energii. Opłacalność stosowania technologii 
bioenergetycznych zależy od stopnia ich zaawansowania oraz wielkości instalacji. 
Technologie te wymagają stosunkowo większego kosztu inwestycyjnego, przy 
czym koszty eksploatacji są zwykle niższe. Kluczowym elementem decydującym  
o opłacalności są najczęściej koszty pozyskania paliwa. Konwersja biomasy na 
nośniki energii może odbywać się metodami fizycznymi, chemicznymi 
biochemicznymi. Na cele energetyczne przeznaczane jest około 44% ogólnej ilości 
biomasy odpadowej, produkowanej przez przemysł drzewny. Pozostała ilość 
odpadów przeznaczana jest na eksport oraz wykorzystywana w rolnictwie  
i ogrodnictwie. Zdecydowana większość  biomasy jest  bezpowrotnie marnowana 
na składowiskach. Termodynamiczne własności biomasy nie są do końca znane, 
gdyż nigdy nie mamy pełnych wiadomości odnośnie jej struktury. Wartość 
energetyczna (opałowa), to jeden z najważniejszych parametrów termofizycznych 
biopaliw stałych. Wynosi ona od 6-8 GJ/t dla biopaliw o wilgotności 50-60%, 15-17 
GJ/t dla biopaliw podsuszonych,  których wilgotność wynosi 10-20% i 19 GJ/t dla 
biopaliw całkowicie wysuszonych. Jest niższa od wartości opałowej węgla oraz 
gazu ziemnego. Wartość energetyczna biopaliwa stałego rośnie wraz ze spadkiem 
wilgotności. Im bardziej suche  jest biopaliwo, tym mniej energii potrzeba do 
odparowania wody w procesie spalania i tym efektywniejszy jest proces 
energetyczny.  

 

Tabela nr 1: Właściwości wybranych biopaliw 
 

Biopaliwo Gęstość 
kg/m3 

Wilgotność 
% 

Zawartość 
popiołu 
% s. m. 

Wartość 
energetyczna 

MJ/kg 

Pelety 650-700 7-12 0,4-1,0 16,5-17,5 

Zrębki 150-400 20-60 0,6-1,5 6-16 

Słoma 90-165 10-20 4,0 14,3 

Drewno 380-640 20-30 0,6-1,5 11-22 

Kora 250-350 55-65 1-3 18,5-20 
 

Wilgotność ma znaczenie, nie tylko jako czynnik decydujący o wartości 
opałowej i emisji zanieczyszczeń. Jest również istotna z uwagi na technologię 
spalania, transport, magazynowanie, automatyzację podawania do kotła i warunki 
jego eksploatacji. Z tych wszystkich względów ważne są także takie parametry 
biopaliw, jak gęstość usypowa, czy zawartość popiołu. Gęstość usypowa biomasy 
jest znacznie niższa od gęstości usypowej węgla, co podnosi koszty transportu  
i sprawia, że powierzchnia przeznaczona do magazynowania biomasy musi być 
większa, niż w przypadku węgla. Biomasę cechuje także niższa w porównaniu  
z węglem zawartość popiołu, co w odróżnieniu od niskiej gęstości jest sporą zaletą 
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paliw biomasowych. Popiół pochodzący ze spalania biomasy nadaje się do 
wykorzystania w charakterze nawozu mineralnego, gdyż nie zawiera szkodliwych 
substancji.3 

 
3. Wykorzystanie biomasy w obiegach ORC  
Instalacje ORC stanowią rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie  

do produkcji energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy  
i biogazu. Celowość stosowania układów ORC do współpracy ze źródłami 
opalanymi biomasą  wynika z faktu,  że z powodu stosunkowo dużej zawartości 
wilgoci w biomasie, która może wynosić nawet powyżej 50%, bardzo trudno jest 
uzyskać wysoką temperaturę spalania. Instalacje te opierają się na obiegu 
Clausiusa-Rankina. W przypadku obiegu ORC, ciepło ze spalania biomasy jest 
oddawane w parowaczu czynnikowi roboczemu o znacznie niższej temperaturze 
wrzenia.4 Pary czynnika roboczego zostają skierowane na turbinę połączoną  
z generatorem i następuje zamiana energii strumienia czynnika roboczego na 
energię mechaniczną ruchu obrotowego łopatek wirnika, co pozwala na produkcję 
energii elektrycznej. Następnie czynnik roboczy jest skraplany w skraplaczu  
i kierowany do parowacza, gdzie cykl ponownie się rozpoczyna. Jako pierwszy  
w Polsce, zakład ciepłowniczy w Ostrowie Wielkopolskim, wybudował blok 
kogeneracyjny opalany biomasą z wykorzystaniem instalacji ORC. Projekt ten 
polegał na likwidacji jednego spośród pięciu kotłów węglowych i wybudowaniu  
w jego miejsce nowoczesnego bloku kogeneracyjnego, opalanego biomasą  
z turbogeneratorem ORC. Zastosowano jeden kocioł z obiegiem oleju termalnego  
opalany odpadami drzewnymi. Kocioł zasila turbogenerator ORC produkujący 
energię cieplną dla celów grzewczych oraz energię elektryczną.5 

 

Rysunek nr 2: Siłownia kogeneracyjna – obieg ORC i kocioł na biomasę 

 

                                                           
3 Ibidem, p. 84-95 
4 C.A.R. Sotomonte, S. Ribeiro, E. Oliveira, E.E.S. Lora, O.J. Venturini, Organic Rankine cycle 

associated with an absorption chiller for biomass application, “Thermal Engineering”, vol.10, no.01-
02,2011, p. 15-22 

5 E. Papierowska, M. Chaczykowski, Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii  
ze źródeł odnawialnych, „Przegląd Naukowy- Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” nr 61, 2013,  
s. 336-347 
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Jeżeli zapotrzebowanie na energię elektryczną nie jest zbyt duże, jak ma  
to miejsce w obiegach ziębniczych, jej wytwarzanie może odbywać się również 
przy wykorzystaniu niskowrzących cieczy organicznych w obiegach Rankina,  
gdzie źródłem ciepła jest energia odnawialna, pochodząca ze spalania biomasy. 
Silnik obiegu ORC  może być używany do  napędu sprężarki urządzenia 
ziębniczego. W takim przypadku, możliwe jest zastosowanie dla procesów Rankina 
i procesu ziębienia wspólnego czynnika roboczego. Tego typu układy 
wytwarzające energię elektryczną są budowane w systemie modularnym,  
a osiągane moce pojedynczego modułu są rzędu 500 do 1500 kW. Na rysunku  
3 przedstawiono schemat sprężonego układu ziębiarki i obiegu Rankina. Ilość 
produkowanej energii elektrycznej zależy od temperatury czynnika odnawialnego 
lub odpadowego i jego rodzaju.6 

 

Rysunek nr 3: Schemat sprzężonego układu ziębiarki i obiegu Rankina 

 
Należy także wspomnieć, że wybór odpowiedniego czynnika roboczego 

odgrywa znaczącą rolę przy zastosowaniu obiegu ORC, między innymi ze względu 
na osiągnięcie wysokiej konwersji energii. Wybór czynnika jest determinowany 
zastosowaniem obiegu ORC oraz temperaturą dostępnego źródła ciepła. Czynnik 
roboczy powinien być tani, by nie generować wysokich kosztów dla elektrowni oraz 
przyjazny dla środowiska. Wybór odpowiedniej cieczy organicznej do obiegu  
ORC jest stale tematem badań termodynamicznych i fizycznych. Powinien 
charakteryzować się niską temperaturę krytyczną i ciśnieniem, małą lepkością  
i napięciem powierzchniowym, dużą przewodnością cieplną, odpowiednią 
stabilnością termiczną, odpornością na korozję. Do jednych z najlepszych 
czynników roboczych należą czynniki chłodnicze oraz izopentan i izobutan. Analiza 
efektywności ekonomicznej obiegów niskotemperaturowych jest bardzo trudna dla 
warunków polskich. Żaden z elementów obiegu, a nawet większość 
proponowanych czynników obiegowych nie jest produkowana w Polsce. Są to 
układy o długim czasie zwrotu nakładów inwestycyjnych. Przy obecnej strukturze 

                                                           
6 R. Sikorska, Wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej w obiegach ziębniczych, 

„Chłodnictwo i klimatyzacja”, nr 11, 2003, p. 46-51 
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cen paliw i energii, można przyjąć, że byłyby nieopłacalne.7 Jak już wspomniano, 
niskotemperaturowe obiegi Rankina proponuje się wykorzystać nie tylko do 
produkcji energii elektrycznej, ale także do napędu sprężarek i wentylatorów, pomp 
grzejnych i ziębiarek sprężarkowych w miejsce napędu elektrycznego. W takich 
przypadkach, obiegi te mogą być konkurencyjne w stosunku do rozwiązań 
klasycznych.  

 
4. Ziębiarka absorpcyjna w układach kogeneracyjnych i trójgene-

racyjnych  
Trójgeneracja to skojarzone wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodu 

użytkowego. Układy skojarzone charakteryzuje wysoka oszczędność 
energetyczna.  W skład systemu trójgeneracji wchodzi moduł CHP, produkujący 
energię elektryczną z gazu ziemnego lub biomasy. Wytwarzane w procesie 
spalania ciepło, które zazwyczaj traktowane jest jako produkt odpadowy,  
w układzie trójgeneracji jest w pełni wykorzystane i przekazywane do agregatu 
absorpcyjnego. Agregat absorpcyjny wykorzystuje ciepło do produkcji chłodu na 
potrzeby procesów technologicznych lub klimatyzacji. W ten sposób, minimalizując 
zużycie energii pierwotnej, a co za tym idzie kosztów, można otrzymać w jednym 
procesie energię elektryczną, energię cieplną i chłód.  Zużycie paliwa pierwotnego 
w procesie trójgeneracyjnym jest do 30% niższe w porównaniu do sumarycznego 
zużycia w oddzielnych procesach o tej samej wydajności.8 W UE systemy 
skojarzone są promowane ze względu na wysoką efektywność energetyczną oraz 
związane z nią ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych 
szkodliwych substancji. Ze względu na możliwość zagospodarowania energii 
odnawialnej (np. z biomasy) oraz odpadowej z procesów technologicznych, 
popularność i znaczenie systemów skojarzonych rośnie systematycznie na całym 
świecie, również w Polsce. Jak już wspomniano, jednym z podstawowych 
elementów układów skojarzonych jest ziębiarka absorpcyjna. Ziębiarki absorpcyjne 
to urządzenia wykorzystujące energię cieplną do produkcji chłodu.  
Dzięki zastosowaniu agregatów absorpcyjnych można produkować chłód  
zagospodarowując niewykorzystane dotychczas ciepło technologiczne lub 
odpadowe. Ziębiarki absorpcyjne są najczęściej stosowane  
w energociepłownictwie, przemyśle metalurgicznym, górnictwie, zakładach  
i instalacjach wykorzystujących energię odnawialną (biogazownie) oraz we  
wszystkich  instalacjach  chłodniczych pracujących w miejscach o ograniczonym 
dostępie do energii elektrycznej. Energia zasilająca agregaty absorpcyjne to ciepło 
pochodzące z dowolnego źródła, np. odpadowe ciepło technologiczne, ciepło  
z miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło ze spalania gazu lub biomasy, ciepło  
z kolektorów słonecznych, z modułu kogeneracyjnego, a nawet odzysk ciepła  
z silników spalinowych.9 Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i ekologiczne 
należy przyznać, że układy absorpcyjne stanowią pożądaną i uzasadnioną 
alternatywę dla sprężarkowych agregatów wody lodowej.  Bezdyskusyjną zaletą 
urządzeń absorpcyjnych jest możliwość pełnego wykorzystania 

                                                           
7 Ibidem, p. 46-51 
8 P. Ahmadi, I. Dincer, M. Rosen, Exergo-environmental analysis of an integrated organic Rankine cycle 

for trigeneration, “Energy Conversion and Management “,64 (2012), p. 447-453 
9 Absorpcyjne agregaty wody lodowej, Wykorzystanie energii cieplnej do produkcji chłodu. „Materiały 

firmy Termster”, wiadomości 12 (164), 2011 
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niezagospodarowanej energii cieplnej. Produkcja chłodu może również odbywać 
się praktycznie niezależnie od energii elektrycznej co jest szczególnie ważne  
w miejscach cierpiących na deficyt energii. W przypadku instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym ciepło ze spalania biomasy  
w blokach  kogeneracyjnych, agregaty absorpcyjne przynoszą również 
bezsprzeczne korzyści ekologiczne, niemożliwe do osiągnięcia przez sprężarkowe 
agregaty ziębnicze.  

 

Rysunek nr 4: Przykład trój generacji 
 

 
 

Rysunek nr 5: Uproszczony schemat układu trójgeneracyjnego 
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Układ trójgeneracyjny może być opisany za pomocą następujących 
wskaźników: wykorzystania energii chemicznej paliwa, zużycia energii elektrycznej, 
zużycia ciepła do napędu ziębiarki absorpcyjnej, zużycia energii elektrycznej  
do napędu ziębiarki absorpcyjnej.10 

Pierwszy z nich czyli wskaźnik wykorzystania energii chemicznej paliwa  
w układzie trójgeneracyjnym określony jest  zależnością: 

 

𝐸𝑈𝐹𝑇 =
𝑁𝑒𝑙

1 +𝑄𝑐ℎ+𝑄

𝐸𝐶𝐻
  (1) 

 

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w układzie wyraża równanie: 
 

𝛿 =
𝑁𝑒𝑙

2 +𝑁𝑒𝑙
3

𝑁𝐶𝐻𝑃
        (2) 

 

Wskaźnik zużycia ciepła do napędu ziębiarki absorpcyjnej obliczamy  
z zależności: 

 

𝛼 =
𝑄𝐷

𝑄𝐶𝐻𝑃
                         (3) 

 

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w ziębiarce absorpcyjnej opisuje 
równanie: 

 

𝜔 =
𝑁𝑒𝑙

2

𝑄𝐷
     (4) 

gdzie: 
Ech  – strumień energii chemicznej paliwa  [kW] 
Nel

1  – produkcja energii elektrycznej netto [kW] 
Nel

2 – zużycie energii elektrycznej przez ziębiarkę absorpcyjną i jej urządzenia pomocnicze 
[kW] 
Nel

3 – zużycie na potrzeby własne inne [kW] 
QCHP – całkowite ciepło wytworzone w układzie skojarzonym[kW] 
QCH – moc chłodnicza[kW] 
Q – produkcja ciepła netto[kW] 
QD – ciepło do napędu ziębiarki absorpcyjnej [kW] 
 

Wskaźnik α przyjmuje wartości z przedziału 0-1, natomiast wskaźnik  
ω zawiera się w przedziale  0.005-0.02. Wskaźnik δ może przyjmować wartości 
0.02-0.05. Ponadto należy uwzględnić cechy charakterystyczne poszczególnych 
urządzeń zastosowanych w układzie. Należą do nich głównie sprawność 
energetyczna silnika czy turbiny ηCHP, wskaźnik skojarzenia σ oraz współczynnik 
efektywności chłodniczej ziębiarki ε.11 Sprawność energetyczną silnika lub turbiny 
oraz wskaźnik skojarzenia określają poniższe równania: 

 
 
 

                                                           
10 J. Kalina, Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w systemach trójgeneracyjnych 

– aspekty techniczne i ekonomiczne, „Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej”, 2003, 
p. 225-244 

11 Ibidem 
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𝜂𝐶𝐻𝑃 =  
𝑁𝐶𝐻𝑃

𝐸𝐶𝐻
     (5) 

𝜎 =
𝑁𝐶𝐻𝑃

𝑄𝐶𝐻𝑃
     (6) 

 

Współczynnik efektywności energetycznej ziębiarki sprężarkowej oblicza się  
z zależności: 

 

휀𝑠 =  
𝑄𝑐ℎ

𝑁𝑒𝑙
     (7) 

 

Natomiast dla sprężarki absorpcyjnej określa go równanie: 
 

휀𝑎 =
𝑄𝑐ℎ

𝑄𝐷 
      (8) 

 

Po dokonaniu przekształceń można uzyskać zależność  na chwilową moc 
elektryczną układu trójgeneracyjnego netto: 

 

𝑁𝑒𝑙
′ =  𝑁𝐶𝐻𝑃(1-𝛿)    (9) 

 

Chwilowa moc cieplna układu jest określana zależnością: 
 

𝑄 = 𝑁𝐶𝐻𝑃 
1−𝛼

𝜎
     (10) 

 

Natomiast chwilową moc chłodniczą układu oblicza się z równania: 
 

𝑄𝐶𝐻 =  𝑁𝐶𝐻𝑃  
𝜀𝑎𝛼(1+𝜔)

𝜎
    (11) 

 

Wskaźnik wykorzystania energii chemicznej w układzie trójgeneracyjnym 
wynosi: 

 

𝐸𝑈𝐹𝑇 =  𝜂𝐶𝐻𝑃  [1 − 𝛿 +
𝜀𝑎𝛼(1−𝜔)−𝛼+1)

𝜎
]  (12) 

 

Na rysunku 6  przedstawiono schemat ziębiarki absorpcyjnej w układzie 
trójgeneracji. W układach trójgeneracyjnych stosowane są często jednocześnie 
kotły na biomasę, moduł ORC oraz absorpcyjny agregat ziębniczy. W takim 
przypadku czynnik roboczy opuszczający skraplacz jest jednocześnie medium 
napędowym dla desorbera ziębiarki absorpcyjnej. Użyteczny efekt ziębienia jest 
uzyskiwany w parowaczu ziębiarki absorpcyjnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1852 
________________________________________________________________________________________ 

 

Rysunek nr 6: Ziębiarka absorpcyjna współpracująca z kotłem na biomasę i obiegiem 

ORC 

 
 

Bilans masowy i energetyczny dla elementów systemu trójgeneracyjnego 
można opisać za pomocą równań przedstawionych poniżej:12 

Dla turbiny ORC: 
 

𝜂𝑡,𝑠  =
ℎ4−ℎ3

ℎ4−ℎ3,𝑠
    (13) 

𝑤𝑡 = 𝑚𝑐𝑧𝑂𝑅𝐶  (ℎ4 − ℎ3  )   (14) 
 

Dla skraplacza ORC: 
 

𝑄𝑠𝑘 = 𝑚𝑐𝑧𝑂𝑅𝐶 (ℎ5 − ℎ4)   (15) 
 

Dla parowacza ORC: 
 

𝑄𝑝𝑎𝑟 = 𝑚𝑐𝑧𝑂𝑅𝐶 (ℎ3 − ℎ2)  (16) 
 

Dla pompy ORC: 
 

𝜂𝑖𝑠,𝑏 =
𝜈1(𝑝2−𝑝1)

ℎ2−ℎ1
    (17) 

𝑤𝑏 = 𝑚𝑐𝑧𝑂𝑅𝐶  (ℎ2 − ℎ1  )   (18) 
gdzie: 
p – ciśnienie [Pa] 
h – entalpia właściwa [ kJ/kg] 
mczORC  – strumień masowy cieczy organicznej w obiegu ORC [kg/s] 

 
Wydajność  kotła na biomasę wyraża zależność: 
 

𝑄𝑘 =
𝑄𝑝𝑎𝑟

𝜂𝑏
    (19) 

 

                                                           
12 Z. Lian, K. Chua, S. Chou, A thermodynamic…,op. cit., p. 84-95 
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Produkcja energii elektrycznej netto wynosi: 
 

𝑤𝑛 = 𝑤𝑡𝜂𝑔 − 𝑤𝑏    (20) 

gdzie: 
ηb – sprawność kotła 
ηg – sprawność turbiny 
wt – moc turbiny [kW] 
wb – moc pompy obiegu ORC [kW] 
 

Globalna efektywność układu skojarzonego wyrażona jest równaniem: 
 

𝜂𝑐 =
𝑄𝑧+𝑊𝑛

𝑄𝑇
    (21) 

gdzie: 
Qz  – moc ziębienia ziębiarki absorpcyjnej  [kW] 
Wn – produkcja energii elektrycznej netto [kW] 
QT – moc kotła na biomasę [kW] 

 
Dla obiegu ziębiarki absorpcyjnej bilans masowy i energetyczny 

poszczególnych wymienników ciepła i aparatów przedstawia się następująco: 
Skraplacz 
 

𝑄𝑠𝑘𝑟 = 𝑚𝑧𝑎𝑏𝑠 (ℎ7 − ℎ6  )   (22) 
 

Parowacz 
 

𝑄𝑝𝑎𝑟 = 𝑚𝑧𝑎𝑏𝑠 (ℎ9 − ℎ8  )   (23) 
 

Zawór dławiący czynnika ziębniczego: 
 

ℎ7 = ℎ8    (24) 
 

Desorber: 
 

m5 + m12 = m6 + m13    (25) 
𝑄𝑑𝑒𝑠 = 𝑚5ℎ5 + 𝑚12ℎ12 − 𝑚6ℎ6 − 𝑚13ℎ13   (26) 

 

m12 (mczORC) – strumień masowy czynnika organicznego w obiegu ORC [kg/s] 
m6 (mzabs) – strumień masowy czynnika ziębniczego w obiegu ziębiarki absorpcyjnej [kg/s] 
m12 (mrb) – strumień masowy roztworu bogatego w obiegu ziębiarki absorpcyjnej  [kg/s] 
m13 (mrub) – strumień masowy  roztworu ubogiego w obiegu ziębiarki absorpcyjnej [kg/s] 
 

Zawór  dławiący roztworu ubogiego: 
 

ℎ14 = ℎ15    (27) 
 

Absorber: 
 

m9 + m15 = m10    (28) 
𝑄𝑎𝑏𝑠 = 𝑚9ℎ9 + 𝑚15ℎ15 − 𝑚10ℎ10  (29) 
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Wymiennik ciepła  roztworów (rekuperator): 
 

m11 + m13 = m14 + m12   (30) 
 

Pompa roztworu bogatego: 
 

m10 = m11= mrb    (31) 
 

Moc pompy: 
 

𝑤𝑏 = 𝑚𝑟𝑏 (ℎ11 − ℎ10  )   (32) 
 
5. Ziębiarka absorpcyjna zasilana peletami drzewnymi  
Pelety drzewne, w przeciwieństwie  do tradycyjnego drewna, są  ekologicznie 

przyjazne dla środowiska. Nie zwiększają znacznie szkodliwej ilości CO2  
w atmosferze.13 Pelet to produkt grzewczy, należący do grupy biopaliwa,  
w przypadku których energię uzyskuje się ze spalania surowców odnawialnych 
poddanych granulacji. Średnia moc energetyczna uzyskana ze spalania peletu 
wynosi 4.7-5.3 MWh/t. W ostatnich latach na rynku pojawiły się wysoko-
wydajnościowe piece spalające pelet drzewny, dzięki którym możliwe jest 
uzyskanie 85% wydajności. Spalanie peletu powoduje bardzo niską emisję 
szkodliwych gazów NO i SO w porównaniu do innych form uzyskiwania energii 
cieplnej. Pelet nazywany jest „zielonym węglem”, ponieważ podczas jego spalania 
do atmosfery nie wydzielają się żadne szkodliwe dla środowiska substancje. 
Jedynym efektem spalania peletu jest powstanie śladowych ilości popiołu (ok. 5 kg 
na tonę spalonej biomasy) i minimalnej ilości CO2. Poziom emisji dwutlenku węgla 
jest śladowy, co czyni to biopaliwo jednym z najczystszych form na rynku. Średnie 
zużycie peletu drzewnego w okresie grzewczym, przy temperaturach, takich jak  
w Polsce, wynosi ok. 5-6 ton peletu na jeden okres grzewczy, czyli od października 
do końca marca. W zastosowaniach przemysłowych coraz częściej spotyka się 
ziębiarki absorpcyjne zasilane ciepłem pochodzącym ze spalania peletów. 

 

Rysunek nr 7: Ziębiarka absorpcyjna zasilana bezpośrednio ciepłem ze spalania 

peletów (biomasy) 

 
 

                                                           
13 M. Ishimatsu, Utilization of various heat energies for air – conditioning, “1 st European Conference on 

polygeneration”. Tarragona, Spain 2007, p. 235- 242 
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6. Wnioski  
Dążenie do racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii pierwotnej 

uważane jest za podstawę zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko 
naturalne. Na przełomie ostatnich lat rozwinęła się teoria wprowadzania układów 
kogeneracyjnych, opartych głównie o gazowe nośniki energii, których stosowanie 
w obecnym czasie staje się coraz mniej opłacalne. Sytuacja taka prowadzi do 
rozwoju i wdrażania nowych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła 
energii. Dodatkowo dużego znaczenia nabiera wykorzystanie potencjału 
wytwórczego jednostki kogeneracyjnej poza sezonem grzewczym, czyli 
trójgeneracja.  Jej istotą jest produkcja ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu dla 
celów klimatyzacyjnych. Jest to realizowane poprzez dostarczanie do odbiorców 
wody lodowej, wytwarzanej w napędzanych ciepłem absorpcyjnych agregatach 
ziębniczych. W układach trójgeneracyjnych stosowane są często kotły na biomasę, 
moduł ORC oraz ziębiarka absorpcyjna. Istnieje możliwość zastosowania biomasy 
do bezpośredniego zasilania desorbera ziębiarki absorpcyjnej. Kocioł na biomasę 
może być również wykorzystany jako źródło ciepła dla obiegu ORC. Można 
również jednocześnie zastosować w układzie trójgeneracyjnym kocioł na biomasę, 
moduł ORC oraz ziębiarkę absorpcyjną. 

 
Streszczenie 
Wraz ze wzrostem cen surowców naturalnych oraz energii elektrycznej rośnie 

znaczenie technologii oszczędnych energetycznie. Rosnąca świadomość 
ekologiczna społeczeństwa również przyczynia się do poszukiwania rozwiązań 
optymalizujących zużycie energii pierwotnej. Niskotemperaturowa energia ze 
źródeł odnawialnych, w tym z biomasy, może  być efektywnie wykorzystana 
zarówno w sprężarkowych, jak i absorpcyjnych obiegach ziębniczych. W obiegach 
ziębniczych sprężarkowych, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną nie 
jest duże, jej wytwarzanie może odbywać się przy wykorzystaniu 
niskotemperaturowych obiegów Rankina, gdzie źródłem ciepła może być energia 
pochodząca ze spalania biomasy. Ponadto wszędzie tam, gdzie występuje 
równoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło i zimno, możliwa jest 
instalacja układu kogeneracyjnego zintegrowanego z układem chłodniczym. 
Sytuacja ta występuje w wielu procesach przemysłowych, a także budynkach, 
gdzie nośniki ciepła i zimna wymagane są również w okresie letnim dla celów 
klimatyzacji. Najczęściej są tu wykorzystywane zasilane ciepłem ziębiarki 
absorpcyjne. Dają one możliwość bardzo efektywnego wykorzystania ciepła 
odpadowego  z procesu wytwarzania energii elektrycznej (w sezonie grzewczym 
do produkcji ciepła, natomiast  w sezonie letnim do celów klimatyzacyjnych).  
W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania biomasy do bezpośredniego 
zasilania desorbera ziębiarki absorpcyjnej. Kocioł na biomasę może być również 
wykorzystany jako źródło ciepła dla obiegu ORC. Pokazano również możliwość 
jednoczesnego zastosowania w układzie trójgeneracyjnym kotła na biomasę, 
modułu ORC oraz  ziębiarki  absorpcyjnej.  
 

Summary 
With the increase in prices of natural resources and electricity escalate the 

significance of energy – efficient technologies. Increasing environmental 
awareness also contributes to finding solutions to optimize primary energy 
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consumption. Low – energy from renewable sources, including biomass, can be 
efficiently used in both  the compressor and absorption refrigeration chillers. In the 
refrigerant compressor chillers where electricity demand is not large, its production 
can be carried out using a low- temperature Rankine cycles, where the heat source 
can be energy derived from biomass. In addition, where there is a simultaneous 
demand for electricity, heat and cold we can install a cogeneration system with 
integrated cooling system. This situation occurs in many industrial processes as 
well as buildings where the heat and cold are also required in the summer for air 
conditioning. Most often they are used here powered heat absorption chillers. They 
allow very efficient use of waste heat from electricity production (during the heating 
season to produce heat and in the summer for air conditioning systems). The 
article shows the possibility of using biomass for direct power desorber  
of absorption chiller. Biomass boiler can also be used as a heat source for ORC 
module. Also shown the ability  to simultaneous use in trigeneration: biomass 
boiler, ORC module and absorption chiller.  
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BIOMASA W ENERGETYCE 

 
 
Wstęp  
Biomasa, w tym głównie drewno była podstawowym paliwem w epoce 

preindustrialnej (przed 1850 r.) służącym do zaspokajania potrzeb związanych  
z ogrzewaniem pomieszczeń, podgrzewaniem wody czy przygotowywaniem 
potraw. Węgiel drzewny wykorzystywano w metalurgii i kuziennictwie. 
Zapotrzebowanie na energię było wówczas stosunkowo niewielkie i do jego 
zaspokojenia wystarczającym były zasoby dostępnej biomasy. Zastosowanie 
maszyny parowej, zastąpienie manufaktur produkcją przemysłową, a następnie 
wynalezienie silników spalinowych, spowodowało coraz większe zapotrzebowanie 
na paliwa. Odkrycie w tym czasie możliwości wykorzystania paliw kopalnych, które 
charakteryzowały się wyższą wartość opałową, łatwiejszym magazynowaniem  
i transportem, ograniczyło stosowanie drewna. Ciągle postępujący rozwój 
cywilizacji stał się przyczyną rosnącego zapotrzebowania na energię i surowce.  
Z roku na rok zwiększa się wydobycie kopalin w tym paliw kopalnych. Niestety 
zasoby tych paliw są ograniczone i pomimo odkrywania coraz to nowych złóż 
niewątpliwie kiedyś się wyczerpią. Według szacunków najszybciej nastąpi 
wyczerpanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a w dalszej perspektywie węgla. 
Ponadto spalanie na niespotykaną w przeszłości skalę paliw kopalnych jest 
przyczyną emitowania do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), który jest gazem 
cieplarnianym i przez część naukowców jest uważany za jedną z przyczyn zmian 
klimatycznych.  

Wyczerpywanie złóż paliw kopalnych oraz konieczność sięgania po te trudniej 
dostępne powoduje wzrost cen tych surowców. Przesłanki ekologiczne stały się 
przyczyną powstania porozumienia zwanego protokołem z Kioto,1 który 
zobowiązuje poszczególnie kraje do podjęcia kroków w celu ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę rosnące koszty pozyskania surowców,  
w tym paliw kopalnych, oraz względy ekologiczne wprowadza się w przemyśle 
technologie o wyższej efektywności energetycznej. Jednym z priorytetów polityki 
energetycznej jest też promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii 
(OZE),2 w tym zastosowanie biomasy. Zainteresowanie biomasą jako paliwem 
wynika z przekonania, że można nią częściowo zastąpić kopalne nośniki energii. 
Ponadto spalanie biomasy charakteryzuje się zerowym współczynnikiem emisji 
CO2. Biomasa może być uprawiana na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

                                                           
1 Protokół z Kioto – traktat międzynarodowy uzupełniający Ramową Konwencję Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) 
i jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. 
Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 
roku. 

2 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne”, Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348. z późniejszymi 
zmianami; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia 
opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 
energii, Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2187. z późniejszymi zmianami. 
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(zdegradowanych przez przemysł, zalewowych itp...). Do celów energetycznych 
można pozyskać również odpady z leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz 
odpadowe opakowania drewniane, a także słomę zbożową, z roślin oleistych  
i strączkowych oraz siano. Ze względu na specyfikę tego paliwa i problem  
z magazynowaniem większych jego ilości oraz małą opłacalnością transportu na 
znaczne odległości, powinno ono być wykorzystywane w małych lokalnych 
ciepłowniach i elektrociepłowniach. 

 
Geneza rozwoju rynku biomasy 
Przejawem dążeń polityków w Unii Europejskiej do zwiększenia udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych była dyrektywa 2001/77/WE3  
i późniejsze jej zmiany. W dalszej konsekwencji pojawiły się zapisy w polskich 
aktach prawnych zmierzające do zwiększenia udziału energii odnawialnej.  
W wyniku wprowadzonych w 2004 roku zmian w Prawie energetycznym4 oraz 
opublikowaniu rozporządzenia o świadectwach pochodzenia5 został nałożony 
obowiązek produkcji pewnej, corocznie powiększanej, ilości energii w oparciu  
o źródła odnawialne. Biorąc pod uwagę strukturę polskiego systemu wytwórczego, 
opartego głownie o technologię spalania węgli, w momencie wejścia w życie 
zobowiązań jedynym możliwym sposobem produkcji zielonej energii, było 
zastosowanie współspalania biomasy w istniejących instalacjach. Coroczne 
zwiększanie udziału OZE w ogólnej produkcji energii wymusiły na wytwórcach 
współspalających biomasę zawieranie wieloletnich umów (nawet kilkunastoletnich) 
na jej dostawy. Powstały firmy zajmujące się obrotem i przeróbką biomasy. 
Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych jest najprostszym sposobem 
wyprodukowania energii z odnawialnego paliwa. Niemniej posiada ono szereg wad 
związanych głownie z konstrukcją urządzeń projektowanych do eksploatacji na 
innym paliwie aniżeli biomasa. Wprowadzenie biomasy jako współspalanego 
paliwa powoduje między innymi obniżenie sprawności kotła energetycznego  
i zwiększenie zużycia energii na potrzeby własne.6 

 
Obecne uwarunkowania prawne 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne właściwie co roku jest 

nowelizowana. Kilkakrotnie też wydawano nowe rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania  
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych 
źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 
elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. W rozporządzeniu tym 
między innymi zmianie uległa ścieżka dochodzenia do planowanego udziału 
energii odnawialnej w wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem (rys 1).  
  

                                                           
3 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 
4 Dz.U. 2004 nr 91 poz. 875; Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
5 Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2187. 
6 M. Ściążko, J. Zuwała, M. Pronobis, Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych 

na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową, 
„Energetyka” – marzec 2006. 
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Rysunek nr 1: Wymagany udział energii wyprodukowanej z OZE w całkowitej ilości 

energii dostarczonej odbiorcom końcowym według poszczególnych rozporządzeń Ministra 
Gospodarki [opracowanie własne] 

 

 
Rysunek nr 2: Wymagany minimalny wagowy udział biomasy agro w łącznej masie 

biomasy w jednostce wytwórczej o mocy większej niż 5MW [opracowanie własne] 
 

 
 

Ścieżki te stopniowo wraz z kolejnymi rozporządzeniami zakładały coraz 
szybsze tempo wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji 
energii elektrycznej. Początkowo zakładano dojście do piętnastoprocentowego 
udziału energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE w stosunku do energii 
elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym w roku 2020. Obecnie ten udział 
planowany jest na 19% w roku 2020 oraz 20% w roku 2021. Zmianie uległ również 
minimalny udział biomasy agro. Według rozporządzenia z 2008 r. w instalacjach 
współspalających biomasę w 100% powinna być to tzw. biomasa agro czyli 
biomasa pochodząca z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości  
z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części 
pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów  
i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty. 
W rozporządzeniu z 2012 r. próg 100% biomasy agro został obniżony do 80% oraz 
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85% od roku 2018 (rys.2). Dla technologii hybrydowych czyli układów 
wytwarzających energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której  
w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wykorzystywane są nośniki 
energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych źródłach energii i w źródłach 
energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane 
wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła 
dla mocy powyżej 20 MWe również obniżono obowiązujące progi udziału biomasy 
agro (rys 3).  
 

Rysunek nr 3: Wymagany minimalny wagowy udział biomasy agro w łącznej masie 

biomasy w jednostce wytwórczej hybrydowej o mocy elektrycznej większej niż 20MW 
[opracowanie własne] 
 

 
 

Podobne obniżenie limitów, jeśli chodzi o minimalny udział biomasy Agro, 
dotyczy układów dedykowanych wyłącznie biomasie o mocy powyżej 20 MW  
(rys 4) 

 

Rysunek nr 4: Wymagany minimalny wagowy udział biomasy agro w łącznej masie 

biomasy w jednostce wytwórczej dedykowanej do spalania tylko biomasy o mocy 
elektrycznej większej niż 20MW [opracowanie własne] 
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Rysunek nr 5: Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w łącznym 

pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w latach 2008-20137 
 

 
 

W warunkach polskich głównym źródłem OZE jest biomasa. Pozostałe 
odnawialne źródła mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wynika to z dużej 
stosunkowo lesistości, która osiąga poziom 30% powierzchni Kraju jak również ze 
stosunkowo dużej ilości powierzchni uprawnych. Ma to swoje odzwierciedlenie  
w udziale poszczególnych nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu 
energii ze źródeł odnawialnych przedstawionym na rysunkach 5 i 6. Mimo 
nieznacznego, na przestrzeni lat 2008-2013, spadku udziału w tym zestawieniu  
z biopaliw stałych uzyskuje się ponad 80% energii odnawialnej. Energetyka wodna 
ze względu na nizinne położenie osiąga tylko 2-3% udziału. Rosnące znaczenie 
ma rozwijająca się energetyka wiatrowa osiągając coroczne znaczące przyrosty 
mocy zainstalowanej. Jednakże w tym zestawieniu w roku 2013 uzyskała niewiele 
ponad 6% udziału wśród źródeł energii odnawialnej. W pozyskaniu energii z OZE 
mają swój udział również biopaliwa ciekłe, które osiągnęły w 2013 r. poziom 
przekraczający 8%. Pozostałe technologie pozyskiwania energii odnawialnej nie 
zostały rozwinięte do tej pory i ilość wytwarzanej dzięki nim energii jest marginalna. 

Na rysunku siódmym przedstawiono udziały wytworzonej energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne technologie 
wytwarzania w latach 2005-2014. Dane te mogą być niepełne dla ostatniego roku 
ze względu na trwającą jeszcze procedurę zgłaszania wniosków o wydanie 
świadectwa pochodzenia dla energii już wytworzonej. Do 2012 roku technologią 
wiodącą o stale rosnącej produkcji było współspalanie. Od 2013 roku technologią 
wiodącą stała się energetyka wiatrowa. Spadek produkcji energii elektrycznej jest 
też widoczny w przypadku elektrowni na biomasę z instalacjami dedykowanymi 
wyłącznie do spalania tego paliwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy z jednej strony 
jest stale rosnąca liczba farm wiatrowych, a co za tym idzie produkcja energii  
z tych źródeł. Z drugiej strony w roku 2012 pojawiła się nadpodaż świadectw 
pochodzenia zielonej energii co spowodowało załamanie się ich cen (rys 9). 
 

                                                           
7 Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r., GUS. Warszawa 2014 
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Rysunek nr 6: Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w łącznym 

pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w roku 20138 
 

 
 

Rysunek nr 7: Ilość energii elektrycznej wytworzonej w OZE z podziałem na 

technologię wytwarzania w latach 2005-2014, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, 
wydanymi do dnia 31.12.2014 r.9 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
8 Ibidem 
9 http://www.ure.gov.pl 
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Rysunek nr 8: Procentowy udział energii elektrycznej wytworzonej w OZE w roku 

2014 z podziałem na technologię wytwarzania, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, 
wydanymi do dnia 31.12.2014 r.10 

 

 
Rysunek nr 9: Notowania cen świadectw pochodzenia energii z OZE na Towarowej 

Giełdzie Energii11 
 

 
 

Znaczny spadek cen spowodował zrywanie przez elektrownie umów  
z dostawcami biomasy i rezygnację z zakupu tego paliwa. Biomasa jako paliwo 
spalane i współspalane w konwencjonalnych elektrowniach parowych bez 
odpowiednio wysokiego wsparcia w postaci świadectw pochodzenia stała się 
paliwem zbyt drogim. Nieopłacalność produkcji z biomasy spowodowała 
ograniczenie produkcji energii elektrycznej w tej technologii. Sytuacja ta 
spowodowała pewne załamanie na rynku producentów biomasy, którzy wychodząc 
naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na biomasę inwestowali w urządzenia do 
jej przerobu. Uzyskane dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstw z funduszy 
pomocowych UE wiąże się z koniecznością utrzymania tworzonych w ten sposób 

                                                           
10 http://www.ure.gov.pl 
11 http://wyniki.tge.pl/wyniki/archiwum/ 
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nowych miejsc pracy przez 5 lat. W związku z tym utrata z dnia na dzień odbiorcy 
biomasy powodowała szereg perturbacji finansowo-prawnych. 

 
Polityka energetyczna Polski do roku 2030 a biomasa 
Dalszy rozwój produkcji energii z odnawialnych źródeł energii jest jednym  

z priorytetów Polityki energetycznej Polski do roku 2030. Według założeń tego 
dokumentu wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie poszczególnych 
rodzajów energii ze źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy 
szczególnie preferowane będą rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, 
m.in. z zastosowaniem różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa 
ciekłe, w szczególności biopaliwa II generacji. Docelowo zakłada się wykorzystanie 
biomasy przez generację rozproszoną. Poza tym główne kierunki polityki 
energetycznej to: 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 
wprowadzenie energetyki jądrowej, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 
transportowych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

 ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 
biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele 
OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy 
energetyką odnawialną i rolnictwem. 

Na rysunku 10 przedstawiono przewidywany wzrost zapotrzebowania na 
energię odnawialną. Według tych prognoz biomasa będzie ciągle wiodącym 
odnawialnym źródłem energii. Poza biomasą znaczny przyrost udziału  
w pokrywaniu zapotrzebowania na energię z OZE będzie miała energetyka 
wiatrowa, biogazownie oraz biopaliwa transportowe. 

 

Rysunek nr 10: Zapotrzebowanie na energię z OZE w podziale na rodzaje energii 

[ktoe]12 
 

 
                                                           
12 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 
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Podsumowanie 
W warunkach polskich biomasa jest najbardziej znaczącym źródłem OZE.  

Z niej jest pozyskiwane ok 4/5 energii odnawialnej. W przypadku produkcji energii 
elektrycznej z biomasy wytwarzana jest co trzecia kilowatogodzina energii z OZE. 
Zastąpienie części paliw kopalnych biomasą powoduje obniżenie emisji CO2, gdyż 
jej spalanie charakteryzuje się zerowym bilansem tego związku. Ponadto 
wykorzystywanie energii chemicznej biomasy zamiast energii chemicznej paliw 
kopalnych powoduje oszczędność tych drugich. W przyszłości dostęp do paliw, 
takich jak ropa naftowa, gaz, a w dalszej perspektywie także do węgla będzie 
ograniczony, więc stosowanie paliw alternatywnych powoduje zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego. Należy pamiętać, że biomasa jest paliwem 
stosunkowo drogim i budzącym sporo kontrowersji zwłaszcza jeśli chodzi  
o wspieranie współspalania. Z jednej strony lobby energetyczne usiłuje utrzymać 
ten sposób poprawiania rentowności elektrowni. Z drugiej strony ten sposób 
utylizacji biomasy jest mało efektywny (obniżenie sprawności kotła, zwiększenie 
potrzeb własnych, transport paliwa na znaczne odległości). Ponadto biomasa 
mimo, że jest paliwem odnawialnym ma jednak ograniczoną podaż. Z tego 
względu powinno się ją wykorzystywać w instalacjach o dużej efektywności 
energetycznej. Taki kierunek wykorzystania gwarantuje uzyskanie większych ilości 
energii użytecznej z jednostki paliwa. W naszym systemie energetycznym 
zwiększa się ilość instalacji wytwarzających energię wyłącznie z biomasy. 
Wprowadzanie tych instalacji jest uwarunkowane promującymi takie rozwiązania 
aktami prawnymi. W związku z powyższym nasuwają się następujące pytania: jaka 
będzie przyszłość biomasy i innych odnawialnych źródeł energii w związku ciągle 
zmieniającymi się aktami prawnymi (nową ustawą o OZE)? Czy faktycznie 
biomasa trafi do generacji rozproszonej, jak to jest zapisane w polityce 
energetycznej Polski, co spowodowałoby lokalne wykorzystanie jej zasobów  
i ograniczenie zużycia paliw kopalnych (emisji CO2) na jej transport? Czy też nadal 
wiodącą technologią będzie współspalanie? Wprowadzanie nowych technologii 
wytwarzania energii w oparciu o biomasę w tym instalacji zintegrowanych z jej 
zgazowaniem gwarantowałyby wysoką efektywność wykorzystania tego paliwa. 

 
Streszczenie 
Rosnące zapotrzebowanie na paliwa, ograniczone zasoby paliw kopalnych 

oraz uwarunkowania ekologiczne spowodowały wzrost zainteresowana 
odnawialnymi źródłami energii. Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii wynika z mechanizmów wsparcia zapisanych w aktach prawnych.  
W warunkach polskich biomasa jest najbardziej znaczącym źródłem OZE.  
W artykule przedstawiono wpływ aktów prawnych na rynek odnawialnych źródeł 
energii w tym biomasy. 

 
Summary 
The growing demand for fuel, the limited resources of fossil fuels and 

environmental concerns have increased interest in renewable energy sources. The 
development of systems using renewable energy sources due to the support 
mechanisms enshrined in legislation. In Polish conditions, biomass is the most 
significant source of renewable energy. The paper presents the impact  
of legislation on the market of renewable energy sources including biomass. 
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OCENA KOSZTÓW UPRAWY ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE  
W ŚWIETLE BADAŃ TERENOWYCH 

 
 
Wstęp  
W dobie wyżu demograficznego, który miał miejsce po drugiej wojnie 

światowej, podstawowym celem rolnictwa była produkcja żywności. Realizacja 
przedsięwzięć w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wpłynęła pozytywnie na 
zwiększenie produkcji żywności.1 Kryzys energetyczny mający miejsce w latach 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku oraz degradacja środowiska przyrodniczego 
były przyczyną większego zainteresowania alternatywnymi źródłami energii, do 
których zalicza się biomasę.2 Swój udział w rozwoju odnawialnych źródeł energii 
miało również rolnictwo. Uprawiane rośliny mogą zostać wykorzystane do produkcji 
biopaliw, biogazu oraz biomasy na cele energetyczne.3 Rośliny pochodzące  
z plantacji trwałych mogą być głównym źródłem biomasy dla sektora 
energetycznego. Obecnie do roślin uprawianych na cele energetyczne można 
zaliczyć: miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.), ślazowiec 
pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby), wierzbę wiciową (Salix Viminalis 
L.).4 Jednym z kluczowych czynników decydującym o rozwoju plantacji roślin 
energetycznych jest opłacalność produkcji. Opłacalność roślin energetycznych 
uzależniona jest od wielu czynników, z jednej strony jest to cena oferowana przez 
sektor energetyczny, z drugiej zaś koszty produkcji.5 Niestabilne ceny zielonych 
certyfikatów, zmiana sposobu dotowania upraw roślin energetycznych oraz 
pozostałych kosztów związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne, 
rzutuje na ryzyko związane z zakładaniem wieloletnich upraw roślin 
energetycznych. Koszty związane założeniem wieloletnich plantacji roślin 
energetycznych są znacznie wyższe niż w przypadku powszechnie spotykanych 
upraw.6 Zwrot poniesionych nakładów jest również dłuższy. Celem prowadzonych 
badań jest analiza i ocena kosztów oraz produkcji roślin na cele energetyczne  
w świetlne badań terenowych. Prowadzone badania objęły plantacje:  
miskanta olbrzymiego, oraz ślazowca pensylwańskiego, zlokalizowane na terenie 
województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.  

                                                           
1 A. Faber, Potencjał i konsekwencje rolnej produkcji biomasy dla energetyki, www.cire.pl/pliki/2/ 

Faber_Pudełko_Walker_2.pdf 
2 P. Kahle, S. Beuch, B. Leinweber, P. Schulten H.R., Cropping of Miscanthus in Central Europe: 

biomass production and influence on nutrients and soil organic matter. “Journal of Agronomy” vol 15, 
2001, s. 171-184 

3 P. Kahle, E. Hildebrand, C. Baum, B. Boelcke. Long term effects of short rotation forestry with 
poplatand willows on soil properties. “Archive of Agronomy and Soil Science”, 53, 2007, s. 673-682 

4 D. Chołuj, S. Podlaski, G. Wiśniewski, J. Szmalec, Kompleksowan ocena biologicznej przydatności  
7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne. “Studia i Raporty IUNG-PIB”, z. 11, 2008, 
s. 81-99  

5 K. Ericsson, H. Rosenquist, L.J. Nilsson, Energy crop production costs in the RU. “Biomass and 
Bioenerggy”, No 33, 2009, s. 1577-1586  

6 A. Muzalewski, Koszty i opłacalność produkcji roślin energetycznych – wyniki badań erenowych (w:) 
Modelowanie energetycznego biomasy. Warszawa 2010. 
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Metodyka Badań  
W powyższej pracy dokonano analizy nakładów produkcyjnych i kosztów  

w całym cyklu produkcyjnym. Badania obejmowały założenie plantacji, zbiór, 
pobliski transport z pola do miejsca składowania, pielęgnację oraz likwidację 
plantacji. Dodatkowo uwzględniono koszty ogólnogospodarcze oraz podatek rolny  
i składki KRUS. Dane do analizy zebrano na podstawie danych literaturowych, 
wykorzystując opracowania (Gostkowski,7 Kowalczyk-Juśko,8 Faber9) oraz 
wywiadu bezpośredniego z osobami posiadającymi plantacje roślin 
energetycznych. Dane te umożliwiły stworzenie kart technologicznych, na 
podstawie których oszacowano koszty poszczególnych zabiegów związanych  
z uprawą roślin na cele energetyczne. Ocenę kosztów zabiegów uprawy ślazowca 
pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego dokonano na podstawie cen z drugiego 
kwartału 2015 roku.10 W analizie uwzględniono koszt robocizny, paliwa, środków 
ochrony roślin, koszt najmu maszyn, amortyzację środków trwałych oraz 
świadczeń pieniężnych, tj. ubezpieczenia i podatki. W celu ułatwienia 
bezpośredniego porównania kosztów przyjęto wartości netto, w celu uzyskania 
niezależności od przyjętej formy rozliczenia podatku VAT. 

Koszt mechanizacji wykorzystanej na plantacjach roślin energetycznych 
wyznaczono zgodnie z metodą zaproponowaną przez Muzalewskiego,  
z uwzględnieniem wysokości kosztów w zależności czasu użytkowania oraz 
wielkości gospodarstw.11 Do obliczenia kosztów wykorzystania poszczególnych 
maszyn posłużono się wskaźnikami zaproponowanymi przez KTBL.12  
W opracowaniu przyjęto wynagrodzenie: 15 zł·h-1. Koszt wynagrodzenia osób  
w rolnictwie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w zależności od 
wykonywanej pracy, formy zatrudnienia, regionu Polski. Analizę opłacalności 
upraw roślin na cele energetyczne dokonano na podstawie wyznaczenia różnicy 
pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. W przychodach 
związanych z uprawą ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego 
uwzględniono wartość uzyskanego plonu oraz dotacje otrzymane z ARiMR, do 
których zalicza się: jednolitą płatność obszarową (JPO), płatność z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska(tzw. płatność za zazielenienie), 
płatność dodatkową (redystrybucyjną).13 Suma dopłat w analizowanych 
przypadkach wyniosła 861 zł·h-1. Do oszacowania wartości zebranego plonu 
przyjęto cenę skupu 23,2 zł·GJ-1.  

Badania dotyczące oceny kosztów uprawy miskanta olbrzymiego prowadzone 
były na polu o powierzchni 20 hektarów, oddalone od miejsca składowania 
biomasy o 4 kilometry. W opracowaniu przyjęto, że okres użytkowania plantacji 
będzie wynosił 16 lat. W pierwszym roku uwzględniono prace związane  

                                                           
7 R. Gostkowski, Miskantus – trawa energetyczna. “Wokół Energetyki” 5(33), s. 45-48 
8 A. Kowalczyk-Juśko, P. Gradziuk, Ślazowiec pensylwański, “Czasopismo Wokół Energetyki”, nr 3, 

2006, s. 51-75 
9 A. Faber, J. Kuś, M. Matyka, Uprawa roślin na cele energetyczne. PKPP Lewiatan i Vattenfall Heat 

Poland, 2009  
10 Ł. Kujda, Badania własne – maszynopis, s. 1-3  – praca niepublikowana. Warszawa 2015 
11 A. Muzalewski, Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, nr 24. IBMER, symb. dok, XXXVII/348. 

Warszawa 2009 
12 KTBL: Betriebsplanung Landwirdschaft 2004/2005, Dramstadt 2004  
13 Wyborcza.biz/ „Dopłaty po nowemu. Sawicki: więcej euro dla polskich rolników”, wyborcza.biz/ 

biznes/1,101716,16423516,Dopłaty_po_nowemu_Sawicki_więcej_euro_dla_polskich.html 
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z założeniem plantacji. Następnie, co rocznie były prowadzone prace związane ze 
zbiorem, nawożeniem oraz pielęgnacją plantacji. W ostatnim roku przewidziano 
prace związane z likwidacją plantacji. Na podstawie danych empirycznych przyjęto, 
że przeciętny plon suchej masy z plantacji miskanta olbrzymiego wynosi 11,08 
t·ha-1·rok-1. Wilgotność zrębek wynosi 30%. Wartość opałowa zbioru wyniosła 
12,38 GJ·t-1 ś.m.  

 

Tabela nr 1: Charakterystyka badanych plantacji roślin energetycznych 
 

Charakterystyka Miskant Olbrzymi 
Ślazowiec 

Pensylwański 

Areał plantacji, w ha  20 4 

Okres użytkowania, w latach  16 16 

Odległość od magazyny, w km  4 2 

Gęstość nasadzenia, w tys.·ha-1 10 29,6 

Technika siewu  sadzarka sadzarka 

Liczba zbiorów  1+6 1+6 

Plon świeżej masy, w t·ha-1·rok-1 15,83 11,6 

Wilgotność biomasy, w% 30 20 

Plon suchej masy, w  t·ha-1·rok-1 11,08 9,28 

Wartość opałowa, w GJ·t-1 ś.m. 12,38 13,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych literaturowych oraz aktualnych cen 

rynkowych 
 

Przyjęty w analizie okres użytkowania plantacji ślazowca pensylwańskiego na 
powierzchni 4 hektarów wynosił 16 lat. W pierwszym roku inwestycji zostały 
oszacowane koszty związane z przygotowaniem ziemi do uprawy roślin 
energetycznych oraz koszty założenia plantacji. W kolejnych latach zostały 
ocenione koszty związane ze zbiorem oraz utrzymaniem plantacji. W ostatnim roku 
oceniono koszty prac związanych z likwidacją plantacji. W analizie przyjęto 
przeciętny plon suchej masy wynosi 9,28 t·ha-1·rok-1. Wilgotność zebranej biomasy 
wyniosła 20%, a wartość opałowa 13,25 GJ·t-1 ś.m.   

Obie badane plantacje cechowały się wysokim poziomem mechanizacji. Na 
plantacji miskanta olbrzymiego do wysadzenia sadzonek wykorzystano sadzarki 
czterorzędowe w zagęszczeniu ok 10 000 szt.·ha-1. W przypadku założenia 
plantacji ślazowca pensylwańskiego wykorzystano siewnik rzędowy. Przy zbiorze 
miskanta olbrzymiego i ślazowca pensylwańskiego wykorzystano kosiarki 
dyskontowe i prasy wielkogabarytowe. Do załadunku bel wykorzystano ładowarki 
teleskopowe. Transport zebranej biomasy odbywał się przy wykorzystaniu 
ciągników rolniczych, przyczep rolniczych oraz specjalnie przystosowanych 
platform. Koszty robocizny w przypadku obu badanych plantacji cechowały  
się niskimi nakładami robocizny ze względu na wykorzystanie wysoko 
zmechanizowanego parku maszynowego. 

 
Wyniki Badań  
Początkowana ocena kosztów dotyczyła założenia plantacji roślin 

energetycznych. W czynnościach zawiązanych z założeniem plantacji roślin 
energetycznych uwzględniono: opryskiwanie, talerzowanie, orkę głęboką, 
bronowanie, nawożenie, sadzenie, opryskiwanie oraz wałowanie. W strukturze 
kosztów dominował zakup sadzonek, który wyniósł 1100 zł, co stanowiło 36% 
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wszystkich koszów. Koszt chemikaliów wyniósł 900,43 złotych, co równe było 30% 
wszystkich kosztów związanych z założeniem plantacji miskanta olbrzymiego.  
W tym sektorze uwzględniono koszty środków ochrony roślin, nawozy i herbicydy. 
Koszt robocizny na obszarze jednego hektara wyniósł 241,5 zł, co równe było  
8% kosztów. Koszt wykorzystanego oleju napędowego to 357,15 złotych (12% 
kosztów). Najniższe koszty stanowiły podatek rolny 153,43 zł (5%) oraz koszty 
utrzymania magazynu 89 zł (3%). Całkowity koszt założenia plantacji miskanta 
olbrzymiego w przeliczeniu na jeden hektar wyniósł 3037,87 złotych. 

 

Rysunek nr 1: Struktura kosztów poniesionych przy założeniu plantacji miskanta 

olbrzymiego w odniesieniu do 1 hektara 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

W kolejnych latach na analizowanej plantacji prowadzone był prace 
pielęgnacyjne związane z utrzymaniem plantacji, zbiorem biomasy i transportem 
do miejsca składowania. Najwyższe koszty związane były z zakupem nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin 420,29 zł (30%) oraz koszty amortyzacji 
420,29 zł (30%). Koszt paliwa wyniósł 247,28 złotych, co równe było 17% 
wszystkich kosztów w tym cyklu. Podatek rolny to 153,43 zł (11%) kosztów. Koszty 
pracy ludzkiej oraz użytkowania magazynu wyniosły około 83,55 i 89,32 złotych, co 
stanowiło łącznie (12%) kosztów. Łączny koszt użytkowania plantacji w drugim 
roku wyniósł 1414,16 złotych.  
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Rysunek nr 2: Struktura kosztów poniesionych podczas pielęgnacji i zbioru  

miskanta olbrzymiego w odniesieniu do jednego hektara 
 

 
Źródło: Opracowanie własne  
 

W ostatnim roku, uprawy miskanta olbrzymiego na cele energetyczne, były 
prowadzone związane z likwidacją plantacji. Najwyższe koszty związane były  
z zakupem oleju napędowego i wyniosły 225,13 (29%). Koszt chemikaliów wyniósł 
165 zł, co stanowiło 21% kosztów. Koszt podatku rolnego za użytkowanie jednego 
hektara wynosił 153,43 złotych (20%). Koszt pracy ludzkiej przy pracach 
związanych z likwidacją plantacji wyniósł 97,5 złotych. Najniższy koszt związany  
z likwidacją plantacji, to amortyzacja 38,7 zł,co stanowiło jedynie 5% kosztów. 

 

Rysunek nr 2: Struktura przychodów związanych z uprawą miskanta olbrzymiego 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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W przychodach związanych z uprawą miskanta olbrzymiego na cele 
energetyczne zostały uwzględnione dotacje oraz przychód ze sprzedanej biomasy. 
W analizowanym przykładzie uwzględniono jednolitą płatność obszarową, płatność 
z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska oraz płatność 
dodatkową. Suma dopłat w analizowanych przypadkach wyniosła 861 zł·h-1·rok. 
Przychód z plonu w każdym roku wyniósł 3 256,80 zł·h-1·rok. Zwrot 
zainwestowanych środków w założenie plantacji miskanta olbrzymiego nastąpił już 
po pierwszym zbiorze. Łączny zysk z uprawy miskanta na cele energetyczne 
wyniósł 38 928 zł·h-1.   

Koszt założenia plantacji ślazowca pensylwańskiego w odniesieniu od 
jednego hektara wyniósł 3889,544 złotych. Najwyższe koszty związane  
z założeniem plantacji generuje zakup nasion 2100 złotych (54%). Koszt nawozów 
i środków ochrony wyniósł 1126,5 zł·h-1 (29% kosztów). Podatek rolny stanowił 
153, zł·h-1 (4% kosztów), koszt amortyzacji 138,3 zł·h-1. (3% kosztów), magazyn 
89,32 zł oraz koszt pracy ludzkiej 60 zł zł·h-1. Suma kosztów związanych  
z założeniem plantacji wyniosła 3901,72 złotych.   

 

Rysunek nr 4: Struktura kosztów poniesionych przy założeniu plantacji ślazowca 

pensylwańskiego w odniesieniu do 1 hektara 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Kolejny etapy uprawy ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne 
obejmowały prace związane ze zbiorem oraz utrzymaniem plantacji i zbiorem 
biomasy. Najwięcej nakładów związanych było z zakupem środków ochrony roślin 
oraz nawozów mineralnych – 733 zł·ha-1 (48%). Koszt paliwa na tym etapie wyniósł 
329,81 zł·ha-1 (17%). Koszt podatku rolnego wyniósł 153,43 zł·ha-1 (8%), koszt 
pracy ludzkiej 148,71 zł·ha-1 (8%), koszt amortyzacji 134,5 zł·ha-1 (7%), koszt 
użytkowania magazynu 89,32 zł·ha-1 (5%). Wszystkie koszty poniesione na tym 
etapie wyniosły 1883,28 zł·ha-1. 
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Rysunek nr 5: Struktura kosztów związanych pielęgnacją i zbiorem ślazowca 

pensylwańskiego 
 

 
Źródło: Opracowanie własne  
 

W ostatnim roku prowadzone były działa związane z likwidacją plantacji 
ślazowca pensylwańskiego. Najwyższe koszty wiązały się z zakupem oleju 
napędowego – 172, 96 zł·ha-1, koszt chemikaliów wyniósł 165 zł·ha-1, 
uwzględniony w kosztach podatek rolny to 153,43 zł·ha-1. Koszt użytkowania 
magazynu to 89,32 zł·ha-1. Koszt pracy ludzkiej stanowił 44, 95 zł·ha-1, koszt 
amortyzacji stanowił 54,7 zł·ha-1. Łączne koszty związane z użytkowaniem 
plantacji na przestrzeni 16 lat wyniosły 30919 zł·ha-1, średni roczny koszt 
użytkowania plantacji to 1932,44 zł·ha-1 

 

Rysunek nr 6: Struktura kosztów poniesionych przy likwidacji plantacji ślazowca 

pensylwańskiego 
 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Wnioski  
Przeprowadzonej analizie opłacalności uprawy roślin na cele energetyczne 

podane zostały ocenie plantacja miskanta olbrzymiego na powierzchni  
50 hektarów oraz ślazowca pensylwańskiego na powierzchni 4 hektarów. Ocena 
kosztów została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie zostały 
oszacowane koszty związane z założeniem plantacji. W obu analizowanych 
przypadkach najwyższy koszt stanowił zakup sadzonek i nasion, w przypadku 
miskanta olbrzymiego stanowiło to 36% kosztów, a w przypadku ślazowca 
pensylwańskiego zakup nasion stanowił aż 54% kosztów. W drugim etapie zostały 
ocenione prace związane z pielęgnacją i zbiorem w odniesieniu do jednego roku. 
W drugim etapie najwyższe koszty stanowiły koszty związane w zakupem środków 
ochrony roślin i nawozów oraz amortyzacji, po 30% w przypadku miskanta 
olbrzymiego, natomiast w przypadku ślazowca pensylwańskiego najwyższe koszty 
(34%), to wynagrodzenia dla ludzi za prace związane ze zbiorem i pielęgnacją.  
W trzecim etapie analizowane były koszty związane z likwidacją plantacji. W obu 
badanych przypadkach najwyższe koszty związane były z zakupem chemikaliów. 
Przy zastosowaniu technologii cechującej się wysokim poziomem mechanizacji 
odnotowano niskie koszty związane z wynagrodzeniem zatrudnionych ludzi. 
Jedynie wyższe koszty związane z wynagrodzeniem odnotowano w przypadku 
likwidacji plantacji ślazowca pensylwańskiego.  

Uprawa roślin energetycznych jest stosunkowo opłacalna. W obu 
analizowanych przypadkach odnotowano znaczne zyski. Koszty związane  
z założeniem plantacji ślazowca pensylwańskiego zwróciły się już po trzecim roku 
użytkowania plantacji. Całkowity zysk użytkowania plantacji wyniósł 24 048,  
25 zł·ha-1. Wobec czego zysk roczny z jednego hektara wyniósł 1932, 44 zł·ha-1.  
W przypadku uprawy miskanta olbrzymiego na cele energetyczne, zysk wyniósł  
38 928, 40 zł·ha-1. Zysk roczny z uprawy jednego hektara wyniósł 2289,91 zł·ha-1. 
W przypadku rozważania uprawy roślin na cele energetyczne należy mieć na 
uwadze, że ewentualne ryzyko jest zdecydowanie wyższe, jak w przypadku 
tradycyjnej hodowli roślinnej.  

 
Streszczenie 
Przeprowadzono badania kosztów i opłacalności uprawy roślin na cele 

energetyczne. Badaniu poddano dwie plantacje: miskanta olbrzymiego na 
obszarze 50 hektarów oraz ślazowca pensylwańskiego na powierzchni 4 hektarów. 
Badania zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym analizowano koszty 
związane z założeniem plantacji, w drugim etapie analizowane były koszty 
związane ze zbiorem i pielęgnacją uprawy. W trzecim etapie zostały uwzględnione 
koszty likwidacji plantacji. W obu analizowanych przypadkach, najwyższe koszty 
były związane z założeniem plantacji 3 037,83 zł·ha-1 – miskant olbrzymi, 3901,72 
zł·ha-1 – ślazowiec pensylwański. Zarówno w przypadku uprawy miskanta 
olbrzymiego, jak i ślazowca pensylwańskiego, odnotowano znaczne zyski: 24 048, 
25 zł·ha-1 – ślazowiec pensylwański, 38 928,40 zł·ha-1 – miskant olbrzymi.  
 

Summary 
There were studied the costs and profitability of crops for energy purposes. 

The study involved two crops: miscanthus gianteus on an area of 50 hectares and 
Virginia mallow on an area of 4 hectares. The study was divided into three stages. 
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The first analyzed costs associated with creating plantations. The second stage 
analyzed costs associated with the collection and maintenance of crops. At the 
third stage, the plantation liquidation costs were taken into account. At both the 
cases were analyzed the highest costs associated with establishing plantations  
3 037.83 zł • ha-1 for Miscanthus giganteus and 3901.72 zł • ha-1 for Virginia 
mallow. Both for production of Miscanthus giganteus and Virginia mallow recorded 
substantial profits 24 048, 25 zł • ha-1 – Virginia mallow, 38 928,40 zł • ha-1 – 
Miscanthus giganteus. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE WOOD GAINING PROCESS ON A RANDOM 

EXAMPLE PART 1 
 

 
Introduction 
Using wood as an energy power is gaining popularity in recent years. It is 

mainly due to the limited resources of fossil fuel. What's more, strong impact on 
reasonable power industry, the prevention of unfavourable climate changes, mainly 
generating CO2 during the burning processes also adds to that phenomenon. The 
economy-environment balance is undoubtedly of major challenge and importance. 

The wood biomass, which is not only a renewable energy source but also 
absorbs the harmful substances produced in the burning process, gives the huge 
chance. The wood itself is one of the oldest materials used by people in many 
ways. It serves in building industry, carpentry, furniture making, paper production, 
mining, gardening and many others. It is said to have an artistic value and to be an 
attribute of a childhood. Because it is highly demanded it is also vastly explored. 
Thus, it’s reasonable usage must be supervised, monitored and only the balanced 
forest economy can ensure that process. This article presents the changes in the 
amount of wood gaining process within the last ten years. It also examines if the 
constant demand of that material, new possibilities of its usage, eco-fashion etc. 
have not changed the balanced economy for an exploitable one. Is the influence of 
power industry policy, connected with CO2 emission, or rapid changes in the prices 
of fossil fuel and gas on forest felling clearly noticeable? The research was 
conducted on a random forest inspectorate in Polish State Forests. 

 
The characteristics of an examined subject 
The State Forests is the EU the biggest organisation governing the forests 

which belong to Treasury Department.1 What's vital, a self- financing one. In its 
structure it contains local, regional and state units. The lowest is the forest district 
unit. That creates forest inspectorate units with the number of 430 currently in 
Poland. They are responsible for the forestry and the forest condition locally. The 
most important document regulating those issues locally is forest arrangement 
project, made individually for each forest inspectorate for the period of 10 years. It 
is based on the The Forestry Law, 28th September 1991 and a decree of a 
Minister for the Environment.2 Its main components are:3 

 
 

                                                           
1 H. Będkowska, Niezbędnik edukatora. Warszawa 2010; Lasy Państwowe, Serwis Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych, www.lasy.gov.pl 
2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. 2005 nr 45 poz. 435); Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia 
lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2005 r., nr 256, 
poz. 2151) 

3 Lasy Państwowe, Serwis Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, www.lasy.gov.pl 
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Volume I – General description, 
Volume II – The description of forest subdivisions, 
Volume III – The economic assignment plan, 
Volume IV – The environmental protection programme, 
The first part includes the general description of a forest inspectorate (its 

division, number, size, bio characteristics, geology, hydrology, climate) and 
inventory description, the evaluation of the forest condition: the soils, habitats and 
the stand. It also marks the forestation areas. The second element contains the 
detailed description of each subdivision: its species diversity, age, forest layer 
structure, habitat conditions and the planned tasks. The third volume analysis the 
forestry in terms of the changes in stock level compares the last decade tasks 
achieved and their influence on the current forest condition. It focuses on the 
harms done as well. On these conclusions new ones are drawn about new planned 
fellings, cultivation, restoring, as well as protecting the forest, hunting issues and 
tourism. 

Therefore, the current state of forestry and economic background as well as 
their influence on the environment, shapes the planning process, the main aim of 
which is ensuring the continuity of the role that a forest plays. However, it can be 
achieved by respecting both natural patterns, shaped by the nature in the past and 
by observing and using natural current processes inspired by the nature itself.4 
Shaping the future image of a forest cannot be done without taking social and 
economic issues into consideration. One should not forget that forestry is a self-
sufficient structure and has to gain funds for equally self-maintenance (wages, 
infrastructure) and various tasks completion. The major income for the forest 
inspectorates comes from wood sale, which means regular customers. A customer 
himself is, apart from environmental factors, for the forest inspectorate of a vital 
importance, since he determines the amount of wood that should be felled. As 
picture 5 (part 2) shows there is no decline but the increase in sales tendency 
(picture 6, part 2), the random forest inspectorate has run a very efficient sales 
policy, taking care of the right relationships with the customers. 

However, the restrictions imposed on the power engineering policy, the 
changes in the stock market, in petrol and gas prices may have a strong influence 
on the wood demand. Similarly the fashion, the tastes and preferences of individual 
customers. The demand initiates the rise in prices. These changes are not, 
fortunately, so rapid and unpredictable like in case of oil fuel industry, and are not 
so strongly dependent on non-economic factors such as armed conflicts, strikes, 
weather anomaly. They are mostly shaped by the economic situation of the 
greatest importers of wood products, namely Germany, France, Austria and 
western European countries. The good condition of Polish woodworking industry is 
determined by the economic growth of a buyer. The average wood prices 
according to Central Statistical Office are shown in picture 1. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Ibidem 
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Picture 1: The average price of wood in forests inspectorates published by CSO. 
 

 

Source: private study based on CSO data  
 

On the other hand, we should bear in minds that ecological conditions have 
great influence on forestry, too. That awareness is reflected in agreements reached 
on international level, being an answer to a worldwide concern about the condition 
of the environment, especially the anthropogenic pollution and its consequences. 
As a result, the United Nations Framework Convention about Climate Change 
(UNFCCC) was signed in 1992. In 1997 The Kyoto Protocol, an executive 
document related to that Convention was approved. Both these documents point 
out the importance of reducing CO2 release into the atmosphere as well as 
soothing global changes in climate in the atmosphere especially in the forests, as 
they shape the carbon balance. 

Such attitude was approved also in Poland, promoting wood as a source of 
energy. The forecasts included in renewable energy state projects show that in 
2020 the biomass share in power production will be 31,5% of the whole renewable 
energy, and the heat production from the solid biomass will reach 78%. 

Such requirements in power industry management, determine the increase in 
wood gaining, which is the main source of the biomass. Forests, therefore, cannot 
be heavily exploited and the balance between renewable energy and agriculture as 
well as the biodiversity must be maintained. That is why, a well prepared 
mechanism of support for the power based on biomass usage is needed. 

 
The biomass characteristics and classification. 
Biomass is the third, in terms of the quantity, natural source of power. It is the 

oldest and the most widely exploited renewable source of energy. It consists of all 
type of biodegradable plant or animal organic matter, which comes from 
agriculture, forestry, municipal and industrial waste. The EU Commission defines it 
as biodegradable, agricultural, forestry (and related industries such as fishing) 
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waste products, as well as biogases and biodegradable municipal and industrial 
fraction.5 According to Ministry of Economy and Labour biomass is solid or liquid, 
biodegradable plant or animal substance that comes from the waste products of 
agriculture and forestry as well as all the biodegradable residua.6 

One of the main objectives of UE, and also Polish power industry policy, is the 
technology development based on renewable energy sources. Picture 2 shows the 
share of each technology in electric energy production coming from renewable 
sources. 

 

Picture 2: The share of renewable energy-based technologies in electric energy 

production 
 

    
Source: The state project for energy coming from renewable sources 

 
The main aim of the state project concerning renewable energy is to increase 

its share in total energy consumption up to 15% in 2020. In the future its further 
increase is planned, via effective biomass usage, giving support to new 
technologies and installations built to gain energy from biodegradable waste. Also 
creating proper conditions for wind farms in the sea and implementing biogas 
plants for agriculture by means of EU funds to stimulate investments is highly 
expected. The share of biomass in total balance of renewable energy fuels in 
Poland in 2008-2013 is shown in table 1. 

 

Table 1: The share of different renewable energy carriers in total gain between 2008-

20137 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Solid biofuels 87,48 85,77 85,29 85 82,16 80,0 76,62 

Liquid biofuels  5,47 7,04 6,64 5,76 7,97 8,2 9,23 

Biogas  1,78 1,62 1,67 1,83 1,98 2,12 2,57 

Wind energy 1,33 1,53 2,08 3,69 4,8 6,05 8,18 

                                                           
5 P. Gołos, A. Kaliszewski (red.), Biomasa leśna na cele energetyczne. Sękocin Stary 2013; 

Rozporządzenie Komisji UE Nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy  
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 
z 2004 Nr 267 Poz. 2656) 

7 Energia ze źródeł odnawialnych, informacje i opracowania statystyczne GUS. Warszawa 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hydropower 3,42 3,37 3,65 2,68 2,06 2,46 2,33 

Municipal waste  0 0,01 0,04 0,43 0,38 0,42 0,46 

Heat pump 0,27 0,3 0,31 0,3 0,31 0,33 0,15 

Geothermal 
energy 

0,23 0,24 0,2 0,17 0,19 0,22 0,25 

Solar energy 0,02 0,11 0,12 0,14 0,15 0,18 0,21 

Source: Central Statistical Office 
 

Biomass for energetic purposes is used in direct combustion processes of 
solid biofuels (wood, straw), gases- as a biogas or can be converted into liquid 
fuels (oil, alcohol). In its main form, it comprises the residua and waste after a 
production process, however, there are some forms, which are the object of a 
production, not its by-product. The examples can be some plant species of 
considerable annual growth and minimum soil requirements such as willow tree, 
rape or reed. 

Because of the variety of its forms and properties, the biomass can be 
classified by different criteria. In terms of state of matter the biomass can be 
divided in: solid, liquid and gas. The solid biofuels are used for heat production and 
electric power production in direct burning processes, gasification and pyrolysis. 
The forest, agriculture and waste biomass belong to this type. 

Liquid biofuels are used mainly in transport, and the most popular is Biodiesel 
produced from oil plants, e.g. a sunflower or rape. Biodiesel is a hydrolysate of fats 
and a product of esterification of fatty acids with alcohol. The substrates in that 
reaction are plant oils, methanol and caustic soda as a catalyst. Bioethanol is a 
product of alcoholic fermentation from sugar cane (Saccharum officinarum) or 
sugar beet (Beta vulgaris), also from fruit and grain crops. Fermentation process is 
possible thanks to enzymes produced by yeast. The main advantage of such fuels 
is relatively little degree of air pollution, no sulfuric pollution and less amount of 
particulates and carbon dioxide in the atmosphere. The disadvantages are some 
limitations in usage, such as deterioration of a car performance or starting an 
engine in low tempetatures also fuel durability and problems connected with mixing 
biofuels with traditional ones. In addition biofuels may have bad influence on 
engine (filter clogging, seal swelling). It is reported8 that energetic plants (EP) 
cultivation limits the area for traditional plants, stimulates the growth in food prices, 
diminishes the biodiversity and also is responsible for pathogen spread, illnesses 
and pests. Besides, the soil depletion problem appears and high costs of its 
recultivation, as well as cutting down the forests, destroying the peat lands and 
other precious habitats which leads to CO2 growth in the atmosphere. Researches 
show the correlation between some biofuel usage and the nitrogen monoxide 
emission into the atmosphere.9 

The gas biomass consists mainly of methane (40-70%), carbon dioxide (about 
40-50%) and other gases such as nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, 
ammonia and oxygen. For heat or electric energy production only a biogas, which 
contains more than 40% of methan can be used. In such a process of 

                                                           
8 Ł. Sławik, Wady i zalety biopaliw na przykładzie bioetanolu. Częstochowa 2010 
9 M. Uzdowski, Problematyka wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników trakcyjnych. 

Szczecin 2008 
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fermentation, where bacteria decompose organic matter to their simpler form, only 
60% of organic matter can be changed into biogas (eg. naturally on peat lands or 
on a field after a flood). Such a production is inefficient, because uncontrollable. In 
a controllable way the biogas can be produced from: 

• the organic waste on waste dumps, 
• the animal waste in the farms, 
• the sewage sludge in sewage-treatment plants, 
Besides, in wood gasification process, so called Holzgas (wood gas) is a 

product. It consists of hydrogen (20% by volume), carbon monoxide (about 20%) 
and some methane and non-combustible nitrogen (50-60%), CO2 and steam.10 
That type of fuel can be used for combustion engines or e.g. boilers. Wood 
gasification process is based on its gradual, controlled thermal decomposition by 
means of the air as a gasifying medium. Unfortunately, the wood gas is a relatively 
poor biofuel (in comparison to natural gas or biogas), of low caloric value. Better 
efficiency can be enhanced thanks to modern technologies and special boilers. 
Biogas can be used in many different ways. The one that comes from waste 
dumps can be directly supplied to gas grid, used as car fuel or in manufacturing 
processes. Biogas can be burnt in especially adapted boilers, replacing natural 
gas. The heat produced in that way could be delivered to central heating system. 
The electric energy produced in spark-ignition engines or turbines can be sold to 
power network. Biogas is also used in a combined system for both heat and 
electric energy production. 

The main advantages resulting from biogas consumption are:11 
• less amount of greenhouse gases, thanks to methane usage 
• lower costs of waste storage 
• lower degree of soil, surface and ground water contamination 
• manure, which is efficient and easily assimilated by plants  
• odour elimination 
Biomass is also classified by processing degree into: primary (wood, straw, 

energetic plants), secondary (dung, organic waste, sewage sludge) and processed 
(biogas, bioethanol, biomethanol, rapeseed oil, waste paper). 

Another criteria is the origin, and here the following groups can be 
enumerated: forest biomass, agriculture biomass and organic waste. Agriculture 
biomass comprises all the products, residua and waste left after agriculture 
production, e.g. beet leaves and roots, straw, corn stalks, ensilage, pomace, potato 
pulp. Also food industry products (molasses, potato juice, stillage, bran) and 
slaughterhouse offal as well as the waste from households, shops and the sewage 
sludge are in this group. Usually they are used as substrates for biogas production. 
Among energetic plants (EP), four basic groups can be found: 

• annually cultivated plants: cereals, maize, rape, sunflower, reed; 
• short-rotation plants : poplar, aspen, willow, eucalyptus 
• fast-growing, giving annual crop, herbs such as: Miscanthus (Elephant 

grass), reed, reed canary grass,  
• slow-growing trees 

                                                           
10 Wikipedia – gaz drzewny, holzgas, Wikipedia – wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

Gaz_drzewny 
11 Biomasa, biomasa.org – Serwis poświęcony zmianom klimatycznym i odnawialnym źródłom energii, 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1 
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From the above raw materials biogas is produced through methane 
fermentation. 

 
Forest biomass 
Polish renewable energy sources come mainly from forest biomass. It is 

divided into wood-origin one, so called "clean"(without needle-cuts), sawmill waste, 
shavings, sawdust and bark, and typical, so-called green one (residua after timber 
production, wood chips and pieces ).12 The first group is not only an attractive fuel 
for power industry but an excellent raw material for forest industry as well. The 
second group, however, is not so homogeneous (needles, branches, wood pieces) 
and has different physical and chemical properties, (contains chlorine). So it is 
more difficult to be burnt in combined heat and power plants, it clogs the 
installations, causes the danger of self-ignition in the dumps.  

If we take the caloric value, the species of the tree itself is of crucial 
importance. There are two basic types of trees: 

- coniferous (fir, pine, larch, spruce) 
- deciduous (birch, oak, beech, hornbeam, poplar, ash) 
Different tree species have different caloric value. Generally deciduous trees 

have bigger caloric value (average 2100 kWh/mp) in comparison to coniferous 
trees (average 1600 kWh/mp).13 

There are also different forms of the forest biomass, used as biofuel. The most 
popular are.14  

Chopped wood, which is left as a result of manufacturing processes. These 
are the residua after timber production or the material which fell short of standards 
(Pict.3) 

 

Picture 3: Chopped wood 
 

 

Source: http://greening.pl/ 
 

Sawdust and shavings are finer form of the previous one. They are by-
products of milling or trimming in more advanced woodworking plants.  

Wood chips is a finely chopped wood, 5-50 mm in size, and has an irregular 
form. It is obtained: 

• during the first clearings and after the fells,  
• during log trimmings in timber yards, 

                                                           
12 M. Skręta, Obrót zieloną biomasą leśną, “Czysta Energia” 2012, nr 8 
13 P.H. Ebert, Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców. Białystok 2003 
14 Biomasa, biomasa.org – Serwis poświęcony zmianom klimatycznym i odnawialnym źródłom energii, 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1 

http://greening.pl/
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• on fast-growing willow tree plantations, 
• from the wood waste in big woodworking plants, 

 

Picture 4: Wood chips 
 

 
Source: http://www.drewno.pl 
 

A really efficient wood waste, in terms of the caloric value is bark, which forms 
about 10-15% of the gained wood mass. 

Enriched fuels, such as briquette and pellet have high caloric value. 
Briquette is a cube or a cylinder, made from dry, finely chopped wood (sawdust, 
shavings) pressed without any adhesives under high pressure. Whereas pellet  
made from the same material, has a form of a granule (6-25 mm diameter) and is 
produced in a rotary press in high pressure, without adhesives. 

 

Picture 5: Enriched fuel – briquette and pellets 
 

  
Source: http://www.drewno.pl 
 

Biomass is mainly used for heat production. Its great advantage is relatively 
low, harmful influence on the environment. The amount of CO2 emitted to the 
atmosphere during its burning process is equal to the amount of CO2 that plants 
absorb in photosynthesis. Besides, a dynamic growth in biomass usage for electric 

http://www.drewno.pl/
http://www.drewno.pl/
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energy production is observed, which is possible thanks to EU policy, giving funds 
and promoting renewable energy issues. Such a tendency makes an idle land and 
waste manageable for people. 

The interest in renewable energy usage is still growing although in Poland 
such a tendency was observed later than in Europe. The latest researches by 
Central Statistical Office indicate that more than 80% of energy in Poland came 
from solid fuels. However, the main source of biomass fuel in Poland is the forest 
biomass. Therefore, a sustainable economy towards that issues seem to be a 
reasonable approach. 

 
Streszczenie 
Drewno jest powszechnym materiałem stosowanym w budownictwie, 

meblarstwie czy wyrobie instrumentów muzycznych. Pochodzące stąd odpady 
często są zagospodarowywane w energetyce. W artykule przedstawiono 
charakterystykę takiej biomasy oraz opisano przedmiot badań i dokonano 
wprowadzenia do dalszych analiz.  

 
Summary 
Wood is a very important, raw material, used in building and furniture industry 

and also in musical instruments production. The article presents the biomass 
characteristics, and describes the object of the study as well as indicates material 
for further analyses. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE WOOD GAINING PROCESS  

ON A RANDOM EXAMPLE PART 2 
 

 
Mathematical model of wood gaining in a random forest inspectorate. 
Each stochastic process can be shown as a sum of the following 

components.1 
 

𝑌𝑡 = 𝑃𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐶𝑡 + 휀𝑡    (1) 
 

Yt – economic stochastic process 
Pt – deterministic trend  
St – seasonal element 
Ct – periodic element 

t – stationary deviation from the average (stochastic process of zero average, which can be 
stationary or non-stationary in variance or co-variance function) 

 

The expected value of such a model is: 
 

𝐸(𝑌𝑡) = 𝑃𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐶𝑡    (2) 
 

The above components can be defined as follows: 
Deterministic trend is a long-term tendency to unidirectional changes shown 

as a steady increase or decrease of a value within a certain period of time. Some 
periodical fluctuations in opposite direction are possible but in a long time period 
they are steady. This is a non-random phenomenon and its origin is not always 
known. 

The most frequently used models of that trend are: 
• polynomial trend models, 
• exponential trend models, 
• logistic trend models, 
• S-curve trend models (exponential-hyperbolic model). 
If it is not known what kind of a trend function it is supposed to be, than a 

polynomial function in such a form is used: 
 

𝑃𝑡 = ∑ 𝛼𝑗
𝑟
𝑗=0 𝑡𝑗     (3) 

 
where: 
t – time variable 
r – degree of a polynomial 
αj – parameters of a trend model 
 
 

                                                           
1 B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. 

Warszawa 2010; G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa 2011; K. Kukuła (red.), 
Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa 2009 
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Other functions have the form of: 
• exponential trend model: 
 

𝑃𝑡 = 𝛼0𝛼1
𝑡         𝑜𝑟         𝑃𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗

𝑡𝑗𝑟
𝑗=0    (4) 

 

• logistic trend model: 
 

𝑃𝑡 =
𝛼0

1+𝛼1𝑒−𝛼2𝑡      (5) 

 
α0>0, α1>1, α2>0,  
α0 – maximum level for P variable 
 

• S-curve trend model (exponential-hyperbolic model) 

𝑃𝑡 = 𝑒𝛼0+
𝛼1
𝑡       (6) 

 

The research of the polynomial degree trend has an iterative structure. The 
linear, quadratic, cubic and quartic trend models are estimated in turn. In economic 
researches a grade higher than r=4 is not used. The choice is determined by the 
importance of parameters at the highest power of the time variable and F-Fisher 
test. 

The zero hypotheses propose the equality of both variances: 
 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2      (7) 
 

alternative one: 
 

𝐻1: 𝜎1
2 > 𝜎2

2      (8) 
 

The F statistics value is estimated from the formula: 
 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2        (9) 

 

and compared with the value taken from the tables Fα, r1, r2 for α relevance 
level, and r1 numerator degree of freedom and r2 denominator degree of freedom. 

If F< Fα, r1, r2 condition is fulfilled, H0 cannot be rejected and both models have 
similar variances so the simpler one should be chosen. If F≥ Fα, r1, r2, H0 is rejected, 
the second model, which has significantly lower variance should be approved. 

To assess the parameters of a linear trend model the classic method of least 
squares is used. The received structural parameters of the model are then 
assessed in t Student test for α relevance level and n-k degrees of freedom (n-
number of observations, k- number of structural parameters). 

Seasonal fluctuations in the model are represented by the changes in value 
series around the trend or the average level, repeated yearly, monthly, daily, not 
longer than a year. If they are long-term and last more than a year then they 
become periodical fluctuations in the model. 

In a model that includes seasonal changes, its parameters define the 
deviation value from the average level only due to the fact that there are seasonal 
fluctuations. In that case the defining variables take on the quality character and 
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have the finite number of discrete values. Due to the fact that their number is 
limited these variables cannot be treated as continuous variables in regression. 
The intermediate values of that variable have no economic sense, and the 
coefficients of the model cannot be economically interpreted. In such cases the 
quality variable or the discrete variable (of several categories) is encoded in a 
proper number of q variables, used in equation of regression. To be able to use the 
method of least squares q-1 dummy binary digital variables must be introduced. 
Introducing the variables in the equal number as defining variables causes the 
linear dependence between the regressors and X'X matrix will be singular. It 
happens because of the fact that binary variables are summed to unity. In 
econometrics this phenomenon is called dummy binary variable trap. Such a model 
cannot be assessed, that is why the number of dummy binary variables must be 
always minus one (one less) in comparison to the number of categories (levels). 
Then the model is correct and the terms with binary variables Dk represent 
deviations from the average in season nr k. The examined process2 is 
characterized by clear seasonal monthly change and a weak trend, proved by time 
series graphs (Pic. 1) as well as autocorrelation function and partial autocorrelation 
function (Pic. 2). 

 

Picture 2: The graph of time series gaining process in 2004-2014 
 

 
Source: individual study 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Na podstawie danych otrzymanych z badanego Nadleśnictwa. 
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Picture 3: Graph of ACF and PACF function for gaining (delays up to 25) 
 

 

Source: private study 
 

That is why for its description the simplest econometric model equation,3 was 
suggested, with Y defined variable and a trend represented by p known functions 
of wood gaining f1(t) number 1 and seasonal changes represented by q binary 
variables Dk number k=1;;q. It is a sum of α0, the sum of products: f1 (t), Dk and 
structural parameters, and random element εt: 





q

k

tkk

p

l

llt DtfY
10

0 *)(*    (10) 

where: 
αl - is a structural parameter for f1 (t) function 
βk - is a structural parameter of a model for k season 
t - is a following number of observation time for Y variable. 

 
 

                                                           
3 G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa 2011; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki  

z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1 Statystyki podstawowe. Kraków 
2006; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach  
z medycyny, t. 2, Modele liniowe i nieliniowe. Kraków 2007; M. Uzdowski, Problematyka 
wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników trakcyjnych. Szczecin 2008; K. Kukuła 
(red.), Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa 2009 
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The binary variables in the above equation are linearly dependent (their 
sum=q), that is why cannot be estimated by means of the least squares method. 
To remove co-linearity one must distract Dk binary variable from the others  
(Dq- chosen), and estimate q-1 βk parameters by means of the least square method 
for the below equation: 

;)(*)(*
1

10

0 





q
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tqkk

p

l

llt DDtfY   (11) 

 

After estimation one gets the equation of a prognostic function (12) with 
parameters a0, a1, bk of the least square method: 
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Model equation for the sample and linearly dependent structural parameter bq: 
(13 and 14) 

;^

ttt eyy       (13) 







1

1

;
q

k

kq bb
     (14) 

where: 
yt - is an observation number t of the Y definable variable, 
et - is the rest of number t model. 
 

Dk binary variables have 1 value for number t observation periods in k season, 
and 0 value for other seasons 1;;q. Definable variable is the quantity of wood 
gained in Xj month: yt=Xj(t), and the number of seasons q=12(the following months 
of the year). Polynomial trend up to 2f1(t)=t ; f2(t) =t2 was researched. According to 
the procedure of seasonal changes analysis, the optimal trend model must be 
initially chosen, and then equation (12),4 estimated. The relevance of the variance 
drop, from the linear to the square trend model, by means of F test showed that F< 
Fα, r1, r2 (15).That means H0 cannot be rejected, as there was no significant variance 
drop when we change the models from the linear to the square one. 
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4 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, 

t. 1 Statystyki podstawowe. Kraków 2006; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem 
STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2 Modele liniowe i nieliniowe. Kraków 2007;  
M. Uzdowski, Problematyka wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników trakcyjnych. 
Szczecin 2008 
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That is why the researched model of wood gaining5 was estimated according 
to a linear trend and with Dk12=Dk - D12 binary variables. 

 

Model 1: Least square method estimation, 2004:01-2014:12(N=132) observation 

Dependent variable (Y): gaining_m3_ 
 

 coefficient standard error t Student p value  

const 1721,44 218,681 7,8719 <0,00001 *** 

t 13,0754 1,45904 8,9616 <0,00001 *** 

M1 13046 271,715 48,0136 <0,00001 *** 

M2 12042,2 271,632 44,3327 <0,00001 *** 

M3 12809 271,558 47,1686 <0,00001 *** 

M4 1788,64 271,491 6,5882 <0,00001 *** 

M5 1468,92 271,432 5,4117 <0,00001 *** 

M6 1855,52 271,381 6,8373 <0,00001 *** 

M7 3060,44 271,338 11,2790 <0,00001 *** 

M8 5911,24 271,303 21,7883 <0,00001 *** 

M9 12260,2 271,275 45,1947 <0,00001 *** 

M10 12609,3 271,256 46,4848 <0,00001 *** 

M11 14236,5 271,244 52,4859 <0,00001 *** 
 

Arithmetic average of 
dependent variable 

10181,61  Standard deviation of 
dependent variable 

5494,674 

square sum of the rests 48152359  standard error of the rests 636,1145 

R-square coefficient 0,987825  R-square corrected 0,986597 

F(12, 119) 804,6064  p value for F test 9,1e-108 

Credibility logarithm -1032,567  Kryt. inform. Akaike'a??? 2091,134 

Kryt. bayes. Schwarza??? 2128,611  Kryt. Hannana-Quinna??? 2106,363 

Autokorel.reszt - rho1??? 0,171994  Stat. Durbina-Watsona??? 1,602650 
 

The above Gretl program printout presents the results of structural parameters 
estimation of equation 13. After b7 is estimated from equation 15, we receive the 
parameters of the prognostic function (Chart 1). 

 

Chart 1: Structural parametres of a prognostic function in a monthly model of wood 

gaining 
 

Name Param. Value 
SD (standard 

deviation) 
δ% 

Constant a0 1721,44 218,681 12,7 

Trend a1 13,0754 1,45904 11,16 

January b1 13046 271,715 2,08 

February b2 12042,2 271,632 2,26 

March b3 12809 271,558 2,12 

April b4 1788,64 271,491 15,18 

May b5 1468,92 271,432 18,48 

June b6 1855,52 271,381 14,63 

July b7 3060,44 271,338 8,87 

August b8 5911,24 271,303 4,59 

September b9 12260,2 271,275 2,21 

                                                           
5 Na podstawie danych otrzymanych z badanego Nadleśnictwa. 
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October b10 12609,3 271,256 2,15 

November b11 14236,5 271,244 1,91 

December b12 -91087,96 900,1999509 -0,99 

Source: private study 
 

As presented, a great relevance, highly satisfying values of relative errors δ% 
for structural parameters as well as high corrected coefficient of determination 
(98.7%) was achieved. The distribution of the rests confirms chi-square test  
(Pict. 3) 

 

Picture 3: The distribution of the rests in a researched model. 
 

 
Source: private study 

 

All that proves high quality prognostic model,6 shown by time series graphs 
and the prognostic function for each month separately (Pict. 4). 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Internetowy Podręcznik Statystyki StatSoft, www.statsoft.pl 
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Picture 4: Graphs of time series and prognostic function for each month separately. 
 

 
Source: private study 
 

The above picture (Pict 4) presents clear periodical changes of that process. It 
mainly results from the peculiarity of the work done in a forest arrangement project. 
The influence of a power industry policy on that process seems to be of minor 
importance. On the contrary, the set, repeated procedures and the natural 
environmental factors are vital. The main gain is observed at the beginning of the 
year, which is connected with favorable weather conditions and the sale contract 
execution. Hard, frozen forest paths enable the wood to be transported, and the 
material itself is in much better condition, not touched by illnesses typical of 
warmer seasons such as Ceratocystis, caused by fungi, which impairs its quality a 
lot. Besides, it is the time when forest inspectorates have to gather funds for 
forestations beginning in March and April. The funds mainly come from the wood 
sale in progress, much intensified in the first months of the year. Gathering the 
proper funds and the passing winter cause a decrease in gaining wood process in 
favour of forestation works, lasting up to June. The further noticeable decline is a 
result summer season and holidays for workers, buyers and the customers. Hot 
days also seem to badly influence the quality of the wood, especially caused  
 
 



1894 
________________________________________________________________________________________ 

 

by fungi, and the wood decay. In the next months the wood gaining process 
increases parallely to the temperature fall, and is connected with pre-clearings, 
clearings, sanitary works in the forest as well as the sale contracts being carried 
out. This process usually finishes in November, in December inventory and 
financial works are proceeded. Heavy periodic changes in average monthly wood 
gaining process are also confirmed in Picture 5. 

 

Picture 5: The average wood gaining in each month within the period of 2004-2014 
 

 
Source: private study 
 

The noticeable trend (Pict. 6) proves the constant demand for wood gaining, 
connected with its popularity as a raw material and wide possibility of its usage. 
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Picture 6: The final series corrected seasonally with the marked trend. 
 

 
Source: private study 
 

Conclusion 
Wood as a raw, ecological material has accompanied the humanity for ages in 

different form and in different stage of production process -from its gaining and 
woodworking to the final product and its utilization. Its growing importance also as 
a renewable energy source creates certain phenomenon in forestry. On the one 
hand, the growing demand satisfies the State Forests, obliged to self - sufficient 
policy, able to keep the financial balance. Modern technologies increase the 
efficiency of the wood usage as a source of power, being at the same time eco-
friendly. On the other hand, reasonable forest economy is of crucial importance 
and must be able to maintain the balance between the demand and supply, 
bearing in mind the environment protection. 

The article points out that despite the constant growth of wood gaining, the 
increasing demand for wood on the market and the new opportunities of its usage 
as an energy power, the forest is able to keep the balance and harmony, resulting 
from the natural, periodic processes, which the nature dictates itself. 

 
Streszczenie  
W artykule zbadano proces pozyskiwania drewna na przestrzeni dziesięciu lat 

na przykładzie wybranego nadleśnictwa. Na podstawie zgromadzonych danych 
zostały zbudowane modele matematyczne uwzględniające wyraźnie zauważalną 
silną sezonowość realizowanej wycinki lasu. Pozwoliły one na analizę pozyskania 
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drewna w badanym okresie, a także na określenie spodziewanych zmian. 
Zdefiniowano również czynniki które wpływają na kształtowanie się procesu 
produkcyjnego, związanego z wyrębem lasu, wyróbką i transportem sortymentów 
drzewnych.  

 
Summary 
The article shows the wood gaining process within 10-year-time period in a 

random forest inspectorate. Mathematical models showing clearly noticeable 
periodical felling was built on the data collected. The models enabled to analyse 
the wood gaining process in a period as well as to define foreseeable changes. 
The factors shaping the production process, connected with felling the forest, the 
wood transportation and woodworking were also defined. 
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