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ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Definiując oblicze cywilizacyjne współczesnego świata zauważa się, że jego
rysy wyznaczają przede wszystkim poziom rozwoju gospodarczego, kulturę
polityczną, edukację. Zwracając uwagę na tzw. prawidłowości rozwoju
współczesnej cywilizacji określanej nierzadko mianem informacyjnej, postrzega się
1
coraz wyraźniejszy obraz jej dwubiegunowości. Na jednym biegunie sytuuje się
materialny dobrobyt, partycypatywność polityczna, otwartość na nowoczesność
znaków kulturowo-cywilizacyjnych; na drugim zaś – sfera niedostatku, ubóstwa,
biedy, izolacji z życia politycznego, postaw nieprzystosowania do kształtującego
się ładu informacyjnego, postaw skrajnych, wyobcowania oraz wykluczenia
społecznego. Z punktu widzenia prawidłowości rozwoju nowej rzeczywistości
2
cywilizacyjnej kształtujący się ów ład jest prawidłowy, zgodny z oczekiwaniami
architektów idei globalizmu. W praktyce jednak rzeczywistość ta jest przedmiotem
surowych ocen, niezadowolenia szerokich kręgów społeczeństwa niemogących
sprostać ujawniającym się ciągłym zmianom dyktowanym głównie przez tempo
przemian naukowo-technicznych. Zauważa się, że rzeczywistość ta generuje wiele
zagrożeń dla człowieka, takich jak:
1. Niszczenie środowiska naturalnego; bezwzględna eksploatacja bogactw
ziemi, lasów, gleb i wód, powodująca zaburzenia genetyczne, wyczerpanie
3
surowców naturalnych, prowadzenie do chorób, epidemii, głodu, katastrof;
2. Osłabienie więzi społecznych; urządzenia techniczne, informatyczne
powodują zmniejszanie się kontaktów bezpośrednich zarówno
w stosunkach pracy, jak i życiu prywatnym; dzięki urządzeniom
informatycznym zwiększają się kontakty na odległość, co powoduje
większe rozproszenie ludzi w przestrzeni; zmniejsza się konieczność
bezpośrednich kontaktów między członkami rodziny, jako że komunikację
tę zastępują urządzenia telekomunikacyjne, w tym wizualne; zmniejsza się
4
też skala świadczenia wzajemnej pomocy;
3. Dehumanizację środowiska pracy i stosunków międzyludzkich; wobec
posługiwania się urządzeniami informatycznymi zmniejsza się skala
komunikacji międzyludzkiej w miejscu pracy; tempo realizowanych zadań
uniemożliwia też tę komunikację; następstwem tej rzeczywistości staje
się anonimowość stosunków międzypracowniczych; pracownicy stają się
1

Por. J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wrocław 2001; A. Chodubski, Wyzwania edukacyjne wobec
kształtowania się współczesnego ładu globalnego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2002, nr 2,
s. 7-24; J. Muszyński, Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Toruń 2006; A. Chodubski,
O standaryzacji i uniformizacji życia kulturowego, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 13-20.
2
E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996, roz. II.
3
Por. S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000; J. Bohdanowicz, Ku cywilizacji
ekorozwoju, Gdańsk 2001; P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Toruń 2005;
A. Chodubski, Wyzwania przemian cywilizacyjnych a wspólne europejskie środowisko naturalne,
Gdańskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 1-2, s. 7-21.
4
Por. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1977; Cz. Mojsiewicz, Globalne problemy ludzkości, Poznań
1998; Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, roz. I.
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narzędziami wykonywanych zadań; ład ten przenosi się z pracy
na otoczenie miejsc zamieszkania, a także na kształtowanie stosunków
sąsiedzkich, rodzinnych. Pracownicy stają się rzeczywistością
numeryczną; występują w ładzie różnych oznakowań numerycznych,
5
co jest stosowane w szerokim kontekście odniesień do życia publicznego;
4. Osłabienie kreatywności intelektualnej, powodowanej zastępowaniem
wielu podstawowych czynności urządzeniami komputerowymi. Ogromna
ilość informacji, jaką otrzymuje człowiek za pośrednictwem urządzeń
informatycznych powoduje, że przyjmuje się je bez refleksji,
uporządkowania, a w konsekwencji osłabiona zostaje zdolność do
wartościowania zgodnego z zasadami, normami, modelami, wzorami itp.
Ujawnia się naśladownictwo postaw, zachowań prezentowanych przez
„manipulatorów” życia publicznego; w tej sytuacji coraz jaśniejsza
w odbiorze społecznym staje się kultura obrazkowa; obraz, bilbordy są dla
szerokich kręgów odbiorców jaśniejsze niż wartość słowa, która staje się
coraz mniej czytelna w rzeczywistości komunikacji informacyjnej; zauważa
się, że standardem komunikacji społecznej stają się przekazy, gdzie używa
się mało słów, buduje się krótkie zdania, wyraża się myśl w formie
trywialnej, prostej. Konsekwencją tego stanu staje się niezdolność do
samodzielnego myślenia coraz szerszych kręgów społeczeństwa, a w tym
6
pokolenia ludzi „wyrastających” w ładzie komputerowym; społeczność
ta napotyka trudności w całościowym określeniu zjawisk, jak też
w systemowym oglądzie wykazywania przyczyn i następstw określonych
zjawisk i procesów;
5. Trudności w rozumieniu i przystosowaniu się człowieka do coraz
szybszego tempa życia; słabnąca kreatywność ludzi oraz niezwykłe tempo
zmian (nowości konsumpcyjnych, organizacyjnych, wartości społecznych)
powodują konieczność dokonywania ciągłych wyborów; wyzwanie to rodzi
stresy, napięcia, niepewność „jutra”; ludzie niepotrafiący przystosować
się do wyzwań izolują się z życia publicznego, poszukują schronienia
w małych wspólnotach, a nierzadko przyjmują postawy skrajne,
7
prowadzące w ład patologiczny;
6. Pogłębiające się podziały między rozwojem materialnym i duchowym;
kształtujący się ład dwubiegunowości życia kulturowego ujawnia podział
na państwa bogate i biedne, na posługiwanie się supernowoczesnymi
urządzeniami technicznymi oraz na brak dostępu do urządzeń
technicznych w pracy ludzi, na funkcjonowanie nowoczesnych instytucji
5

6

7

Por. J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997;
Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1997;
Edukacyjne problemy czasu globalizacji. W dialogu i perspektywie, pod red. A. Karpińskiej, Białystok
2003; A. Chodubski, Systemowe ramy administracji rządowej i samorządowej, pod red. D. Pleckiej,
Toruń 2013, s. 57-71.
Por. Ch. Jonscher, Życie okablowane, Warszawa 2001; E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie
sieci, Warszawa 2004; A. Chodubski, Haktywizm jako zjawisko polityczne w cywilizacji informacyjnej,
(w:) Haktywizm (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), pod red.
M. Marczewskiej-Rytko, Lublin 2014, s. 125-138.
Por. J. Miluska, Alienacja; Kryzys jednostki czy społeczeństwa, (w:) Ku pedagogice pogranicza,
pod red. Z. Kwiecińskiego, L. Witkowskiego, Toruń 1990; W. Nowak, Patologia struktur edukacyjnych.
Wprowadzenie, Bydgoszcz 1999; U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 2001.
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życia publicznego oraz ujawnianie się patologii sprawowania władzy
na różnych szczeblach organizacji życia społeczno-politycznego. Rozwój
poziomu życia materialnego powiązany z postępem naukowo-technicznym
powoduje wydłużanie się życia ludzi, poprawę kondycji zdrowotnej,
polepszanie i ulepszanie warunków pracy, skrócenie czasu pracy,
aczkolwiek nie następuje wzbogacenie życia niematerialnego, co wyraża
się zwłaszcza w postawach, aspiracjach, zachowaniach społecznopolitycznych; ujawnia się coraz większy egoizm, postawy antyspołeczne,
degradacja zachowań wynikających z tradycji, moralności, etyki; siłą
8
sprawczą wielu zachowań staje się lęk, zagrożenie egzystencjalne;
tradycyjne
wartości
społeczno-polityczne
stają
się
wartością
anachroniczną, świadomie zapomnianą;
9
7. Unifikację, życia kulturowego; wartości życia lokalnego zarówno
państwowego,
jak
regionalnego
czy
mniejszych
przestrzeni
geograficznyczno-kulturowych ulegają narzucanym systemom kulturowym;
pierwszeństwo w tym względzie zdobywają wzory amerykanizacyjne, które
zorientowane są na łatwość, powierzchowność, zmienność, tolerancję,
chwilową estetykę. W tej sytuacji wypiera się rodzimą twórczość
artystyczną (kino, muzyka) oraz zachowania społeczne (orientacja
na przyszłość, marginalizowanie dziedzictwa przeszłości) na rzecz
przyjmowania
wzorów
zachowań
globalnych
pozyskiwanych
za pośrednictwem zwłaszcza mediów. Odrzuca się rolę autorytetu na rzecz
idola; ocenę specjalistyczną zastępuje się sondażem „ulicznym”;
pogłębioną wiedzę o rzeczywistości powierzchownym komentarzem,
rozpoznanie wiedzy na drodze egzaminu – ujęciem testowym. Unifikacja
ta stanowi istotne zagrożenie dla instytucji życia lokalnego, dla norm,
znaków, symboli, dla rzeczywistości etnicznej, folkloru;
10
8. Dużą ingerencję urządzeń technicznych w życie człowieka; ujawnia się
możliwość prowadzenia scentralizowanej kontroli życia i działalności
człowieka przez urządzenia informatyczne; jednostka jawi się w nowej
rzeczywistości
informatycznej
jako
przedmiot
kodów,
znaków
numerycznych; istnieje możliwość pozyskiwania o niej informacji o stanie
zdrowia, zasobach finansowych, zarobkach, wyrażanych opiniach, pracy
zawodowej, aktywności społeczno-politycznej, nierzadko wbrew jej woli;
w komunikacji na odległość istnieje możliwość kontroli rozmów,
w komunikacji w przestrzeni – możliwość ustalenia miejsca pobytu. W tej
sytuacji zagrożona jest anonimowość, prywatność życia i działalności
jednostki;

8

Por. M. Goszczyńska, Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji
ryzyka, Warszawa 1997; A. Kołakowska, Idea kryzysu i dylematy cywilizacji, (w:) Dylematy
współczesnej cywilizacji a natura człowieka, pod red. J. Reykowskiego i T. Bieleckiego, Poznań 1997;
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka – w drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002;
„Transformacje” 2005, nr 1-4 (43-46); E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społecznoekonomiczne, Warszawa 2009.
9
Por. L. Zacher, Wizje przyszłości świata, Warszawa 1989; P. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji
i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997; D. de Kerckhove, Powłoka kultury, Warszawa 2001.
10
Por. Ch. Jonscher, Życie okablowane, Warszawa 2001; G. Perc, Życie instrukcja obsługi, Warszawa
2001.
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9. Możliwość
wykorzystania urządzeń informatycznych do celów
terrorystycznych; zagrożenie to odnosi się zwłaszcza do zakładów
przemysłowych posługujących się tymi urządzeniami, ośrodków łączności,
banków, elektrowni atomowych oraz w ogóle całokształtu ładu społeczno11
gospodarczego.
Ważną kwestią jest też wykorzystanie osiągnięć
naukowo-badawczych do sfery tzw. tabu (w sferze inżynierii genetycznej)
oraz w dziedzinach dotyczących człowieka na zasadzie eksperymentu;
ujawnia się w tym względzie dylemat etyczny – czy odkrywcy i uczeni
powinni ponosić odpowiedzialność za wyniki swoich ustaleń, czy powinni
przewidywać następstwa i skutki ogłoszenia swoich wyników badań,
poszukiwań odkrywczych?;
10. Wykorzystanie do rozwiązywania problemów o zasięgu międzynarodowym
broni atomowej (ostatecznej). W rozwoju cywilizacyjnym uznaje się
fundamentalną wartość unikania wojny jako środka rozwiązywania sporów;
uznaje się nadto konieczność wspólnego rozwiązywania problemów
i wprowadzania ładu globalnego; aczkolwiek interesy decydentów
politycznych świata oraz podejmowane decyzje w dużej mierze wynikają
12
z ryzyka.
Zauważając ujawnianie się licznych ważnych zagrożeń cywilizacji świata,
generowanych przez podstawowe wyznaczniki jej rozwoju, celem niniejszej pracy
jest wykazanie, że współczesny świat nie może być wolny od sprzeczności,
kryzysów, napięć zarówno w mikro-, jak i makroskali rzeczywistości
międzynarodowej. Fundamentem zagrożeń jest natura człowieka, a w tym przede
wszystkim: egoizm, siła indywidualnych interesów, ekspansja (podbój), emocje.
Współczesny rozwój kulturowo-cywilizacyjny określa się nierzadko mianem
13
ponowoczesności. Rozwój ten charakteryzują specyficzne wartości. Wśród nich
jako podstawowe należy wymienić:
1. Uznawanie za fundamentalną siłę sprawczą przemian społecznogospodarczych i politycznych, postęp naukowo-techniczny; uznawanie
wiedzy oraz związanej z nią informacji za podstawowy czynnik rozwoju;
2. Konieczność permanentnej edukacji; rozwój edukacji interdyscyplinarnej,
ukierunkowanej na innowacyjność, zmienność życia gospodarczego,
humanizm
budzący
świadomość
dokonujących
się
przemian
cywilizacyjnych;

11

Por. B. Bolechow, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń
2002; J. Kaczmarek, Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa? Wrocław 2003; T. Białek,
Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005; Dynamika współczesnych stosunków
międzynarodowych, pod red. W. Kosteckiego, Warszawa 2013.
12
Por. Cz. Mojsiewicz, Współistnienie lub nieistnienie, Warszawa 1986; Leksykon współczesnych
międzynarodowych stosunków politycznych, pod red. Cz. Mojsiewicza, Wrocław 1996; T. Łoś-Nowak,
Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006; Cz. Maj, Socjologia stosunków
międzynarodowych, Lublin 2013.
13
Por. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000; Racjonalność nowoczesna
i ponowoczesna w kulturze XX wieku, pod red. L. Zachera, Warszawa 2000; K. Krzysztofek,
Algorytmiczne społeczeństwo? „Transformacje” 2005, nr 1-4, s. 60-73; G. Debord, Społeczeństwo
spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006; J. Auletner, Polityka
społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012.
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3. Przyjmowanie strategii i taktyki działania, że podstawowym celem
gospodarowania i aktywności człowieka jest uzyskiwanie dobrobytu;
miernikiem jego jest ilość posiadanych pieniędzy;
4. Ograniczenie roli państwa w zarządzaniu kulturowym na rzecz
partycypatywności jednostki; uznawanie jednostki: przedsiębiorczej,
odważnej, decyzyjnej, krytycznej za podmiot życia kulturowego, a w tym
ładu gospodarczego oraz społeczno-politycznego;
5. Umacnianie ładu zdecentralizowanego w organizacji życia kulturowego;
umacnianie instytucji samorządowych, pozarządowych, autonomii grup
mniejszościowych; uznawanie za fundamentalną wartość życia
politycznego demokracji partycypatywnej;
6. Uznawanie nadrzędności praw człowieka i obywatela wobec
ustawodawstwa państwowego, tradycji, zasad moralnych;
7. Tolerancja wobec różnorodności postaw, zachowań, aspiracji jednostek
i grup oraz wobec różnorodności kultur i subkultur;
8. Podzielanie synkretyzmu kulturowego jako zasady kształtowania nowego
ładu obywatelskiego, globalnej społeczności obywatelskiej;
9. Uznawanie migracji jako instytucji edukacji globalnej, szkoły
partycypatywności, tolerancji, poszanowania praw człowieka i obywatela;
10. W sprawowaniu władzy odchodzenie od filozofii panowania na rzecz
partnerstwa, współistnienia; podstawową wartością w tym względzie jawi
14
się poszanowanie dla indywidualizmu i wolności jednostki.
W całokształcie ładu aksjologicznego ujawnia się wiara w postęp, dążenie
do umacniania różnorodności, a jednocześnie krótkotrwałości zjawisk, procesów
pozwalających na urzeczywistnianie skutków dyktowanych przez postęp naukowotechniczny.
Wskazując
główne
źródła
generujące
współcześnie
zagrożenie
15
bezpieczeństwa poszczególnych państw zauważa się przede wszystkim:
1. Psychologiczno-polityczne. Człowiek, jako podmiot kształtujący otaczający
go ład, z istoty swej natury ukierunkowany jest na zaborczość, podbój,
zawłaszczanie dóbr; kieruje się przy tym egoizmem oraz emocjami, które
ujawniają się w nadarzających okolicznościach, sytuacjach, kieruje się
własnym interesem zorientowanym na powiększanie dóbr, dominację
polityczną, wymuszanie posłuszeństwa społecznego i kulturalnego.
Rzeczywistość tę umocniła tradycja, wyrażająca się w rywalizacji, walkach,
wojna państw, a zwłaszcza mocarstw;
2. Różnorodność wartości kulturowo-cywilizacyjnych oraz ujawniające się
w ich rozwoju odmienne interesy; siłą sprawczą w tym względzie
są głównie zderzenia: etniczne, religijne, językowe, obrzędowościowe,
migracyjne, zatrudnieniowe (zwłaszcza wynikające z bezrobocia),
14

Por. A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, (w:) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce,
pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2002, s. 135-180; Tenże, Rola jednostek
w generowaniu życia politycznego, (w:) Wielowymiarowość polityki, pod red. J. Marszałek-Kawy,
A. Chodubskiego, Toruń 2014, s. 40-57.
15
Por. R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, (w:) Bezpieczeństwo
międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, pod red. R. Kuźniara,
Z. Lachowskiego, Warszawa 2003, s. 209-233; Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania,
pod red. S. Wojciechowskiego, A. Potyrały, Warszawa 2014.
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patologiczne itp. Przede wszystkim niezaspokajanie podstawowych
potrzeb bytowych generuje napięcia i konflikty; ujawniają się one zarówno
w społecznościach lokalnych (mikroskali), jak i rzeczywistości
wewnątrzpaństwowej, w relacjach bezpośredniego sąsiedztwa narodów
i państw oraz w zasięgu międzynarodowym, czego wyrazem są wojny
światowe. Podstawowe siły generujące zderzenia określane mianem wojen
zawierają się w: a) dążeniu do zdobycia większej przestrzeni geograficznoprzyrodniczej; b) dążeniu do zdobycia bogactw ziemi (zwłaszcza ropy
naftowej, gazu, węgla, metali kolorowych); c) dążeniu do dostępu do dróg,
a w tym morskich, lądowych, powietrznych oraz dostępu do mórz
i oceanów; d) aspiracje i dążenia hegemoniczne, mocarstwowe; dążenie
do posiadania decydującego głosu w kwestiach dotyczących ładu
międzynarodowego; dążenie do uzależnienia od siebie struktur organizacji
życia politycznego; e) ambicje przywódcze jednostek, polityków
dzierżących w danym czasie władzę. Istotne są w tym względzie cechy
osobowościowe przywódców, zwłaszcza generujące postawy agresji,
napięć, nietolerancji, zaborczości, dominacji itp.;
3. Procesy globalizacyjne. Są one zorientowane na unifikację ładu
kulturowego, aczkolwiek uznają jednocześnie potrzebę rozwoju lokalności,
którą traktują jako różnorodność współtworzącą jedność.
W procesie globalizacyjnym główne zagrożenia prowadzące do ujawniania się
konfliktów wynikają przede wszystkim z:
16
a) osłabienia roli państwa w kształtowaniu ładu kulturowego. Zgodnie
z założeniami liberalnymi, państwu wyznacza się rolę „stróża nocnego”,
instytucji stojącej na straży i porządku, ochrony interesów społeczeństwa
funkcjonującego zgodnie z zasadami praw człowieka i obywatela.
W tej sytuacji państwo pełni rolę instytucji fasadowej; istnieje, ma cele
i zadania, a w praktyce politycznej ujawnia się jego mała skuteczność,
jako że podstawowe kwestie bezpieczeństwa przejmują podmioty
międzynarodowe;
b) osłabienie funkcji ochrony granic. W warunkach przekształceń globalnych,
generowanych przez ponadnarodowe korporacje, banki, powiązania
komunikacyjne, rozwój nauki, techniki granice państw stają się
rzeczywistością tradycji kulturowej; w założeniu rozwoju cywilizacyjnego
ich powołaniem jest łączenie, a nie dzielenie rzeczywistości
międzynarodowej. Obecnie na gruncie europejskim problem granic ujęto
w podmioty zwane euroregionami. Instytucje te powołane są do zbliżenia
kulturowo-cywilizacyjnego społeczności zamieszkujących w przestrzeniach
nadgranicznych; wyrównania poziomów rozwoju cywilizacyjnego.
W praktyce politycznej granice są rzeczywistością rodzącą napięcia,
konflikty; dla społeczności zamieszkujących w tych przestrzeniach istotna
jest granica państwa, interesów narodowych, oddziaływań kulturowych.
Zatem w oglądzie oddolnym granice są ważniejszym wyzwaniem
politycznym niż w polityce odgórnej podmiotów międzynarodowych;
16

Por. Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, pod red.
Z. Leszczyńskiego, S. Sadowskiego, Warszawa 2005; Państwo w teorii i praktyce stosunków
międzynarodowych, pod red. M. Sułka, J. Symonidasa, Warszawa 2009; A. Chodubski, Wartości
polityczne kształtującej się cywilizacji informacyjnej, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 9-17.
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c) ubezwłasnowolnienie rządów państw w sytuacji dyktatu podmiotów życia
międzynarodowego, co jest legitymizowane odpowiednimi umowami,
porozumieniami, traktatami itp. W warunkach unifikacji świata
pierwszoplanowe zadania dla rządów państw zawierają się w realizacji
wyzwań
ponadnarodowych,
ponadpaństwowych,
np.
w
ładzie
międzynarodowym – udział we wspólnym rozwiązywaniu problemów
spornych, konfliktowych, tym samym następuje ograniczenie suwerenności
zewnętrznej. W ładzie wewnętrznym zobowiązane są do urzeczywistniania
kwestii ekologicznych, rozwoju gospodarczego, kształtowania ładu
normatywnego, stosunków społecznych zgodnie z postanowieniami
podmiotów międzynarodowych, w ramach których funkcjonuje
dane państwo i jego rząd. Istotne są obecnie zwłaszcza kwestie
patologii społecznych oraz przeciwdziałanie ich eskalacji, np. zjawisk
terrorystycznych, przestępczości zorganizowanej, epidemii i chorób, ważna
jest ochrona naturalnego środowiska, przestrzeganie praw człowieka
i obywatela;
d) osłabienie lokalizmu przez oddziaływanie synkretyzmu cywilizacyjnego.
Urządzenia informatyczne, a w tym medialne wypierają wzory
rodzime, lokalne życie kulturalne, lansują uniwersalizm, co wyraża się
w języku (przede wszystkim angielskim), upodobaniach artystycznych
(przede wszystkim amerykańskich – prostych, łatwych, przyjemnych
oraz „treściowych” – wzorach postaw zachowań, decyzyjności,
przedsiębiorczości, relacji międzyludzkich). Lokalizm w tej sytuacji staje się
sferą prywatności, recepcji wąskiego kręgu odbiorców. Rzeczywistość
ta rodzi sprzeciw, jako że ujawnia niedowartościowanie; rodzi też bunt
przeciw
nadmiernej
centralizacji,
koncentracji,
standaryzacji,
homogenizacji
kulturowej.
Konsekwencją
ujawniającego
się
niezadowolenia społeczności lokalnych stają się bunty mniejszości,
dążenia separatystyczne, a w sytuacji podejmowania prób ich ograniczenia
konflikty lokalne oraz międzynarodowe.
Istotne zagrożenie współczesnego rozwoju państwa wynika też z dróg
urzeczywistnienia wartości cywilizacyjnych. Generalnie zauważa się w tym
17
względzie
modele:
anglosaski
i
nadreński.
Pierwszy
wiąże
się
z urzeczywistnianiem wyzwań ryzyka, eksperymentowania, radykalnego działania;
określany jest nierzadko mianem modelu hollywodzkiego; ważne są w jego
urzeczywistnianiu skuteczność, osiąganie celu niezależnie od rachunku strat,
odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich realizację. Model ten jest
charakterystyczny dla budowy rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej w USA;
promuje on młodość, przedsiębiorczość, ryzyko. Drugi model wiąże się
z uwzględnianiem następstw, odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
pierwszeństwo zdobywa w nim odpowiedzialność za społeczeństwo, a nie liczy się
tylko sukces jednostki. Model ten charakterystyczny jest przede wszystkim dla
rzeczywistości kulturowej Niemiec. Cechy charakterystyczne modelu widziane
z punktu widzenia stereotypu kulturowego, to:
a) świadomość następstw i skutków podejmowanych decyzji ukierunkowanych na „dobro ogółu społeczeństwa”;
17

Por. M. Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków 1994, s. 216-217.
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b) staranność organizacyjna, podbudowana na bazie wykształcenia;
c) gospodarność wynikająca z solidnej pracy;
d) poszanowanie dla ładu prawnego, obowiązującej praworządności
w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym.
W praktyce politycznej obserwuje się ścieranie się modeli; wiąże się to też
z pokoleniowością przywódców politycznych. Młodzi decydenci polityczni
w działalności swej ujawniają przede wszystkim zachowania hollywoodzkie;
orientują się na „natychmiastowość” uzyskiwania sukcesu, na podejmowaniu
ryzyka nierzadko bez zwracania uwagi na uwarunkowania, realne szanse
urzeczywistniania założenia; ujawnia się z punktu widzenia tradycji „gwiazdorstwo
polityczne”, krótkotrwałe przywództwo idoli; zacieranie się granic między
błyskotliwym sukcesem a „wielką przegraną”. W modelu nadreńskim
charakterystyczna jest stratyfikacja władzy, uwzględniająca pokolenie ludzi
starszych, w wieku średnim oraz młodych; w sprawowaniu władzy przywiązuje się
istotną wagę do doświadczenia, wykształcenia, zaplecza społeczno-politycznego
liderów życia publicznego.
Biorąc pod uwagę ujawniające się zagrożenia cywilizacyjne, określane
mianem „barbarzyństwa nowego typu” istotną kwestią teoretyczną, jak też nośną
z punktu widzenia strategii kształtowania stosunków międzynarodowych staje się
18
określenie bezpieczeństwa państwa polskiego.
Określając miejsce Polski
w rzeczywistości międzynarodowej często przypomina się jej rola pomostu
19
miedzy Wschodem i Zachodem. Zauważa się, zwłaszcza odwołując się do
dziejów kulturowych i cywilizacyjnych, że jest związana z wartościami kultury
zachodnioeuropejskiej, że w działaniu politycznym uwzględnia poszanowanie dla
wartości wypracowanych w zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym. Podkreśla
się zwłaszcza poszanowanie dla organizacji, przestrzegania prawa, zawierania
umów i porozumień zgodnie z zasadami: prawdy, dobra, piękna, poszanowania dla
drugiego człowieka.
Przypomina się też, że Polska należy do kręgu wspólnoty słowiańskiej, który
chronologicznie był pierwszy w kształtowaniu wartości polskiej kultury. Wskazuje
się m.in. przywołując myśl Aleksandra Hercena, że „Ludy słowiańskie nie lubią ani
idei państwa, ani idei centralizacji. Lubią żyć w rozrzuconych po kraju wspólnotach,
których chętnie broniłyby przed wszelką ingerencją rządową. Nienawidzą stanu
20
żołnierskiego, nienawidzą policji”.
Z punktu widzenia strategii obronności, charakterystyczny obraz Słowian
przedstawił w XVIII w. filozof dziejów Johann Gottlieb von Herder: „Byli uczynni,
gościnni aż do rozrzutności, byli miłośnikami wiejskiej swobody, ale przy tym ulegli
18

Por. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, pod red. B. Borowy,
E. Haliżaka, R. Zięby, Warszawa 1997; W. Multan, Wizje bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa
1997; S. Parzymięs, Unia Europejska a Europa Środkowa, Warszawa 1997; S. Parzymięs, Stosunki
międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004; Europejska strategia bezpieczeństwa.
Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Bruksela 2009; M. Sułek, Potęga państw: modele
i zastosowania, Warszawa 2013.
19
Por. A. Chodubski, Uwarunkowania cywilizacyjne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
(w:) Polska miedzy Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, pod red.
M. Marczewskiej-Rytko, Puławy 2001; Tenże, Stygmaty odrębności kulturowej Europy, (w:) Unia
Europejska a bezpieczeństwo Polski, pod red. M. Malinowskiego, S. Musiała, Gdańsk 2011,
s. 108-127.
20
A. Piskozub, Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1995, s. 25.
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i posłuszni, byli wrogami rabunku i grabieży. To wszystko nie chroniło ich jednak
od ucisku – przeciwnie, nawet przyczyniało się doń. Skoro bowiem nigdy nie dążyli
do panowania nad światem, nie mieli dziedzicznych władców żądnych wojny
i woleli płacić daninę, jeśli tylko pozwolono im żyć w spokoju w swoim kraju,
to wiele narodów – najwięcej pochodzenia niemieckiego – dopuściło się wobec
nich ciężkich przewinień (...) Lud ten stał się nieszczęśliwy dlatego, że przy swoim
umiłowaniu spokoju i pracy domowej nie potrafił stworzyć u siebie trwałej
organizacji wojskowej, aczkolwiek z pewnością nie brakowało mu męstwa
w stawianiu wrogom namiętnego oporu. Źródłem jego nieszczęść było również
jego położenie wśród ludów Ziemi, mianowicie z jednej strony bliskość Germanów,
z drugiej zaś otwarta granica dla napadów wschodnich Tatarów, pod których
21
jarzmem (nawet pod Mongołami) lud ten wiele zniósł i wycierpiał”.
Obecny system bezpieczeństwa Polski jest wynikiem długiej ewolucji,
a uwieńczony powiązaniem organizacyjnym ze strukturami organizacyjnymi Europy
22
Zachodniej. Tzw. doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej zawarta jest
w „Założeniach polskiej polityki bezpieczeństwa” wypracowanych 2 listopada
1992 r. Została ona sygnowana przez Prezydenta RP oraz Komitet Obronny Kraju.
W założeniach wskazano, że polskim wkładem w umacnianie
międzynarodowego bezpieczeństwa jest i pozostanie udział polskich sił zbrojnych
w misjach pokojowych powoływanych przez ONZ, a w przyszłości także przez
europejskie instytucje międzynarodowe. W celu aktualizacji założeń politycznych
Rada Ministrów RP przyjęła 4 stycznia 2000 roku „Strategię bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej”. Wskazano w niej, że Polska traktuje bezpieczeństwo
w sposób kompleksowy, a swoją politykę bezpieczeństwa realizuje zgodnie z Kartą
Narodów Zjednoczonych oraz dokumentów OBWE, a także drukiem i literą
traktatów i konwencji międzynarodowych, których jest stroną. Interesy narodowe
dotyczące bezpieczeństwa zamierza realizować przede wszystkim w ramach
NATO.
Przynależność Polski do struktur ONZ, OBWE i NATO powoduje,
że w głównych celach polityki zagranicznej (bezpieczeństwa) musi uwzględniać się
zobowiązania i cele zawarte w dokumentach i głównych aktach tych organizacji.
W utrzymaniu i przywracaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
w ramach organizacji międzynarodowych Polska uczestniczy od 1953 r. Polscy
żołnierze, policjanci oraz personel cywilny uczestniczyli w ponad 30 misjach.
Polska, jako członek systemu bezpieczeństwa zbiorowego, zobowiązana jest
podzielać i przyjąć zobowiązania do postępowania zorientowanego na:
1. Utrzymanie pokoju (jako wspólny cel);
2. Ograniczenie do zaniechania wyłącznie użycia sił zbrojnych;
3. Załatwianie sporów drogą pokojową;
4. Wspólne przeciwstawianie się ewentualnemu agresorowi, głównie
za pomocą środków politycznych, dyplomatycznych i mających charakter
sankcji gospodarczych.
Tworząc sojusze polityczno-militarne powinnością państwa jest uwzględnianie
zasad:
21
22

J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, Warszawa 1962, t. II, s. 326-327.
Por. B. Chmiel, Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
Toruń 2002; P. Wawrzyk, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Warszawa 2013.
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1. Podzielenia przez państwo przekonania, że nie jest ono w stanie
samodzielnie stawiać czoła zagrożeniom;
2. Uznawanie ujawniania się wzajemnego ciążenia na siebie potencjalnych
sojuszników;
3. Uznawaniu dostatecznego stopnia współzależności politycznej, kulturowej,
wojskowej i gospodarczej.
23
Przy tym ujawniają się pytania bardziej ogólne:
1. Czy potencjał militarny (w tym nuklearny) państw Unii Europejskiej jest
wystarczający dla skutecznego „odstraszenia” ewentualnego agresora?;
2. Czy technologia wojskowa państw Unii Europejskiej będzie wystarczająca
dla zapewnienia bezpieczeństwa?;
3. Czy po wycofaniu się militarnym Stanów Zjednoczonych z Europy ich
dotychczasowej roli nie będą chciały przejąć Niemcy?
Pytania te ujawniają się zwłaszcza w sytuacji narastania tendencji
usamodzielnienia się Europy w kwestii obronności. Polska w kwestii tej stoi
na stanowisku proamerykańskim, aczkolwiek stanowisko to nie przynosi jej
właściwego stosunku państw Unii Europejskiej; pojawiają się uwagi typu „Czy
24
Polska chce być 51 stanem USA?”.
Dokonujące się przemiany ustrojowe w Polsce, a w tym kwestie
25
bezpieczeństwa polegające na tzw. denacjonalizacji,
tj. odstąpieniu od
dotychczasowych powiązań instytucjonalnuych, zwłaszcza z b. Związkiem
Radzieckim ujawniła pytania – czy Polska może mieć w nowej sytuacji dobre
stosunki z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, zwłaszcza, że czynniki
oficjalne przyjęły orientację zachowania większego dystansu od polityki Moskwy
oraz czy możliwe jest zbliżenie się i włączenie do Wspólnoty Europejskiej, bez
wzbudzania negatywnych reakcji ze strony Wspólnoty Niepodległych Państw?
Nowa polityka władz polskich okazała się nie w pełni zadawalająca, jako
że zaczęły ujawniać się stare resentymenty i animozje wobec Polaków wśród
Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, a też ujawniły się różne sprzeczności
w relacjach z Niemcami, a zwłaszcza w relacjach polsko-niemieckich dotyczących
kwestii mniejszościowych oraz odszkodowań wojennych.
W obecności sytuacji Polski, od 1 maja 2004 r. w strukturze Unii Europejskiej
kwestie bezpieczeństwa w zasadniczym wymiarze realizuje II filar, czyli Wspólna
26
Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Główne cele tego filaru zorientowane
są na:
1. Ochronę wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności
i integralności Unii Europejskiej zgodnie z zasadami Karty Narodów
Zjednoczonych;
2. Umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich we wszystkich
formach;
23

W. Gocalski, Szanse i zagrożenia bezpieczeństwa i obrony, (w:) Współczesne problemy globalne
a bezpieczeństwo europejskie, pod red. J. Tymanowskiego, Toruń 2001, s. 172-173; W. Kostecki,
Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012.
24
J. Nowak-Jeziorański, Pułapka wyboru, „Polityka” nr 18, z dn. 29 kwietnia 2000 r., s. 37.
25
A. D. Rotfeld, Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa (1944-1990), (w:) Bezpieczeństwo
międzynarodowe czasu przemian..., s. 647-649.
26
Por. A. Wejkszner, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Teraźniejszość i przyszłość,
(w:) Współczesna Europa, pod red. S. Wojciechowskiego, Poznań 2004, s. 173-180.
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3. Utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego,
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu Końcowego
KBWE i celami Karty Paryskiej;
4. Popieranie współpracy międzynarodowej;
5. Rozwijanie i umacnianie demokracji i rządów państwa, jak również
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.
Zakłada się, że realizacja tych celów odbywać się będzie w duchu
solidarności i aktywnej współpracy wszystkich członków Unii Europejskiej; praktyka
ujawnia jednak rozbieżności interesów narodowych polityk zagranicznych.
W celu właściwego, zgodnego z założeniami unijnymi rozwiązywania kwestii
mieszczących się w II filarze powołano do życia Jednostkę Politycznego
Planowania i Wczesnego Ostrzegania, wchodzącą w skład Sekretariatu
Generalnego Rady Europejskiej.
Zadaniem Jednostki jest:
1. monitorowanie i analizowanie wydarzeń z zakresu spraw dotyczących
II filaru;
2. określenie zakresu istotnych interesów Unii i identyfikowanie płaszczyzn,
na których należy skoncentrować dalszą działalność;
3. okresowa ocena oraz wczesne ostrzeganie przed wydarzeniami,
potencjalnymi kryzysami i sytuacjami, które mogły mieć znaczące
reperkusje dla Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;
4. Sporządzenie na żądanie Rady Europejskiej albo Prezydencji lub też
z własnej inicjatywy dokumentów prezentujących w szerszym zakresie
opcje dotyczące przyszłej polityki i przedkładanie ich w ramach
odpowiedzialności Przewodniczącego jako uwag do określania polityki
w ramach Rady Europejskiej.
W ładzie dopracowującym działalność instytucjonalną II filaru dużo uwagi
poświęcono polityce bezpieczeństwa i obrony. Decyzją szczytu nicejskiego
powołano Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. Uznano go za jeden
z najważniejszych organów określających charakter odpowiedzi Unii Europejskiej
na zaistniały kryzys. Jego powołaniem jest:
1. analiza sytuacji międzynarodowej, szczególnie w odniesieniu do spraw
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;
2. formułowanie wytycznych dla innych organów związanych z polityką
bezpieczeństwa i obrony, w tym dla Komitetu Wojskowego;
3. prowadzenie dialogu politycznego w ramach własnych zdolności
i w obszarze zakreślonym przez Traktat Nicejski;
4. utrzymywanie dialogu w sprawach bezpieczeństwa i obrony NATO;
5. współodpowiedzialność za polityczne kierowanie rozwojem militarnym
zdolności Unii Europejskiej.
Szczególną instytucją w sferze bezpieczeństwa unijnego jest Komitet
Wojskowy. Składa się on z szefów obrony krajów członkowskich,
reprezentowanych przez swych wojskowych przedstawicieli. Głównym jego
zadaniem jest formułowanie (w drodze consensusu) wojskowych opinii
i rekomendacji dla Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz zapewnienie
militarnego kierowania Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej. Nadto Komitet
Wojskowy zajmuje się:
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1. wypracowaniem koncepcji zarządzania kryzysami w aspekcie militarnym;
2. militarnymi aspektami politycznej kontroli strategicznego kierowania
operacjami zarządzania kryzysami;
3. określeniem ryzyka potencjalnych konfliktów;
4. militarnym wymiarem sytuacji kryzysowych i ich implikacji, określaniem
szacunkowych kosztów operacji i ćwiczeń wojskowych;
5. utrzymywaniem wojskowych stosunków Unii Europejskiej z pozaunijnymi
europejskimi członkami NATO oraz innymi uczestnikami procesu
rozszerzania, a także innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Wśród instytucji Unii Europejskiej istnieje Sztab Wojskowy. Jego zadaniem
jest wczesne ostrzeganie, ocena sytuacji oraz strategiczne planowanie związane
z wykonywaniem zadań przez Europejskie Siły Międzynarodowe.
Biorąc pod uwagę ogląd bezpieczeństwa Polski, przez pryzmat kształtującego
się ładu unijnego zauważa się, że ujawniają się coraz silniejsze powiązania
globalne; w skuteczności bezpieczeństwa najbardziej istotną rolę odgrywa silna
współzależność gospodarcza; zauważa się, że obecnie nie ma w Europie państwa,
które jest w stanie samodzielnie prowadzić nowoczesną politykę gospodarczą.
Podstawowe podmioty życia gospodarczego stają się rzeczywistością globalną.
Z polskiego punktu widzenia integracja z Unią Europejską jest przystąpieniem
do centrów gospodarki światowej, a tym samym umocnione jest bezpieczeństwo
państwa i narodu. Przy tym ujawnia się jednak problem suwerenności państwa. Na
kwestię tę wskazywali już inicjatorzy utworzenia Unii, np. Robert Schuman
podkreślał: „... nie wyrzekamy się i nigdy nie wyrzekniemy się ojczyzny, nie
zapomnimy o obowiązkach wobec niej. Ale coraz wyraźniej rozumiemy, że ponad
ojczyzną istnieje wspólne dobro, ważniejsze od interesu narodowego, to wspólne
dobro, na którym opierają się i w którym się spotykają indywidualne interesy
27
naszych krajów”.
Powszechnie zauważa się, że NATO gwarantuje obecnie Polsce poczucie
bezpieczeństwa w stopniu zadawalającym szerokie kręgi społeczeństwa.
Akceptuje się nową rzeczywistość ustrojową oraz ład międzynarodowy
urzeczywistniany po przemianach ustrojowych z 1989 r. Wysoko ocenia się
współpracę z USA oraz państwami zachodnioeuropejskimi. Zobowiązania
traktowane nie tylko chronią, ale również podnoszą status państwa na arenie
międzynarodowej; dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania
stosunków z Niemcami; wciąż istotną barierą w stosunkach bilateralnych pozostaje
doświadczenie przeszłości, które ujawnia nieufność we wzajemnych stosunkach.
Doświadczenie ostatnich lat ujawnia, że Polacy przywiązują dużą wagę
do problemu bezpieczeństwa; w intelektualnym oglądzie postrzega się pomyślną
strategię rozwoju stosunków międzynarodowych, a w tym umacnianie się pozycji
Polski na arenie międzynarodowej. Inna jest recepcja szerokich kręgów
społeczeństwa, które doświadcza pogarszającego się poziomu życia, ograniczeń
socjalno-bytowych; doraźne problemy (bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo
„na ulicach”, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo następstw patologicznych),
które odczuwane jest przez coraz szersze kręgi społeczeństwa; oddala i wypiera
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A. Marszałek, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Łódź 2000, s. 304.
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wizję rozwoju strategicznego państwa; generuje się obraz zagrożeń wynikających
z unifikacji świata.
W ostatnich latach powszechnie postrzega się, jako ważne narzędzie
28
generujące zagrożenie ładu społeczno-politycznego, środki masowego przekazu.
Zauważa się, że następuje żywiołowy rozwój tzw. dziennikarstwa śledczego;
obserwuje się nieprzepartą chęć niektórych dziennikarzy do przywdziewania szat
prokuratorów, sędziów i wydawania wyroków, od których nie przysługuje apelacja.
Media orientują się na poszukiwaniu sensacji, a zatem powszechnie dostarczają
informacji, zwłaszcza o życiu politycznym w Polsce przypominającym ring, a nie
scenę polityczną, łamanie prawa, życie społeczno-polityczne przesiąknięte
korupcją, patologię w życiu naukowym, edukacyjnym, medycznym, religijnym.
W rzeczywistości medialnej obserwuje się bezpośrednie uczestnictwo
środków masowego przekazu w walce politycznej, dużą podatność
na manipulację, naciski instytucji zewnętrznych, obecność i zależność mediów
od obcego kapitału. Cechą charakterystyczną polskich mediów jest zdominowanie
ich przez młodych dziennikarzy; z punktu widzenia „manipulatorów” życiem
kulturowym jest pokolenie podatne na zachowanie emocjonalne, dyspozycyjne;
prezentując określone kwestie, nierzadko złożone z punktu widzenia objaśnienia
prezentują według swoich wyobrażeń oraz poprawności politycznej, a nie prawdy
o danej rzeczywistości; bagatelizuje się przy tym dziedzictwo przeszłości,
autentyczne wartości kulturowe; młodzi dziennikarze ujawniają zwykle istotne
niedobory wiedzy warsztatowej, ignorancję z zakresu etyki profesji; stają się
dziennikarzami w zdobywaniu uprawnień „na skróty”; z pozycji uczniów, studentów
mieniąc się mianem dziennikarzy wstępują do Arkadii salonów i stają się
partnerami do dyskursu z prezesami, dyrektorami, prawnikami, uczonymi; przy tym
często są to ludzie o ograniczonych horyzontach myślenia intelektualnego,
co rekompensują cechami osobowości wyrażającymi się, m.in. w próżności,
„zarozumialstwie”, arogancji, kłamstwie.
Środki masowego przekazu potrafią w krótkim czasie wykreować bohaterów,
jak też następnie skompromitować; aczkolwiek jest to instytucja nośna w odbiorze
szerokich kręgów społeczeństwa; ona w istocie rzeczy „ogłupia” ludzi
wykształconych, a skrajnie manipuluje szerokimi kręgami społeczeństwa; przy tym
też ujawnia się nadmiar informacji, która jest w recepcji lekka, łatwa, nie zmusza
do myślenia, refleksji poznawczej; ujawnia się w tym chaos informacyjny;
rzeczywistość ta rodzi niepokój i pytania typu: „Gdzie jest wiedza, która
zatraciła się w wśród informacji; i gdzie jest mądrość, która zatraciła się
w wiedzy?”.
Ujawnianie różnorodnych zagrożeń wynikających z unifikacji współczesnego
świata rodzi pytania o przyszłość ludzkości, o przyszłe bezpieczeństwo Polski
wobec zdobywania uprzywilejowanej pozycji w życiu kulturowo-cywilizacyjnym
„barbarzyństwa nowego typu”, m.in. poszukuje się odpowiedzi na pytania, jak
współcześnie można żyć bezpiecznie? jak funkcjonować w rzeczywistości
konieczności dokonywania ciągłych wyborów? jak żyć wśród społeczeństwa
pogrążającego się w ładzie zdehumanizowanym? jak oddalić zagrożenia
wynikające z postępu naukowo-technicznego? jak funkcjonować w „samotnym
tłumie”? Fundamentalnym wyzwaniem w tym względzie jest kształtowanie
28
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świadomości przemian cywilizacyjnych. Ujawnianie prawidłowości i zjawisk oraz
procesów specyficznych w kształtującym się ładzie informacyjnym. Wyzwaniem
koniecznym w tym względzie staje się edukacja permanentna, edukacja
humanistyczna pozwalająca w szerokim horyzoncie ujawnić prawa postaw,
zachowań, aspiracji ludzi oraz uwarunkowania je generujące i stymulujące.
Wychodząc z założenia, że zagrożenia, poczucie potrzeby bezpieczeństwa
wynikają z rzeczywistości humanistycznej, z postawy człowieka wobec otaczającej
go rzeczywistości, należy skonstatować, że nie można wykluczyć barbarzyństwa
nowego typu, zrodzonego w łonie nowokształtującej się cywilizacji. Dlatego też,
od zarania tworzenia się struktur organizacji życia społeczno-politycznego, ważną
wartością dla ludzi było poszukiwanie bezpieczeństwa; obecnie wartość ta nie traci
swej doniosłości praktycznej. Zauważa się nierzadko przy tym, że „Historia się nie
powtarza, powtarzają ją ci, którzy jej nie znają”.
Podsumowanie
W
refleksji uogólniającej, ujawniając
zależności, uwarunkowania,
determinizmy bezpieczeństwa wynikającego z zagrożeń cywilizacyjnych, a w tym
też zwracając uwagę na miejsce tej rzeczywistości Polski, można stwierdzić:
1. Źródłem generującym zagrożenia, napięcia, konflikty i wojny jest człowiek,
jego natura życia, w której fundamentalne cechy stanowią: egoizm,
skłonność do ekspansji, zaspokajanie własnych interesów, emocje;
2. Postęp naukowo-techniczny, rozwój cywilizacyjny czynią, że zagrożenia
dla ludzkości stają się coraz bardziej totalne, obejmujące ludzi na całym
globie, co jest konsekwencją tworzenia się tzw. totalnej, globalnej wioski,
natychmiastowej komunikacji oraz narzędzi i instytucji życia kulturowego
(jako umowy, porozumienia, zobowiązania);
3. Ujawniające się zagrożenia od stuleci uświadamiane przez myślicieli,
aktywistów życia publicznego oraz podejmowane są próby wypracowania
instytucji przeciwstawiające się im, a zorientowanych na urzeczywistnianie
międzynarodowego
wiecznego
pokoju,
gwaranta
całkowitego
bezpieczeństwa;
4. Polska swe bezpieczeństwo związała w ostatnich latach ze strukturami
zachodnioeuropejskimi, a przede wszystkim z instytucjami Unii
Europejskiej. Podpisując traktaty, porozumienia zwane unijnymi, uzyskała
gwarancję bezpieczeństwa międzynarodowego, a jednocześnie przyjęła
zobowiązania do współudziału w urzeczywistnianiu idei trwałego pokoju;
5. Postępujące procesy globalizacyjne, „otwierając” państwa na świat,
w tym Polskę, spowodowały osłabienie wielu tradycyjnych instrumentów
zapewnienia
bezpieczeństwa,
zwłaszcza
wewnętrznego;
wiele
fundamentalnych kwestii z zakresu bezpieczeństwa stało się wyzwaniem
międzynarodowym, co jest konsekwencją osłabienia pozycji instytucji
państwa, prawa wewnętrznego, umocnienia wartości tolerancji dla
różnorodności postaw, zachowań. Nastąpiło w tej sytuacji uprzywilejowanie
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6.

7.

8.

9.

10.
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państw tzw. wysoko rozwiniętych;
one stają się decydentami
w rozwiązywaniu ujawniających się zagrożeń, a nierzadko są one też ich
generatorami;
Umacnianie
bezpieczeństwa
zarówno
w
ładzie
państwowym,
jak i międzynarodowym, w istotnym stopniu zależy od poziomu szeroko
rozumianej kultury politycznej społeczeństw; od rozumienia ujawniających
się zależności miedzy unifikacją a dywersyfikacją życia kulturowego;
od rozumienia mechanizmów, a przede wszystkim celów sił generujących
zagrożenia zwane cywilizacyjnymi; od postrzegania zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych stron dla bezpieczeństwa procesów unifikacji
międzynarodowej;
Siłą generującą zagrożenie ludzkości jest polaryzacja życia kulturowego,
tworzenie się dwubiegunowości ekonomicznej, społecznej i politycznej;
w szybkim tempie ujawniający się biegun biedy, „zagubienia”,
nieprzystosowania
społecznego
pogłębia
skalę
negatywnych
postaw, zachowań, m.in. rodzi nietolerancję, szowinizm, nacjonalizm,
które w istotnej mierze zagrażają międzynarodowemu pokojowi
i bezpieczeństwu;
Polityka ryzyka, maksymalnego osiągania zysków, urzeczywistniania
pragnień jednostki ponowoczesnej generuje postawy ekstremistyczne,
grozi katastrofą ekologiczną, ujawnia skrajne postawy, zachowania
nieuwzględniające ładu moralnego, tradycji, a w konsekwencji prowadzi
do zderzeń kulturowych, zagrożeń dla rozwoju i bezpieczeństwa, a nawet
do zachowań ostatecznych – totalnego zniszczenia; przyjmowanie wzorów,
modeli zachowań ponowoczesnych staje się znakiem czasu w obrazie
współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych w Polsce; obserwuje
się wciąż poszerzające się kręgi ludzi określanych mianem
ponowoczesnych, „natychmiastowców”;
Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych, ich uwarunkowań, zależności,
skali ujawniania się oraz skutków, a w tym w kontekście bezpieczeństwa
Polski, ujawnia konieczność kształtowania kultury bezpieczeństwa
na miarę wyzwań teraźniejszości oraz przyszłości. Powierzchowne
postrzeganie tej rzeczywistości, np. w wymiarze medialnym, prowadzi
do deformacji oglądu kształtowania się globalnego społeczeństwa
obywatelskiego, staje się ważnym zagrożeniem dla rozwoju cywilizacji;
Wobec ujawniania się tzw. zderzeń cywilizacyjnych, przeciwności
kulturowych ograniczających sferę wolności państw, generujących
strach, „niepewność jutra” politycznego oraz społeczno-gospodarczego,
wyzwaniem nowej cywilizacji i jej fundamentalną wartością jest edukacja
dla przyszłości; uczenie rozumienia zjawisk bezpieczeństwa i obronności
w szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej. Urzeczywistnianie
tego wyzwania uznaje się obecnie za znaczący element potencjału
obronnego zarówno ładu globalnego, jak i rzeczywistości lokalnych,
a w tym państwowych.

Por. A. Modrzejewski, Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie,
(w:) Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych..., s. 63-73;
T. Klementewicz, Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejowych
kryzysów, Warszawa 2013.
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Streszczenie
W opracowaniu wskazuje się, że źródłem generującym zagrożenia, napięcia,
konflikty i wojny jest człowiek, jego natura życia, w której fundamentalne cechy
stanowią: egoizm, skłonność do ekspansji, zaspokajanie własnych interesów,
emocje. Postęp naukowo-techniczny, rozwój cywilizacyjny sprawiają, że
zagrożenia dla ludzkości stają się coraz bardziej totalne, obejmujące ludzi
na całym globie. Postępujące procesy globalizacyjne, „otwierając” państwa na
świat, w tym Polskę, spowodowały osłabienie wielu tradycyjnych instrumentów
zapewnienia bezpieczeństwa, zwłaszcza wewnętrznego. Wobec ujawniania się
tzw. zderzeń cywilizacyjnych, przeciwności kulturowych ograniczających sferę
wolności państw, generujących strach, „niepewność jutra” politycznego oraz
społeczno-gospodarczego, wyzwaniem nowej cywilizacji i jej fundamentalną
wartością jest edukacja dla przyszłości; uczenie rozumienia zjawisk
bezpieczeństwa i obronności w szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej.
Urzeczywistnianie tego wyzwania uznaje się obecnie za znaczący element
potencjału obronnego zarówno ładu globalnego, jak i rzeczywistości lokalnych,
w tym państwowych.
Słowa
klucze:
przemiany
cywilizacyjne,
kultura
informacyjna,
bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, świadomość cywilizacyjna
Summary
The following paper indicates, that the source, which generates threats,
tensions, conflicts and war, is the human and the nature of his life, the fundamental
features of which are egoism, tendency to expand, satisfying one’s needs
and emotions. Because of the scientific and technical progress, as well
as civilization development, the threats for the humankind become more total
and embrace people of the whole globe. The ongoing globalization processes,
while opening states (including Poland) towards the world, resulted in weakening
of many traditional security instruments, in the first place internal. Considering
the emergence of so-called “civilization clashes”, cultural obstacles limiting
the countries’ sphere of freedom, generating fear and anxiety about political, social,
and economic future, the challenge for the new civilization and its fundamental
value is the education for the future; teaching to understand security and defense
phenomena in rapidly changing cultural reality. The fulfillment of this challenge
is currently considered as an important element of defense potential of both global
and local (including state) order.
Key words: civilization transformations, information culture, security,
international relations, civilization consciousness
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Paweł WIŚNIEWSKI
Uniwersytet Gdański
PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
Wstęp
Przyszłość energetyki jest obecnie jednym z głównych problemów, zarówno
w polityce krajowej, jak i światowej. Ma to związek przede wszystkim z rzadkością
surowców, wzrostem ich cen na rynkach, odpowiedzialnością sektora
energetycznego za zmiany klimatyczne i troską o zapewnienie wystarczających
1
ilości energii w najbliższych latach. Mając na uwadze powyższe kwestie, realnym
i coraz poważniejszym wyzwaniem staje się wspieranie rozwoju i zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Istnieje jednak szereg barier
o charakterze społecznym, instytucjonalnym, prawnym i ekonomicznym,
ograniczających możliwości rozwoju energetyki opartej na OZE. Jedną z nich jest
bariera edukacyjna.
W opracowanej przez Ministerstwo Środowiska Strategii Rozwoju Energetyki
2
Odnawialnej zwrócono uwagę na niedostateczny zakres programów nauczania,
uwzględniających OZE w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym,
a także brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących OZE,
adresowanych do inżynierów, projektantów, architektów, przedstawicieli sektora
energetycznego, bankowości i decydentów. Zaproponowano, aby w większym
zakresie wprowadzić do programów nauczania na wszystkich poziomach
szkolnictwa informacje dotyczące OZE w porównaniu z innymi źródłami energii.
W kwietniu 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020
3
roku”. Wśród uwzględnionych w niej głównych kierunków interwencji i zadań
znalazły się m.in. działania obejmujące realizację programu kształcenia kadr
dla instytucji związanych z energetyką i ochroną środowiska, stworzenie
kompleksowego programu edukacyjnego poprawy efektywności energetycznej,
zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków i zmianę zachowań na obszarach
objętych strategią poprzez rozwijanie szeroko dostępnej oferty edukacyjnej
w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi, a także
uwzględnienie zagadnień zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach
kształcenia (od przedszkola do szkół wyższych i kształcenia dorosłych), łącznie
z przygotowaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
W pracy poruszono kwestię uwzględnienia zagadnień z zakresu OZE oraz
bezpieczeństwa energetycznego współczesnego świata, Europy i Polski

1

A. Pultowicz, Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei
zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2009,
vol. 4, No. 1, s. 109; R. Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny
i efektywność energetyczna, „Polityka energetyczna” 2013, t. 16, z. 4, s. 36.
2
Ministerstwo Środowiska, Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2000.
3
Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, M.P. 2014 poz. 469.
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w procesie edukacji dzieci i młodzieży na poziomie gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej.
Materiał i metody
Analizie poddano treści nauczania zawarte w nowej podstawie programowej
4
kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym. Jej wdrażanie rozpoczęło się
w 2009 r. od klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Trzy lata później
zmiany programowe objęły uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, kształcenie ogólne
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej powinno stanowić spójną całość
i fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji
zawodowych. Kładzie ona zwiększony nacisk na umiejętność wykorzystywania
wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania
wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub
5
społeczeństwa.
Założenia podstawy programowej skonfrontowano z treściami nauczania,
szczegółowymi celami i wymaganiami edukacyjnymi obejmującymi problematykę
OZE i bezpieczeństwa energetycznego, zawartymi w podręcznikach i programach
nauczania rekomendowanych przez czołowe wydawnictwa edukacyjne w Polsce.
Ocenie poddano:
 program nauczania geografii w gimnazjum, rekomendowany przez
6
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
 program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół
ponadgimnazjalnych
„Oblicza
geografii”,
rekomendowany
przez
7
Wydawnictwo Nowa Era,
 program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
podstawowym „Tylko geografia”, rekomendowany przez Wydawnictwo
8
Szkolne PWN,
 program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum
ogólnokształcącego i technikum „Oblicza geografii”, rekomendowany przez
9
Wydawnictwo Nowa Era,
 podręcznik dla gimnazjum „Geografia – Odkrywamy świat”,10
 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Oblicza geografii” – zakres
11
podstawowy,
4

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.
5
Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu rozporządzenia
określającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, http://www.krasp.org.pl/pliki/e8f1fb9206ddf184817b4113403c567c.
pdf [dostęp 23.07.2014 r.].
6
M. Więckowski, K. Zieliński, Program nauczania geografii w gimnazjum, Warszawa 2009.
7
E.M. Tuz, Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych –
Oblicza geografii, Warszawa 2012.
8
J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych
w zakresie podstawowym – Tylko geografia, Warszawa-Łódź 2012.
9
E.M. Tuz, D. Szczypiński, Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum
ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii, Warszawa 2012.
10
M. Więckowski, Geografia – Odkrywamy świat, cz. 2, Warszawa 2010.
11
R. Uliszak, K. Wiederman, Oblicza geografii – zakres podstawowy, Warszawa 2012.

353

______________________________________________________________________________________

 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Tylko geografia” – zakres
12

podstawowy,
 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Oblicza geografii 2”
13
– zakres rozszerzony.
Wyniki i dyskusja
Z analizy treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej wynika,
że na III etapie edukacyjnym (gimnazjum), zagadnienia dotyczące OZE
i bezpieczeństwa energetycznego omawiane są w niewielkim zakresie.
Wymagania szczegółowe dotyczące tego wątku tematycznego są przewidziane
przede wszystkim w nauczaniu geografii i obejmują ogólną znajomość struktury
wykorzystania źródeł energii w Polsce oraz ocenę jej wpływu na stan środowiska
przyrodniczego. Podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie i biologii mogą być
dodatkowo poruszane zagadnienia dotyczące konieczności oszczędzania energii
oraz wpływu energetyki na globalne ocieplenie klimatu (tab. nr 1).
Treści nauczania, obejmujące tematykę OZE i bezpieczeństwa
energetycznego, zostały ujęte w nieco szerszym zakresie w podstawie
programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Ich realizacja jest przewidziana
przede wszystkim w ramach nauczania geografii, a także w mniejszym stopniu
w procesie nauczania fizyki i chemii oraz przyrody, będącej przedmiotem
uzupełniającym. Efektem kształcenia geograficznego na tym etapie edukacyjnym,
realizowanego w zakresie podstawowym, powinno być m.in. zdobycie przez ucznia
umiejętności dokonania oceny zróżnicowania i zmian struktury wykorzystania
surowców energetycznych na świecie, oceny zjawiska uzależnienia produkcji
energii od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych oraz formułowania
problemów
wynikających
z
eksploatowania
zasobów
odnawialnych
i nieodnawialnych. W zakresie rozszerzonym uczniowie powinni wzbogacać swoje
wiadomości i umiejętności, dokonując charakterystyki zmian w strukturze zużycia
energii postępujących wraz z rozwojem gospodarczym państw świata oraz
oceniając skutki wynikające z rosnącego zużycia energii i konieczność
pozyskiwania jej nowych źródeł, a także porównując wielkość i strukturę produkcji
energii elektrycznej w Polsce i innych państwach świata. Podczas zajęć z chemii
młodzież powinna poznawać przykłady surowców energetycznych, proponować
alternatywne źródła energii i analizować możliwości ich zastosowań, a także
oceniać wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska
przyrodniczego.
Założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego stanowią punkt
wyjścia do tworzenia programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Zgodnie
z jej koncepcją, powinny zostać dobrane odpowiednie cele kształcenia
i przewidywane osiągnięcia ucznia. Z analizy badanych programów nauczania
geografii wynika, że występują w nich także treści nieujęte w podstawie
programowej, co daje możliwość rozwijania i poszerzania wiadomości
i umiejętności uczniów. Również w ocenianych podręcznikach, w szczególności dla
poziomu rozszerzonego realizowanego w liceum ogólnokształcącym i technikum,
zawarte są treści z zakresu OZE i bezpieczeństwa energetycznego wykraczające
12
13

J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Tylko geografia – zakres podstawowy, Warszawa-Łódź 2012.
T. Rachwał, Oblicza geografii 2 – zakres rozszerzony, Warszawa 2013.
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poza wymagania szczegółowe podstawy programowej i stanowiące ich dopełnienie
(tab. nr 2). Realizacja wszystkich treści zawartych w programach nauczania
i podręcznikach jest jednak trudna do wykonania ze względu na niewielką
liczbę godzin przewidzianych na kształcenie przyrodnicze w gimnazjum i jego
kontynuację na poziomie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej.
Aby działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości Polaków
w zakresie OZE i bezpieczeństwa energetycznego były skuteczne, powinny
obejmować zarówno edukację formalną przy zaangażowaniu wszystkich poziomów
kształcenia, jak i nieformalną, polegającą na rozwijaniu świadomości ekologicznej
przy udziale pracodawców, organizacji społecznych i lokalnych społeczności.
Warto zatem podkreślić ogromną rolę inicjatyw podejmowanych w ostatnich latach
w tym zakresie. Należą do nich m.in.:
 Uruchomienie w 2010 r. kształcenia w zawodzie technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, przygotowującego absolwenta do
organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą
systemów energetyki odnawialnej oraz wsparcia fachową pomocą
14
jednostek administracji publicznej i samorządowej w obszarach OZE.
 Realizacja przez EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie oraz Wyższą
Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie w latach 2010-2013
projektu „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół
ponadgimnazjalnych”, testowanego w 20 szkołach przez 300 uczniów
ponadgimnazjalnych szkół rolniczych w trakcie zajęć pozalekcyjnych i na
praktykach w obiektach OZE (biogazownie, farmy wiatrowe, elektrownie
wodne, itp.). Jego produktem finalnym jest program nauczania przedmiotu
„Odnawialne źródła energii” z materiałem wspierającym, wskazaniami
metodycznymi, filmami i tablicami edukacyjnymi.
 Realizacja przez Stowarzyszenie „Tilia” w Toruniu w latach 2013-2015
projektu „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych
systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako
element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawskopomorskim”, mającego na celu zwiększenie poziomu świadomości
ekologicznej
mieszkańców
województwa
kujawsko-pomorskiego
w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych
źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne oraz racjonalnego
kształtowania przestrzeni. Projekt polega na organizacji i przeprowadzeniu
kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej nowoczesnych form
gospodarowania energią oraz nowych źródeł energii, w tym gazu
łupkowego, a także hydroenergetyki.
Wnioski
1. Realizacja założeń polityki energetycznej Polski oraz strategii mających
na celu rozwój energetyki odnawialnej i zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, wymaga nie tylko odpowiednich regulacji prawnych,
instytucjonalnych i ekonomicznych, ale również skutecznej edukacji,
zarówno formalnej, realizowanej na wszystkich poziomach kształcenia, jak
14

K. Kaptur, K. Presz, Program nauczania dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, Warszawa 2012.
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i nieformalnej, polegającej na rozwijaniu świadomości ekologicznej przy
udziale pracodawców, organizacji społecznych i lokalnych społeczności.
2. Nowa podstawa programowa mocno zredukowanego kształcenia ogólnego
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz dostosowane do niej
programy nauczania uwzględniają jedynie podstawowe i ogólne
zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii i możliwości ich
wykorzystania.
3. Należałoby w większym zakresie wprowadzić do podstawy programowej
kształcenia ogólnego i programów nauczania na wszystkich poziomach
szkolnictwa treści dotyczące energii odnawialnej oraz bezpieczeństwa
energetycznego, a także zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na ich
realizację.
4. Za dobre praktyki w edukacji uznać należy m.in. uruchomienie kształcenia
w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz
realizację projektów mających na celu zwiększenie poziomu świadomości
ekologicznej Polaków w zakresie efektywności i bezpieczeństwa
energetycznego, znaczenia i możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze.
Tabela nr 1: Problematyka OZE i bezpieczeństwa energetycznego w podstawie
programowej kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym
Etap edukacyjny

Przedmiot

geografia

(III)
gimnazjum

biologia

wiedza o
społeczeństwie

(IV)
szkoła
ponadgimnazjalna

geografia –
zakres
podstawowy

Treści nauczania (wymagania szczegółowe)
Uczeń:
- przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji,
strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia
jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego
Uczeń:
- przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego
ocieplenia klimatu
- proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii
elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów
w gospodarstwach domowych
Uczeń:
- rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie
innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii)
Uczeń:
- charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury
wykorzystania surowców energetycznych na świecie
- dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii
na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców
nieodnawialnych
- potrafi wyjaśnić twierdzenie „ropa rządzi światem”
- formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych
- rozróżnia przyczyny zachodzących obecnie globalnych
zmian klimatu (ocieplenia globalnego) i ocenia
rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej
zapobiegające temu zjawisku
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Etap edukacyjny

Przedmiot

chemia – zakres
podstawowy

fizyka –
zakres
podstawowy

(IV)
szkoła
ponadgimnazjalna

geografia –
zakres
rozszerzony

przedmiot
uzupełniający –
przyroda

Treści nauczania (wymagania szczegółowe)
Uczeń:
- podaje przykłady surowców naturalnych
wykorzystywanych do uzyskiwania energii
- proponuje alternatywne źródła energii – analizuje
możliwości ich zastosowań (biopaliwa, wodór, energia
słoneczna, wodna, jądrowa, geotermalna, itd.)
- analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania
energii na stan środowiska przyrodniczego
Uczeń:
- podaje przykłady zastosowania zjawiska
promieniotwórczości i energii jądrowej
- opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia
korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
Uczeń:
- charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii
postępujące wraz z rozwojem gospodarczym państw świata
i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii oraz
konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii
- wskazuje znaczenie przyrodnicze i gospodarcze jezior
i sztucznych zbiorników wodnych
- wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów
naturalnych i analizuje zmiany wielkości ich
eksploatacji
- porównuje wielkość i strukturę produkcji energii
elektrycznej w Polsce i innych państwach świata
Uczeń:
- analizuje zmiany w podejściu do gospodarowania
zasobami środowiska naturalnego
- analizuje materiały prasowe oraz z innych środków
przekazu, wskazując różne aspekty wybranych
problemów globalnych (energetyka, ocieplanie się
klimatu, itp.)
- przedstawia na podstawie informacji z różnych źródeł,
jakie jest współczesne wykorzystanie energetyki
słonecznej dla potrzeb gospodarki i jakie są perspektywy
rozwoju energetyki słonecznej

Tabela nr 2: Treści nauczania, cele i wymagania edukacyjne związane tematycznie
z OZE i bezpieczeństwem energetycznym, zawarte w programach nauczania
i podręcznikach z zakresu geografii
Program nauczania
oraz wydawnictwo
rekomendujące

Program nauczania
geografii w gimnazjum
(WSiP)

Wymagania edukacyjne
wynikające z programu
nauczania
Uczeń:
- przedstawia, na podstawie
różnych źródeł informacji,
strukturę wykorzystania źródeł
energii w Polsce i ocenia jej
wpływ na stan środowiska
przyrodniczego

Liczba
jednostek
lekcyjnych

1

Przykładowe treści
nauczania zawarte
w podręczniku
- struktura pozyskiwania
energii elektrycznej
w Polsce
- zalety i wady działalności
różnych rodzajów elektrowni
(w tym
niekonwencjonalnych)
- bilans podstawowych
surowców energetycznych
w Polsce
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Program nauczania
oraz wydawnictwo
rekomendujące

Program nauczania
geografii w zakresie
podstawowym dla
szkół
ponadgimnazjalnych
(Nowa Era)

Program nauczania
geografii dla szkół
ponadgimnazjalnych
w zakresie
podstawowym (PWN)

Wymagania edukacyjne
wynikające z programu
nauczania
Uczeń:
- charakteryzuje strukturę
wykorzystania surowców
energetycznych na świecie
(oraz jej zmiany)
- opisuje rozmieszczenie
surowców energetycznych na
świecie
- analizuje produkcję energii
elektrycznej na świecie
i w wybranych krajach
- wskazuje zależność
pomiędzy wielkością produkcji
energii a dostępem do źródeł
zaopatrzenia w surowce
nieodnawialne
- wyjaśnia znaczenie
odnawialnych źródeł energii
elektrycznej dla gospodarki
- przedstawia problemy
przemysłu energetycznego
w Polsce
- wskazuje przyczyny i skutki
rozwoju energetyki atomowej
- formułuje zagrożenia
wynikające ze zbyt
intensywnego eksploatowania
zasobów odnawialnych
i nieodnawialnych
Uczeń:
- przedstawia współczesną
strukturę zużycia energii
pierwotnej w produkcji energii
na świecie
- lokalizuje na mapie główne
obszary wydobycia surowców
energetycznych
- podaje przykłady państw
o różnej strukturze
wykorzystania źródeł energii
w produkcji energii elektrycznej
- ocenia zmiany w bilansie
energetycznym świata
- uzasadnia twierdzenie „ropa
rządzi światem”
- ocenia wpływ występowania
źródeł energii na produkcję
energii elektrycznej w różnych
regionach świata

Liczba
jednostek
lekcyjnych

1

1

Przykładowe treści
nauczania zawarte
w podręczniku
- odnawialne
i nieodnawialne źródła
energii na świecie
- zmiany w bilansie
energetycznym świata
- surowce energetyczne
świata i ich rozmieszczenie
- struktura produkcji energii
elektrycznej
- typy elektrowni, ich zalety
i wady
- odnawialne źródła energii
- krótka charakterystyka
energii słonecznej,
geotermalnej, wiatrowej
i biomasy
- pozytywne i negatywne
skutki rozwoju energetyki
atomowej

- rodzaje odnawialnych
źródeł energii
- bilans energetyczny świata
- surowce energetyczne
i ich występowanie
- struktura produkcji energii
elektrycznej w wybranych
krajach
- tendencje zmniejszające
groźbę kryzysu
energetycznego na świecie
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Program nauczania
oraz wydawnictwo
rekomendujące

Program nauczania
geografii w zakresie
rozszerzonym dla
liceum
ogólnokształcącego
i technikum
(Nowa Era)

Wymagania edukacyjne
wynikające z programu
nauczania
Uczeń:
- wykazuje dysproporcje
w rozmieszczeniu rejonów
produkcji i konsumpcji
surowców energetycznych
i ich konsekwencje
- opisuje wykorzystanie
odnawialnych i
nieodnawialnych źródeł
energii
- charakteryzuje zmiany
w strukturze zużycia energii
postępujące wraz z rozwojem
gospodarczym państw
- charakteryzuje strukturę
i wielkość produkcji energii
elektrycznej na świecie
i w wybranych krajach
- ocenia skutki rosnącego
zużycia energii oraz
konieczność pozyskiwania
nowych źródeł energii
- wykazuje wady i zalety
różnych typów elektrowni
- omawia współczesne
przemiany w polskiej
energetyce
- porównuje wielkość
i strukturę produkcji energii
elektrycznej w Polsce i innych
państwach świata
- wyjaśnia przyczyny
i konsekwencje zmian
w gospodarowaniu różnymi
źródłami energii w Polsce
- analizuje rozmieszczenie
największych elektrowni
cieplnych i wodnych w Polsce
na podstawie map
- wskazuje możliwości
wykorzystania alternatywnych
źródeł energii w Polsce

Liczba
jednostek
lekcyjnych

4

Przykładowe treści
nauczania zawarte
w podręczniku
- odnawialne i
nieodnawialne źródła
energii na świecie
- bilans energetyczny
świata
- surowce energetyczne
i ich występowanie
- konsekwencje
dysproporcji
w rozmieszczeniu
surowców energetycznych
- zróżnicowanie źródeł
produkcji energii
elektrycznej
- produkcja energii
elektrycznej na świecie
- typy elektrowni
(cieplne, wodne, jądrowe),
ich zalety i wady
- przyczyny i skutki
rozwoju energetyki
atomowej
- energetyka alternatywna
(krótka charakterystyka
elektrowni słonecznych,
geotermicznych,
wiatrowych)

Streszczenie
W pracy poruszono kwestię uwzględnienia zagadnień z zakresu odnawialnych
źródeł energii (OZE) oraz bezpieczeństwa energetycznego współczesnego świata,
Europy i Polski w procesie edukacji dzieci i młodzieży na poziomie gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej. Dokonano analizy treści nauczania, szczegółowych
celów i wymagań edukacyjnych obejmujących problematykę OZE, zawartych
w programach nauczania rekomendowanych przez czołowe wydawnictwa
edukacyjne w Polsce. Odniesiono je do założeń podstawy programowej
kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym, mającego stanowić
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programowo spójną całość i fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie
zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych. Ocenie poddano również miejsce
i rolę edukacji ekologicznej z zakresu OZE w strategiach energetycznych
i realizowanych projektach.
Słowa klucze: odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne,
edukacja ekologiczna, podstawa programowa, programy nauczania
Summary
The paper presents the issue of renewable energy sources (RES) and energy
security of the modern world, Europe and Poland in the education of children and
youth. The analysis was performed based on the teaching content, educational
goals and requirements in the field of RES, specified in the teaching programmes
recommended by the leading Polish educational publishing houses. The teaching
content, educational goals and requirements have been compared with the
principles of the general education core curriculum at the third and fourth
educational stages. The role and importance of ecological education in the field of
RES in the energy strategies and projects were also analysed.
Key words: renewable energy sources, energy security, ecological education,
core curriculum, teaching programmes
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Tomasz BESTA
Uniwersytet Gdański
CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE ZWIĄZANE Z PERCEPCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH: PRZEGLĄD BADAŃ
Mimo długiej historii badań nad percepcją ryzyka związanego
z technologiami, temat ten wciąż budzi duże zainteresowanie naukowców.
Podsumowując wysiłki badaczy, można uznać, iż nie wypracowano konsensusu
odnośnie tego, które czynniki są najważniejszymi predyktorami negatywnych
ustosunkowań wobec technologii energetycznych. Wyróżnić natomiast można
zmienne, które często wskazywane są jako ważne wyznaczniki ocen ryzyka, oraz
modele, które pozwalają na wyjaśnienie i przewidywanie tych ocen.
Prezentowany artykuł przedstawia omówienie wyników badań nad percepcją
zagrożenia związanego z technologiami energetycznymi. Opiera się on na
1
wyodrębnionych przez Sjöberga głównych modelach opisujących grupy czynników
wpływających na ocenę ryzyka. Według tego autora są to: a) model
psychometryczny bazujący na ocenie technologii na kilku wymiarach (np.
spostrzeganie technologii jako nowych vs. starych; ich skutków jako zamierzonych
vs. niezamierzonych; spostrzeganie małej vs. dużej kontroli nad technologiami);
b) model oparty na heurystykach i zniekształceniach poznawczych; c) model
oparty na wartościach i kulturowa teoria percepcji ryzyka; d) model oparty na
postawach oraz specyficznej i niespecyficznej wrażliwości na zagrożenie. Poniżej
zaprezentowane zostaną wymienione grupy czynników wraz z badaniami
wykazującymi ich rolę w ocenie ryzyka związanego z technologiami (i nie tylko).
Model psychometryczny
Pod nazwą model psychometryczny kryje się obecnie już klasyczne podejście
do badań ryzyka, oparte na analizie odpowiedzi osób badanych mierzonych
skalami szacunkowymi. Model ten jako jeden z pierwszych podkreślał konieczność
analiz ilościowych w obszarze badań nad ryzykiem i pozwalał na opracowanie
statystyczne wyników, które opisują subiektywną percepcję zagrożeń i postawy
względem nich. Badani oceniają, w jakim miejscu plasuje się dana technologia na
wyróżnionych przez badaczy wymiarach (np. nowa-stara technologia,
natychmiastowość efektów danej technologii, poziom kontroli nad ryzykiem) i jak
umieszczenie technologii na tych wymiarach koresponduje z oceną ryzyka z nią
2
związanego. Jednym z celów wprowadzenia modelu psychometrycznego oceny
zagrożeń było według jego autorów wypracowanie takiej taksonomii, która
pozwalałaby wyjaśnić między innymi awersję ludzi do niektórych technologii
3
i niezgodność pomiędzy ocenami ekspertów i opinii publicznej.

1
2

3

L. Sjöberg, Factors in risk perception. “Risk analysis” 2000, nr 20, s. 1-12.
B. Fischhoff, P. Slovic, S. Lichtenstein, S. Read, B. Combs, How safe is safe enough? A psychometric
study of attitudes toward technological risks and benefits. “Policy Sciences” 1978, nr 9, s. 127-152.
P. Slovic, Perception of risk. “Science” 1987, nr 236, s. 280-285.
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Uznaje się, iż trzy wymiary są najsilniej związane z oceną ryzyka.
Są to: częstotliwość kontaktu (np. z daną technologią), wymiar nowa-stara, wymiar
wzbudzająca przerażenie – niewzbudzająca przerażenia. Wymiary te były na
przykład elementami składowymi tzw. mapy ryzyka stworzonej przez Paula
4
Slovica. Wówczas wysoko na wymiarze "nieznane" znajdowały się na przykład
technologie związane z analizą DNA, a na wymiarze "przerażające" awarie
reaktorów jądrowych oraz broń atomowa.
Model ten był podstawą wielu badań nad percepcją ryzyka. Chociaż założenia
5
modelu jak i dobór skal spotkały się z krytyką, pozwolił on na wypracowanie wielu
praktycznych wskazówek wykorzystywanych w komunikacji o zagrożeniach.
Badania oparte na modelu psychome-trycznym wykazały przede wszystkim, że
spostrzegane ryzyko można poddać analizie ilościowej (można je zmierzyć
i skwantyfikować) oraz przewidzieć. Co więcej, podejście psychometryczne
pozwala na opisywanie różnic pomiędzy ocenami ryzyka wśród różnych grup
społecznych, jak również na analizę związków pomiędzy ocenami różnych
6
technologii.
Rola heurystyk
Heurystyki można opisać w skrócie jako uproszczone reguły wnioskowania,
które ludzie stosują bezwiednie i automatycznie. Intensywne badania
nad heurystykami prowadził Daniel Kahneman, który za swoje prace otrzymał
w 2002 r. nagrodę Nobla z nauk ekonomicznych. Podsumowując wiele lat swojej
7
pracy naukowej, wyróżnił dwa ogólne systemy przetwarzania informacji, którymi
posługują się ludzie i które nawzajem się uzupełniają. Heurystyki związane są
z tzw. System 1 myślenia. Działa on szybko i automatycznie, związany jest
z małym poczuciem wolicjonalnej kontroli. Generuje intuicyjne oceny i odczucia,
może być źródłem wielu zaskakująco złożonych idei, ale to dzięki Systemowi 2
ludzie tworzą z nich uporządkowane myśli i plany działania. System 2 jest oparty
na refleksyjnym podejściu do analizy informacji i wymaga zasobów poznawczych.
Nastawiony jest na planowanie i związany jest ze świadomością własnej osoby,
poczuciem sprawczości, własnej skuteczności, wolności wyboru i samoregulacją.
Jedne z najbardziej rozpowszechnionych heurystyk to heurystyka
dostępności, reprezentatywności i zakotwiczenia, fluencji – łatwości przypominania
i przyswajania oraz awersja do strat. Awersja do strat przejawia się w generalnej
tendencji do większego przejmowania się stratą niż do dążenia do zysku (gdy
w grę wchodzi np. ta sama suma pieniędzy). Na przykład badanych skłania się do
uczestnictwa w prostej grze: grasz na loterii i masz 50% szans straty 100 zł i 50%
szans zysku X. Ile ma wynosić X, aby gra była akceptowalna? Typowa odpowiedź
to 200-250 zł, czyli współczynnik awersji do ryzyka wynosi średnio ok. 2,5.
Heurystyka dostępności wskazuje na to, że ludzie przypisują większe
prawdopodobieństwo zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są
bardziej nacechowane emocjonalnie. Heurystyka reprezentatywności polega na
4
5

6

7

Ibidem.
L. Sjöberg L, B-E. Moen, T. Rundmo, Explaining risk perception. An evaluation of the psychometric
paradigm in risk perception research, Trondheim 2004.
P. Slovic, E. U. Weber, Perception of risk posed by extreme events. “Center for Decision Sciences
(CDS) Working Paper” 2002, Columbia University, s. 1-21.
D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, New York 2011.
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dokonywaniu klasyfikacji wydarzenia lub osoby na podstawie częściowego
podobieństwa do przypadku typowego, który dobrze znamy. Dużą rolę odgrywają
tutaj stereotypy i przekazy społeczne. Przykładowo, leżącego na ulicy człowieka
ludzie częściej uznają za pijanego niż za chorego i nie zawracają na niego uwagi,
chociaż człowiek może właśnie umierać. Heurystyka zakotwiczenia polega na tym,
że nasze sądy zależą od kontekstu sytuacyjnego i od podanych wartości
granicznych. Badania nad tą heurystyką i wpływem wartości granicznych – “kotwic”
– wykazały na przykład, że gdy pytamy, czy ludzie zapłaciliby powyżej 500 złotych
za dany telefon i potem ile dokładnie są skłonni zapłacić, to ludzie podają wyższą
sumę, niż w przypadku, gdy pokazujemy im dokładnie ten sam telefon i pytamy czy
zapłaciliby za niego 50 złotych i ile dokładnie.
W kształtowaniu się heurystyk, szczególnie tych wpływających na ocenę
zjawisk dotykających funkcjonowania społeczeństwa (np. bezpieczeństwo nowych
technologii), rolę odgrywają przekazy medialne oraz mity społeczne. To one często
kształtuję treści, które są ławo dostępne, podsuwają "kotwice" i tworzą ramy
interpretacyjne dla oceny nowych technologii. W psychologii często bada się je
8
w kontekście analiz społecznych reprezentacji. Reprezentacje społeczne
traktowane są jako "naiwne teorie" lub jako zbiór "zdroworozsądkowej wiedzy". Są
one rozpowszechnione w dyskursie społecznym popularnym w danej społeczności,
pomagają wyjaśnić złożone zjawiska społeczne i oferują podstawy ich
wartościowania. Pełnią one istotne funkcje społeczne w kierowaniu i uzasadnianiu
działania ludzi. Analiza społecznych reprezentacji wykorzystywana może być na
przykład w celu wyjaśnienia rozpowszechniania się różnych, nienaukowych teorii
9
na temat zagrożeń naturalnych i tych związanych z technologią. Te przekazy
społeczne i "naiwne teorie" mogą stanowić podstawę popularnych w społeczności
wyjaśnień działania technologii i związanych z nimi zagrożeń (faktycznych
i wyimaginowanych). Wpływać to może na odbiór publicznie przekazywanych
informacji na temat tych technologii.
W badaniach nad percepcją ryzyka często wymienia się rolę trzech heurystyk:
reprezentatywności, zakotwiczenia i dostępności, choć szczególną wagę
10
przypisuje się tej ostatniej. To łatwość, z jaką ludzie potrafią wydobyć informacje
o tragicznych wypadkach związanych np. z dużymi awariami elektrowni
atomowych lub katastrofami lotniczymi, wpływa na ocenę bezpieczeństwa danej
technologii (lub środka transportu). Jednak mimo tego, iż heurystyki – i ogólnie
tendencja ludzi do automatycznego przetwarzania informacji i polegania na
stereotypach – są ważnymi czynnikami przy wyjaśnianiu oceny spostrzeganego
ryzyka, badacze zwracają uwagę, że szacowanie ryzyka przez ludzi trudno
wyjaśnić wyłącznie procesami poznawczymi. Jak przedstawię w dalszych
częściach tego artykułu, oceny różnych technologii często związane są
z wartościami i przekonaniami jednostek, a nie tylko z poznawczymi zasobami
zainwestowanymi w przetworzenie wiedzy na temat zagrożeń i szans łączących się
z tymi technologiami.

8

S. Moscovici, Notes towards a description of social representations. “European Journal of Social
Psychology” 1988, nr 18, s. 211-250.
9
R. Goodwin, S. Haque, S.B.S. Hassan, A. Dhanoa, Representations of swine flu: perspectives from
a Malaysian pig farm. “Public Understanding of Science” 2011, nr 20, s. 477-490.
10
L. Sjöberg, Factors…, op. cit.
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Teoria kulturowa percepcji ryzyka
Obszarem ludzkiego funkcjonowania, który wiąże się z poziomem
spostrzeganego ryzyka są także wyznawane wartości, na których ludzie opierają
swoje decyzje i które kształtują ich percepcję świata społecznego. Wartości, które
ludzie cenią (np. uniwersalizm, tradycja, władza, wartości materialistyczne,
samorozwój) wskazują na te obszary życia, które są najwyżej cenione przez
jednostki. Można je określić, jako szeroko zdefiniowane cele życiowe, których
funkcją jest kierowanie wyborami jakich dokonujemy w życiu, naszymi postawami
11
oraz zachowaniami.
Teoria kulturowa percepcji ryzyka, zaproponowana
12
przez Douglasa i Wildavskyego
zakłada, iż bazując na wartościach
najważniejszych dla ludzi, jednostki można przyporządkować do czterech
głównych typów
1) osoby egalitarne,
2) osoby indywidualistyczne,
3) osoby nastawione hierarchicznie,
4) fataliści.
Z uwagi na to, iż dla osób należących do poszczególnych typów ważne są
inne obszary życia społecznego, będą też one większą wagę przywiązywały do
różnych typów zagrożeń i ryzyk. Według tej teorii, osoby o nastawieniu
egalitarystycznym są bardziej wrażliwe na zagrożenia związane z technologiami
i środowiskiem. Jednostki indywidualistyczne bardziej przejmują się możliwością
wybuchu wojen i zagrożeniami dla wymiany handlowej i rynków finansowych.
Osoby nastawione hierarchicznie są wrażliwe na łamanie zasad, prawa
i społecznego porządku, natomiast brak wrażliwości na powyższe zagrożenia
wykazują osoby nastawione fatalistycznie. Teoria ta, mimo iż uznawana jest za
wpływową i ważną, przez niektórych badaczy krytykowana jest za niedostatek
rygorystycznych badań empirycznych, które wykazałyby zakładane przez nią
13
zależności.
W celu określenia siły związku pomiędzy wartościami a oceną różnych ryzyk
(związanych z zagrożeniami ekonomicznymi, zdrowia i środowiska), Sjöberg
przeprowadził badania z uwzględnieniem skal wartości opartych między innymi na
14
15
teorii Schwartza i Ingleharta. Wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji
wykazały, że procent wariancji oceny ryzyka wyjaśniany przez ogólne wymiary
16
wartości nie jest imponujący i wynosi w najlepszym razie 7%.
Wyniki niektórych badań nad rolą wartości sugerują, że mogą być one
ważnymi predyktorami poziomu lęku i oceny ryzyka związanego z technologiami.
17
Na przykład badania nad strukturą wartości, według Schwartza wykazały, że te
wartości, które podkreślają rolę tradycji, konformizmu społecznego i poczucia
bezpieczeństwa związane były z obawami przejawianymi wobec różnych zjawisk

11

S.H. Schwartz, A theory of cultural values and some implications for work. “Applied Psychology”
1999, nr 48, s. 23-47; S.H. Schwartz, W. Bilsky, Toward a universal psychological structure of human
values. “Journal of Personality and Social Psychology” 1987, nr 53, s. 550-562.
12
M. Douglas, A. Wildavsky, Risk and culture, Berkeley 1982.
13
L. Sjöberg, Factors…, op. cit.
14
S. H. Schwartz, A theory…, op. cit.
15
R. Inglehart, Culture shift in advenced industrial society, Princeton 1990.
16
L. Sjöberg, Factors…, op. cit.
17
S. H. Schwartz, A theory…, op. cit.
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18

społecznych i naturalnych.
Dodatkowo osoby, które wykazywały wysoki
poziom wartości konserwatywnych, odczuwały większe obawy związane
19
z zarażeniem się w danym okresie pandemią grypy H1N1. Podobnie wartości
konserwatywne były związane ze spostrzeganiem większego ryzyka związanego
20
z trzęsieniami ziemi w Japonii.
Postawy i wrażliwość na zagrożenie
Ważnym predyktorem oceny ryzyka związanego z technologiami są też
postawy prezentowane przez jednostki. W naukach społecznych, termin „postawa”
został rozpowszechniony przez W. I. Thomasa i F. Znanieckiego na oznaczenie
procesów świadomych, determinujących zarówno aktualne, jak i potencjalne
reakcje człowieka wobec świata społecznego.
Współcześnie akceptowana przez wielu badaczy koncepcja postawy
Pratkanisa i Greenwalda, traktuje postawę jako heurystykę, czyli uproszczony
mechanizm przetwarzania informacji i podejmowania decyzji, mający na celu
głównie ochronę naszych zasobów poznawczych oraz niedopuszczenie do
przeciążenia poznawczego i niepotrzebnego analizowania nieistotnych
szczegółów. Postawa traktowana jako heurystyka wpływa na selektywny odbiór
informacji i ignorowanie innych potencjalnie przydatnych faktów. Ponadto postawa
wpływa na wnioskowanie oraz zapamiętywanie informacji o zjawiskach
i zagrożeniach oraz aktywizuje określony stosunek emocjonalny wobec danego
zjawiska. Jeżeli jest ono pozytywnie wartościowane, to informacje o nim będą
prawdopodobnie przetwarzane w sposób tendencyjny – więcej uwagi poświęcać
się będzie zaletom i pozytywnym konsekwencjom a ignorować czy deprecjonować
będzie się możliwe negatywne cechy czy skutki danego zdarzenia. Co więcej,
postawy ukierunkowują i dynamizują zachowanie jednostki. Początkowo są one
kształtowane w oparciu o potrzeby biologiczne, ale w miarę rozwoju człowieka
uniezależniają się od nich. Z czasem przedmiot, mający pierwotne znaczenie tylko
ze względu na zaspokajane potrzeby, będzie wywoływać u jednostki określone
myśli, uczucia, pragnienia i względnie trwałe działania, bez względu na stan
21
zaspokojenia.
Wpływ postaw na spostrzeganie świata społecznego wielokrotnie
potwierdzano w badaniach empirycznych, między innymi w badaniach
nad klasycznym już efektem believing is seeing. Jest to mechanizm
psychologiczny pokazujący, że silne przekonania co do słuszności własnego
poglądu wpływają na to, jak interpretujemy otaczający nas świat. W jednym
z badań wykazano, że osoby deklarujące postawy pro-Izraelskie vs. proPalestyńskie inaczej oceniały tendencyjność przekazu telewizyjnego odnośnie
konfliktu na bliskim Wschodzie (zwolennicy Izraela oceniali, że media faworyzują
22
stronę Palestyńską, a zwolennicy Palestyny, że jest odwrotnie).
18
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Wcześniejsze badania wykazały także między innymi związek postaw wobec
środowiska naturalnego z działaniami pro-ekologicznymi. Na przykład Kollmuss
23
i Agyeman
przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania postaw
środowiskowych i pro-ekologicznych. Część wniosków z badań była dość
oczywista. Na przykład te, wskazujące na fakt, że osoby o cechach egoistycznych
rzadziej podejmują działania dla środowiska, a ludzie usatysfakcjonowani swoją
sytuacją i mający zapewniony pewien optymalny poziom życia, częściej zachowują
się proekologiczne, ponieważ dysponują większą ilością szeroko rozumianych
zasobów poznawczych, motywacyjnych i materialnych. Część wyników badań
wskazywała jednak na interesujące zależności. Dzięki danym z badań
empirycznych Kollmuss i Agyeman stworzyli model do wyjaśnienia występowania
zachowań pro-ekologicznych lub ich braku. Ich model składał się z pięciu
zmiennych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na zachowania proekologiczne. Zaliczono do nich: stosunek i wartości (attitude and values);
możliwości podjęcia działań ekologicznych (possibilities to act ecologically);
czynniki ekonomiczne i inne obiektywne czynniki, które uniemożliwiają podjęcie
tych działań); czynniki behawioralne (behavioral incentives); wewnętrzne czynniki,
które wspierają postawę proekologiczną, np. odpowiedni poziom życia; percepcja
konsekwencji własnych działań ekologicznych (perceived consequences of
24
behavior) oraz wiedza o środowisku (knowledge).
25
Odnośnie związku postaw z percepcją ryzyka, Sjöberg zaproponował model
oparty na trzech predyktorach, w którym postawy są dopełnione przez wrażliwość
na specyficzne i niespecyficzne zagrożenie. Jego badania wykazują, że
wymienione czynniki odpowiadają za duży procent wyjaśnianej wariancji oceny
ryzyka. Na przykład, w jego badaniach nad oceną ryzyka wykorzystania energii
atomowej, postawy oraz wrażliwość na specyficzne zagrożenie (promieniowanie)
i ogólna wrażliwość na zagrożenie (nie związana konkretnie ani
z promieniowaniem ani z energią atomową) wyjaśniały wspólnie ponad 45%
wariancji oceny spostrzeganego ryzyka stosowania technologii pozyskiwania
energii atomowej. Jest to znaczny procent, świadczący o silnym związku
predyktorów ze zmienną wyjaśnianą. Sjöberg konkluduje, iż rola, jaką postawy
odgrywają w kształtowaniu się oceny ryzyka, świadczy o wpływie specyficznej
ideologii odnoszącej się do konkretnych zjawisk społecznych, a niekoniecznie
ideologii w sensie szerokim, w jakim rozumiana jest w modelach opartych na
wartościach. Osoby, które mają pozytywne postawy wobec energii atomowej,
26
oceniają ją także jako mniej ryzykowną. Jest to mechanizm dobrze znany
w psychologii: ludzie mają tendencję do dostrzegania pozytywnych stron tych
zjawisk, które lubią. Efekt ten został potwierdzony przez wiele badań nad tzw.
motywowanym poznaniem, czy tendencyjnym rozumowaniem (motivated
27
reasoning). Wykazały one, że ludzie przetwarzają informacje napływające ze
świata filtrując je automatycznie tak, aby potwierdzały ich przekonania, poglądy
Psychology” 1985, nr 49, s. 577-585.
A. Kollmus, J. Agyeman, Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers
to pro-environmental behavior? “Environmental Education Research” 2002, nr 8, s. 239-260.
24
Ibidem.
25
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26
Ibidem.
27
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i preferencje lub były po prostu dla nich bardziej korzystne. Można traktować ten
mechanizm jako formę regulacji emocji – interpretujemy napływające informacje
tak, aby zmniejszyć poziom negatywnych lub/i zwiększyć poziom pozytywnych
emocji. Na przykład badania neuropsychologicznez użyciem funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego (fMRI), dostarczyły bardzo ciekawych wyników.
Wykorzystano fMRI do sprawdzenia, które obszary kory mózgowej
zostaną zaktywizowane, gdy dostarczymy ludziom informacji sprzecznych z ich
28
światopoglądem i przekonaniami politycznymi.
Osoby badane zapoznano
z wypowiedziami kandydatów na prezydenta USA (rzecz działa się w USA przed
wyborami w 2004 roku). Wypowiedzi były tak dobrane, aby ukazać fakt, że politycy
zaprzeczają sami sobie, prezentując odmienne stanowiska w danej sprawie,
w zależności od tego, kiedy i do kogo przemawiają. Badanym deklarującym
się jako demokraci lub republikanie, przedstawiono wypowiedzi polityków Partii
Republikańskiej (Bush) i Demokratycznej (Kerry). Okazało się, że samo
dostrzeganie sprzeczności było bardzo uzależnione od tego, czy dotyczyło
sprzeczności „naszego” czy „ich” kandydata. Wyniki wykazały, iż badani
z łatwością dostrzegali sprzeczności u przeciwnika politycznego, jednak jeśli
chodzi o przedstawiciela ich partii nie byli już tak skorzy, aby wskazywać
nieścisłości w jego słowach.
Zwolennicy demokratów uważali, że to Bush bardziej sobie przeczy,
a
zwolennicy
republikanów
zauważali
większą
liczbę
sprzeczności
u przedstawiciela Partii Demokratycznej. Co ważniejsze jednak, okazało się
również, że gdy zaangażowane są silne przekonania polityczne, w procesie
przetwarzania informacji i wnioskowania mniej aktywne były części mózgu
odpowiedzialne za tzw. "zimne", „racjonalne” rozumowanie oraz obszary mózgu
odpowiedzialne za świadome regulowanie emocji. Potwierdziły się więc
wcześniejsze rezultaty badań eksperymentalnych z psychologii społecznej:
„motywowane” przetwarzanie informacji, gdy zaangażowane są silne przekonania
i wartości (gdy ludzie mają motyw w osiągnięciu takich,a nie innych wniosków) jest
jakościowo inne od zimnego, racjonalnego wnioskowania o abstrakcyjnych
zyskach i stratach. Gdy ludzie rozważają silnie emocjonalnie angażujące kwestie,
to robią to w taki sposób, aby chronić swoje przekonania i samoocenę (choć
rzadko są tego świadomi).
Odnosząc te wyniki do wcześniej przytoczonych badań Sjöberga, można
spekulować, iż ludzie, którzy posiadają pozytywne postawy wobec danej
technologii, mogą selektywnie koncentrować swoją uwagę na jej zaletach
i możliwych zyskach z jej rozpowszechnienia. Dostrzeganie zysków i zalet z kolei
może wiązać się z bardziej pozytywną oceną poziomu bezpieczeństwa danej
technologii, czy z umniejszaniem potencjalnych zagrożeń. Co ciekawe, badania
nad motywowanym przetwarzaniem informacji wykazały także, że tendencja do
zniekształcania rzeczywistości tak, aby potwierdzała nasz światopogląd, nie jest
w prosty sposób minimalizowana dzięki większym zdolnościom analitycznym
29
czy umiejętnościom logicznego wnioskowania. Zespół Kahana w pomysłowych
28
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badaniach wykazał, że osoby, które w grupie badanych prezentowały najlepsze
wyniki w testach logicznego wnioskowania, i które świetnie sobie radziły
z zadaniami nieuwikłanymi ideologicznie, w sytuacji, gdy wnioski z zadania
matematycznego przeczyły ich światopoglądowi, popełniały podobne błędy jak
osoby mniej uzdolnione matematycznie. Na przykład, gdy uzdolnieni
matematycznie amerykańscy liberałowie (zwolennicy Partii Demokratycznej)
otrzymali zadanie matematyczne, którego prawidłowe rozwiązanie wskazywało, że
zakaz posiadania broni powodował wzrost liczby przestępstw, częściej wysuwali
nieprawdziwe, ale zgodne z ich światopoglądem wnioski, że liczba przestępstw
w takim wypadku zmaleje. Podobnie zachowywali się zwolennicy republikanów:
popełniali więcej błędów w logicznym rozumowaniu, gdy prawidłowa odpowiedź
zaprzeczała ich przekonaniom i wskazywała na to, że zakaz posiadania broni
działa i zmniejsza liczę przestępstw.
Podsumowanie
W artykule omówiono podstawowe modele wyjaśniające to, w jaki sposób
ludzie odbierają i oceniają technologie. Prezentowany przegląd czynników
kształtujących percepcję ryzyka pozwolił na podkreślenie roli zmiennych
psychologicznych, które dopełniają wpływ czynników kulturowych i społecznych.
Wyraźnie widać, iż badania nad oceną przyjazności technologii koncentrują się
coraz częściej na mechanizmach, które psychologowie badają również w innych
kontekstach społecznych, np. podkreślanie roli automatycznego, stereotypowego
myślenia, opartego na heurystykach, uzupełnione analizą wpływu ideologii
i dążenia do potwierdzania swoich poglądów na przetwarzanie informacji.
Za pozytywną tendencję w badaniach nad oceną zagrożeń związanych z nowymi
technologiami można uznać to, że badacze percepcji ryzyka w swoich analizach
łączą czynniki poznawcze i emocjonalne. Pozwala to z jednej strony
na wypracowanie bardziej złożonych modeli teoretycznych, z drugiej natomiast
na wskazanie bardziej adekwatnych zaleceń praktycznych, odnoszących się do
komunikacji o ryzyku.
Streszczenie
W artykule zaprezentowany jest przegląd najważniejszych czynników
psychologicznych wpływających na percepcję ryzyka związanego z technologiami
energetycznymi. Omówione zostały badania nad mechanizmami poznawczymi
związanymi z percepcją ryzyka oraz czynnikami motywacyjnymi i emocjonalnymi.
Zaprezentowane zostały także badania nad postawami jednostek oraz ich
wrażliwością na specyficzne zagrożenia łączące się z technologiami
energetycznymi. Wskazane zostały również czynniki społeczno-psychologiczne,
związane z przekazami i reprezentacjami społecznymi oraz badania nad ich
związkiem z percepcją ryzyka. Powyższe czynniki, wpływające na odbiór
technologii energetycznych i ocenę ryzyka z nimi związanego, zaprezentowane
zostały w ramach teorii oraz najważniejszych modeli integrujących wyróżnionych
w literaturze przedmiotu.
Słowa klucze: percepcja ryzyka, postawy, heurystyki, reprezentacje
społeczne, psychologia
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Summary
The article presents an overview of the most important psychological factors
that influence the perception of risk associated with energy technologies. I discuss
research on cognitive mechanisms associated with the perception of risk, followed
by motivational and emotional factors. Moreover, research on the attitudes
of individuals and their sensitivity to specific risks connected with technologies will
be presented as well as the role of social representations and trust in the authority.
These factors, which affect the reception of energy technologies, will be presented
in the frameworks of the theories and the most important integrating models
highlighted in the literature.
Key words: risk perception, attitudes, heuristics, social representations,
psychology
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BADANIE DIAGNOSTYCZNE POZIOMU AKCEPTACJI DLA ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII WŚRÓD UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Wstęp
Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jest jednym
z elementów zrównoważonego rozwoju. Wynika ono z potrzeby ochrony
środowiska oraz może przynieść szereg korzyści społecznych i gospodarczych.
Ze względu na środowisko, energetyka z OZE przyczynia się do zaoszczędzania
zasobów surowców energetycznych, redukcji zanieczyszczeń do atmosfery
i wód, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zachowania ekosystemów.
Inne korzyści dotyczą wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz
wspierania rozwoju technologicznego i innowacji, co sprzyja rozwojowi
gospodarczemu państwa. Z rozwojem energetyki z odnawialnych źródeł energii
wiąże się także podniesienie jakości życia społeczeństwa poprzez zmniejszenie
negatywnego oddziaływania produkcji energii na zdrowie człowieka, obniżenie cen
energii oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych bezpośrednio
z wytwarzaniem energii, a także rozwojem, produkcją i sprzedażą technologii.
Wzrost udziału OZE w produkcji energii wynika również ze zobowiązań
międzynarodowych między innymi Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
1
w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto odnośnie redukcji dwutlenku
2
węgla.
Warunkiem osiągnięcia wymienionych korzyści z rozwoju energetyki
odnawialnej jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym poszczególnych regionów kraju. Jedną z barier ograniczających
rozwój OZE jest brak wiedzy wśród społeczeństwa na temat korzyści wynikających
3
ze stosowania OZE. W związku z tym istnieje konieczność podejmowania
szerokich działań edukacyjnych, zwiększających wzrost akceptacji społecznej
i zaangażowania społecznego. Działania te powinny być skierowane także
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, stojącej na progu dorosłości. Obecna
młodzież będzie w niedalekiej przyszłości odpowiedzialna za codzienne wybory

1

2

3

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Dz. U. 96.53.238,
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A
%2F%2Fwww.chronmyklimat.pl%2Fdownload.php%3Fid%3D113&ei=i_3dU8urCIne7Ab25YG4CQ&u
sg=AFQjCNEYkEcPrxLhKEt5xcH0dkTjnQGrlA&sig2=MntSCzyGKQP1kbAL1MIV1w&bvm=bv.721972
43,d.ZGU [dostęp 31.07.2014 r.].
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz. U.
z 2005. Nr 203, poz. 1684, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ve
d=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.kobize.pl%2Fmaterialy%2Fmiedzynarodowe%2FProtokol_
z_Kioto.doc&ei=i_3dU8urCIne7Ab25YG4CQ&usg=AFQjCNEijX9DXRUt-2LhuaVd-G6kXrkvLw&sig2=
4aX10LSBDa0nAZi1WXPR_g&bvm=bv.72197243,d.ZGU [dostęp 31.07.2014 r.].
Odnawialne źródła energii, Oficjalna Strona Projektu Odnawialne źródła energii na Lubelszczyźnie –
promocja i możliwości, serwisu prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie,
http://www.oze.bpp.lublin.pl [dostęp 31.07.2014 r.].
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konsumenckie oraz realizację długoterminowych planów krajowych i zobowiązań
międzynarodowych w zakresie energetyki.
Organizacja i przebieg badań
Celem badań było poznanie poglądów uczniów szkół ponadgimnazjalnych na
temat korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. Badania przeprowadzono
metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania z wykorzystaniem
4
autorskiego narzędzia badawczego. Był nim kwestionariusz ankiety. W narzędziu,
poza częścią zawierającą zestaw stwierdzeń do określenia akceptacji wobec
różnych rodzajów energetyki opartych o źródła odnawialne, znalazła się instrukcja
5
do wypełnienia ankiety oraz definicja OZE. Stwierdzenia zamieszczone w ankiecie
dotyczyły korzyści z energetyki z wybranych źródeł odnawialnych (wiatru, słońca,
wody, biomasy) dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Do każdego
stwierdzenia uczniowie mogli się ustosunkować wybierając jedną z pięciu
odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, ani tak ani nie, raczej nie, zdecydowanie
nie. Do każdego rodzaju energetyki wykorzystano jednakowy zestaw stwierdzeń:
Energetyka wiatrowa/słoneczna/wodna/z biomasy:
1. wpływa korzystnie na czystość środowiska;
2. pozwala zaoszczędzić zasoby surowców naturalnych dla przyszłych
pokoleń;
3. pozwala ograniczyć emisję CO2;
4. wpływa korzystnie na krajobraz;
5. generuje wiele zagrożeń dla środowiska;
6. wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność;
7. wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców;
8. zapewnia nowe miejsca pracy dla mieszkańców;
9. powoduje obniżenie cen energii;
10. zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez uniezależnienie
od dostaw źródeł energii spoza kraju;
11. wpływa korzystnie na postęp technologiczny Polski;
12. przyczynia się do szybszego rozwoju i bogacenia się gminy.
Metryczka kwestionariusza ankiety posłużyła do uzyskania informacji na temat
badanych uczniów, tj. płci, profilu kształcenia i roku kształcenia w szkole
ponadgimnazjalnej.
Diagnozę przeprowadzono w maju 2014 roku wśród 288 uczniów 10 szkół
ponadgimnazjalnych z miasta Lublina. Wśród badanych znalazło się 196 dziewcząt
(68,05%) i 92 chłopców (31,95%). Z klas o profilach matematycznych
i przyrodniczych zbadano 179 uczniów (62,15%). Z klas humanistycznych
w badaniu udział wzięło 109 uczniów (37,85%). Uczniowie kończący pierwszy rok
edukacji w szkole ponadgimnazjalnej stanowili 39,23% badanych (113 osób),
pozostałe 175 osób to uczniowie klas drugich (60,77%).

4
5

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
J. Norwisz, T. Musielak, B. Boryczko, Odnawialne źródła energii – polskie definicje i standardy, „Rynek
Energii” 2006, nr 1.
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Wyniki badań
Analiza wyników badań wskazuje, że uczniowie postrzegają energetykę
opartą o wszystkie badane źródła odnawialne jako korzystnie wpływającą
na środowisko. Wyrazili to wybierając najczęściej odpowiedzi „raczej tak”
i „zdecydowanie tak”, ustosunkowując się do stwierdzenia: „Energetyka
wiatrowa/słoneczna/wodna/z biomasy wpływa korzystnie na czystość środowiska”.
Zdaniem licealistów, najbardziej korzystna dla środowiska jest energetyka
1
słoneczna, następnie wiatrowa, wodna i z biomasy. Blisko /3 badanych nie
potrafiła określić, czy energetyka z biomasy wpływa korzystnie na środowisko
(ryc. nr 1).
Rycina nr 1: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na środowisko, wyrażona
odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

% odpowiedzi

100
80 Czy dany rodzaj energetyki wpływa korzystnie na
środowisko?
60
40
20
0
zdecydowa
ani tak ani
zdecydowa
raczej nie
raczej tak
nie nie
nie
nie tak
wiatrowa

1,04

1,73

6,59

37,5

52,08

słoneczna

0

1,04

5,2

26,38

67,36

wodna

0,34

3,47

12,15

35,76

48,26

z biomasy

2,08

8,33

28,47

29,86

31,25

Analizując wyniki odpowiedzi wg płci odnotowano następujące różnice.
Dziewczęta częściej dostrzegały pozytywny wpływ na środowisko energetyki
wiatrowej i z biomasy, chłopcy natomiast energetyki słonecznej (tabela nr 1).
Tabela nr 1: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na środowisko – odpowiedzi
wg płci.
Rodzaj
energetyki
wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

Zdecydowanie nie
K
M
0,51
2,17
0
0
0,51
0
1,53
3,26

raczej
nie
K
M
1,53
2,17
1,53
0
3,57
3,26
5,61
14,13

Odpowiedzi w%
ani tak
ani nie
K
M
11,95
8,69
4,59
6,52
11,22
14,13
30,61
23,91

raczej
tak
K
38,26
28,57
35,71
31,63

M
35,86
51,73
35,86
26,08

Zdecydowanie
tak
K
M
54,08
51,08
71,73
65,30
48,97
46,73
30,61
32,60

Uzyskane wyniki badań wskazują, że zdaniem uczniów energetyka oparta
o źródła odnawialne przyczyni się do zaoszczędzenia zasobów surowców
naturalnych dla przyszłych pokoleń. Największe nadzieje w tym zakresie wiążą oni
z energetyką słoneczną, następnie wiatrową, wodną. W przypadku biomasy
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uczniowie nie wykazują wyraźnego zdecydowania, na co wskazuje wybór
odpowiedzi „ani tak ani nie” przez 29,51% badanych (ryc. nr 2).

% odpowiedzi

Rycina nr 2: Ocena możliwości zaoszczędzenia zasobów surowców naturalnych dla
przyszłych pokoleń przez różne rodzaje energetyki, wyrażona odsetkiem udzielonych
odpowiedzi.

100
Czy dany rodzaj energetyki pozwala zaoszczędzić zasoby
80
surowców naturalnych dla przyszłych pokoleń?
60
40
20
0
zdecydowan
ani tak ani
zdecydowan
raczej nie
raczej tak
ie nie
nie
ie tak

wiatrowa

0,34

3,82

6,25

33,33

56,25

słoneczna

0,34

1,73

5,2

32,63

60,06

wodna

0,34

5,2

11,45

38,88

44,09

z biomasy

0,69

9,02

29,51

36,8

27,43

Analizując odpowiedzi według płci badanych stwierdzono, że chłopcy wyrażali
większe zdecydowanie w ocenie możliwości zaoszczędzenia zasobów surowców
naturalnych dla przyszłych pokoleń przez wszystkie rodzaje energetyki.
Dziewczęta częściej wykazywały brak zdecydowania, zwłaszcza w przypadku
energetyki wiatrowej i wodnej (tabela nr 2).
Tabela nr 2: Ocena możliwości zaoszczędzenia zasobów surowców naturalnych dla
przyszłych pokoleń poprzez wykorzystanie różnych rodzajów energetyki – odpowiedzi
wg płci.
Rodzaj
energetyki
wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

Zdecydowanie
nie
K
M
0,51
0
0,51
0
0,51
0
0
2,17

raczej nie
K
3,06
1,53
5,10
8,67

M
5,43
2,17
5,43
9,78

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
11,95
5,10
12,75
22,44

M
7,60
5,34
8,69
22,82

raczej tak
K
36,73
35,71
41,32
39,28

M
26,08
26,08
33,69
31,52

Zdecydowanie
tak
K
M
54,08 60,68
57,14 66,30
40,30 52,17
25,59 33,69

Odpowiedzi respondentów dotyczące możliwości ograniczenia emisji CO 2
przez różne rodzaje energetyki ukazują, że uczniowie postrzegają energetykę
wiatrową, słoneczną i wodną jako dające taką możliwość. W przypadku energetyki
z biomasy, największa grupa badanych (37,84%) nie potrafi ocenić, czy pozwala
ona ograniczyć emisję CO2, a nawet 12,51% respondentów uważa, że raczej nie
przyczyni się do tego (ryc. nr 3).
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% odpowiedzi

Rycina nr 3: Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 przez różne rodzaje
energetyki wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

100
Czy dany rodzaj energetyki pozwala ograniczyć emisję
80
CO2?
60
40
20
0
zdecydowani
ani tak ani
zdecydowani
raczej nie
raczej tak
e nie
nie
e tak

wiatrowa

0,69

2,77

10,06

33,68

52,77

słoneczna

0,69

2,77

15,97

27,08

53,47

wodna

0,69

3,47

17,01

30,2

48,61

z biomasy

2,08

12,51

37,84

27,43

20,48

Analizując odpowiedzi ankietowanych według płci stwierdzono, że chłopcy
są bardziej zdecydowani w wyrażaniu swoich opinii na temat możliwość
ograniczenia emisji CO2 przez różne rodzaje energetyki. Ich zdaniem energetyka
słoneczna, wiatrowa i wodna zdecydowanie przyczyni się do ograniczenia emisji
dwutlenku węgla. Mniej pewności na ten temat mają dziewczęta. Ponadto, duże
rozbieżności ujawniono w przypadku energetyki z biomasy. Ponad 70% dziewcząt
i tylko 43,46% chłopców uznało ją za sprzyjającą ograniczeniu emisji CO 2. Prawie
20% chłopców uważa, że energetyka z biomasy nie przyczyni się do ograniczenia
emisji dwutlenku węgla (tabela nr 3).
Tabela nr 3: Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 przez różne rodzaje
energetyki – odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki
wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

Zdecydowanie
nie
K
M
1,02
0
0
2,17
0,51
1,08
1,53
3,26

raczej nie
K
3,06
3,57
4,59
10,20

M
2,17
1,05
1,08
16,30

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
11,22
17,34
18,36
38,26

M
7,60
13,04
14,13
36,92

raczej tak
K
35,20
29,59
33,16
30,10

M
30,43
21,73
23,91
21,73

Zdecydowanie
tak
K
M
49,48 59,78
49,48 61,95
43,36 59,78
40,62 21,73

Wyniki badań na temat korzystnego wpływu różnych rodzajów energetyki
na krajobraz wykazują duże zróżnicowanie poglądów badanych uczniów. Grupa
badanych, która nie dostrzega korzystnego wpływu wszystkich rodzajów
energetyki na krajobraz jest nieco większa niż grupa osób oceniających ten wpływ
za korzystny. Za najbardziej niekorzystny uczniowie ocenili wpływ energetyki
wiatrowej na krajobraz. Największa grupa uczniów (40,27%) miała wątpliwości
co do oceny wpływu energetyki z biomasy na krajobraz (ryc. nr 4).
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Rycina nr 4: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na krajobraz, wyrażona
odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

100Czy dany rodzaj

energetyki wpływa korzystnie na
krajobraz?

% odpowiedzi

80
60
40
20
0

zdecydowan
ie nie

raczej nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowan
ie tak

wiatrowa

16,31

32,98

20,83

20,83

9,02

słoneczna

6,59

28,47

26,73

23,26

12,84

wodna

7,98

30,55

28,47

19,44

13,54

z biomasy

5,55

26,38

40,27

18,75

9,02

Analizując odpowiedzi dotyczące korzystnego wpływu różnych rodzajów
energetyki na krajobraz według płci ujawniono, że znacznie większa grupa
chłopców niż dziewcząt wykazała zdecydowane poglądy wybierając odpowiedzi
„zdecydowanie tak” lub „zdecydowanie nie”. Dziewczęta mają więcej wątpliwości
przy ocenie energetyki wiatrowej, wodnej i z biomasy, na co wskazuje wybór
odpowiedzi „ani tak ani nie” (tabela nr 4).
Tabela nr 4: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na krajobraz – odpowiedzi
wg płci.
Rodzaj
energetyki
wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

Zdecydowanie nie
K
12,24
6,12
7,14
4,59

M
25,00
7,60
9,78
7,60

raczej nie
K
37,75
30,10
30,61
22,44

M
22,85
25,00
30,43
34,78

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
41,30
26,02
30,61
44,86

M
23,91
29,34
23,91
30,43

raczej tak
K
22,96
25,00
20,91
19,38

M
16,30
19,56
16,30
17,39

Zdecydowanie tak
K
M
11,95
7,65
12,75 18,47
10,17 19,56
9,78
8,67

Odpowiedzi respondentów na temat możliwości generowania licznych
zagrożeń przez różne rodzaje energetyki dla środowiska wskazują, że energetyka
oparta na źródłach odnawialnych postrzegana jest najczęściej jako bezpieczna dla
środowiska. Za generującą najmniej zagrożeń uczniowie uznali energetykę
słoneczną, z biomasy i wiatrową. Większa grupa chłopców niż dziewcząt wyraziła
taki pogląd. Wśród osób wyrażających pogląd, że energetyka ze źródeł
odnawialnych przyczynia się do powstawania wielu zagrożeń w środowisku
większą grupę stanowiły dziewczęta (tabela nr 5).
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Tabela nr 5: Ocena możliwości generowania wielu zagrożeń dla środowiska przez
różne rodzaje energetyki – odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

zdecydowanie nie
K
4,08
13,26
8,67
4,59

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

M
8,69
23,91
14,13
8,69

raczej nie
K
32,14
44,38
32,65
35,20

M
43,47
46,73
19,56
44,56

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
68,47
25,00
27,55
44,38

M
29,34
19,56
30,43
38,04

raczej tak
K
22,45
11,73
24,48
12,75

M
15,21
4,34
26,08
6,52

Zdecydowanie
tak
K
M
9,18
1,53
5,61
5,43
10,71
9,78
3,06
2,17

1

W przypadku energetyki wodnej, ponad /3 badanych, bez względu na płeć,
postrzega ją jako zagrażającą środowisku (ryc. nr 5).

% odpowiedzi

Rycina nr 5: Ocena możliwości generowania wielu zagrożeń dla środowiska przez
różne rodzaje energetyki wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

100
Czy
80 dany rodzaj energetyki generuje wiele zagrożeń dla
60
środowiska?
40
20
0
zdecydowan
ani tak ani
zdecydowan
raczej nie
raczej tak
ie nie
nie
ie tak

wiatrowa

5,55

35,76

31,25

20,13

7,29

słoneczna

16,66

45,13

23,26

9,37

5,55

wodna

10,41

28,47

28,47

25

7,63

5,9

38,19

42,36

10,76

2,77

z biomasy

Analiza odpowiedzi dotyczących wpływu energetyki ze źródeł odnawialnych
pokazuje, że dla najliczniejszej grupy badanych energetyka słoneczna stanowi
najmniejsze zagrożenie dla bioróżnorodności. Większość w tej grupie stanowią
chłopcy. Znacznie mniej uczniów ocenia w taki sposób energetykę z biomasy,
wiatrową i wodną. Jednak większy odsetek dziewcząt niż chłopców postrzega
energetykę wodną jako korzystną dla bioróżnorodności. Chłopcy częściej
dostrzegają niekorzystny wpływ energetyki wodnej na bioróżnorodność (tabela 6).
Tabela nr 6: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na bioróżnorodność –
odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energet
yki
wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

zdecydowanie
nie
K
M
5,61
7,60
30,43
12,24
5,61
7,60
6,12
6,52

raczej nie
K
29,59
45,91
32,14
36,73

M
31,52
40,21
23,91
34,78

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
39,79
35,71
36,22
43,87

M
32,60
18,47
28,26
44,56

raczej tak
K
18,87
5,10
18,36
11,22

M
22,82
5,43
29,34
8,96

Zdecydowanie
tak
K
M
6,12
5,43
1,02
5,43
10,86
7,65
2,04
5,43
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Największa grupa uczniów (44,09%) nie potrafi ocenić wpływu na bioróżnorodność energetyki z biomasy. Problem ten, choć w nieco mniejszym nasileniu,
ujawnia się także w przypadku pozostałych rodzajów energetyki (ryc. nr 6).

% odpowiedzi

Rycina nr 6: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na bioróżnorodność,
wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

100
80
60
40
20
0

Czy dany rodzaj energetyki wpływa niekorzystnie na
bioróżnorodność?

zdecydowan
ie nie

raczej nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowan
ie tak

wiatrowa

6,25

30,2

37,5

20,13

5,9

słoneczna

18,05

44,09

30,2

5,2

2,43

wodna

6,25

29,51

33,68

21,87

8,68

z biomasy

6,25

36,11

44,09

10,41

3,12

Największy odsetek badanych uczniów uważa, że energetyki: wodna,
wiatrowa i słoneczna wpływają korzystnie na zdrowie mieszkańców. Większość
w grupie badanych stanowią dziewczęta (tabela nr 7).
Tabela nr 7: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na zdrowie mieszkańców –
odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

zdecydowanie
nie
K
M
2,04
4,34
1,02
2,17
0
3,26
3,06
4,34

raczej nie
K
11,22
8,67
10,71
16,83

M
16,30
11,95
11,95
18,47

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
38,29
41,32
34,18
43,36

M
32,60
48,91
42,39
44,56

raczej tak
K
30,10
34,18
38,77
29,08

M
26,08
19,56
20,65
22,82

zdecydowanie
tak
K
M
30,10 20,65
14,79 17,39
16,32 21,73
7,65
9,78

W przypadku energetyki z biomasy przeważała grupa badanych (43,75%),
którzy nie potrafili ocenić jej wpływu na zdrowie. Szczegółowa analiza wyników
badań ujawnia problem dużej grupy uczniów, w takim samym stopniu dziewcząt,
jak i chłopców, z dokonaniem oceny oddziaływania wszystkich rodzajów energetyki
ze źródeł odnawialnych na zdrowie człowieka (ryc. nr 7).
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Rycina nr 7: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na zdrowie mieszkańców,
wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

% odpowiedzi

100

Czy dany rodzaj energetyki wpływa korzystnie na zdrowie
80
mieszkańców?
60
40
20
0

zdecydowan
ie nie

raczej nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowan
ie tak

wiatrowa

2,77

12,84

36,45

28,82

19,09

słoneczna

1,38

9,72

43,75

29,51

15,62

wodna

1,04

11,11

36,8

32,98

18,05

z biomasy

3,47

17,36

43,75

27,08

8,33

Według większości badanych, nowe miejsca pracy raczej zapewni energetyka
wodna i z biomasy (ryc. nr 8).
Rycina nr 8: Ocena możliwości zapewnienia nowych miejsc pracy przez różne rodzaje
energetyki, wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

% odpowiedzi

100

Czy dany rodzaj energetyki zapewnia nowe miejsca pracy
80
dla mieszkańców?
60
40
20
0

zdecydowa
nie nie

raczej nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowa
nie tak

wiatrowa

14,93

30,9

23,61

20,48

10,06

słoneczna

12,15

30,2

30,55

19,79

7,29

wodna

1,38

15,27

26,04

43,05

14,23

z biomasy

3,12

14,97

29,51

42,36

10,06

W przypadku energetyki z biomasy, większą szansę na powstanie nowych
miejsc pracy z tym związanych dostrzegają chłopcy. Wg badanych, nowych miejsc
pracy raczej nie zapewni energetyka wiatrowa i słoneczna, o czym bardziej
przekonane są dziewczęta (tabela nr 8). Ponad ¼ badanych nie potrafi ocenić, czy
energetyka odnawialna przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.
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Tabela nr 8: Ocena możliwości zapewnienia nowych miejsc pracy przez różne rodzaje
energetyki – odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

zdecydowanie
nie
K
M
14,28
16,30
14,28
7,60
1,02
2,17
3,06
3,26

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

raczej nie
K
32,14
32,65
17,34
14,79

M
28,26
25,00
10,86
15,21

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
22,95
30,10
24,48
33,16

M
25,00
31,52
29,34
21,73

raczej tak
K
21,42
15,30
45,91
40,30

M
18,47
29,34
36,95
46,73

zdecydowanie
tak
K
M
21,42 11,95
7,62
6,28
11,22 20,63
8,67
13,04

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych upatrują w energetyce ze źródeł
odnawialnych szansę na obniżenie cen energii. Ich zdaniem najbardziej przyczyni
się do tego energetyka słoneczna, następnie wodna i z biomasy (ryc. nr 9).
Rycina nr 9: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na obniżenie cen energii,
wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

100

Czy dany rodzaj energetyki powoduje obniżenie cen
energii?

% odpowiedzi

80
60
40
20

0

zdecydowan
ie nie

raczej nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowan
ie tak

wiatrowa

3,47

9,72

30,9

40,27

15,62

słoneczna

1,38

7,98

19,79

42,36

28,47

wodna

1,76

5,2

26,38

44,79

21,87

z biomasy

2,77

8,68

38,54

39,93

10,06

W większym stopniu przekonane są o tym dziewczęta. Podobne nadzieje,
niezależnie od płci, uczniowie wiążą z energetyką wiatrową (tabela nr 9).
Tabela nr 9: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na obniżenie cen energii –
odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

zdecydowanie
nie
K
M
1,53
7,60
0,51
3,26
0,51
4,34
1,53
5,34

raczej nie
K
7,65
7,14
5,61
9,18

M
14,13
9,78
4,34
7,60

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
34,18
16,83
24,48
37,75

M
23,91
26,08
30,43
40,21

raczej tak
K
39,79
43,36
50,00
42,85

M
41,30
40,21
33,69
33,69

zdecydowanie tak
K
M
16,83 13,08
32,14 20,65
19,38 27,17
20,40 13,04
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Analiza wyników badań ukazała, że zdaniem uczniów wszystkie omawiane
rodzaje energetyki ze źródeł odnawialnych zwiększą bezpieczeństwo
energetyczne Polski przez uniezależnienie od dostaw źródeł energii spoza kraju.
Uczniowie mają największe oczekiwania wobec energetyki słonecznej i wiatrowej,
nieco mniejsze wobec wodnej i z biomasy (ryc. nr 10).

% odpowiedzi

Rycina nr 10: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego Polski przez uniezależnienie od dostaw źródeł energii
spoza kraju, wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

Czy dany rodzaj energetyki zwiększa bezpieczeństwo
100
energetyczne
Polski przez uniezależnienie od dostaw
80
źródeł energii spoza kraju?
60
40
20
0

zdecydowa
raczej nie
nie nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowa
nie tak

wiatrowa

4,51

7,98

16,31

39,23

31,94

słoneczna

3,47

9,37

11,8

44,79

32,29

wodna

1,76

10,06

18,75

27,43

32,29

z biomasy

2,08

13,88

27,43

36,8

19,79

Bardziej ostrożni w wyrażaniu takich poglądów są chłopcy, którzy rzadziej
wybierali odpowiedzi „zdecydowanie tak” (tabela nr 10).
Tabela nr 10: Ocena możliwości zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski
poprzez różne rodzaje energetyki – odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

zdecydowanie
nie
K
M
11,95
1,02
1,02
3,26
0,51
4,34
1,53
3,26

raczej nie
K
6,63
7,14
8,67
9,69

M
10,86
14,13
13,04
22,82

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
18,87
10,71
19,38
29,08

M
10,86
14,13
17,39
23,91

raczej tak
K
39,79
44,38
36,22
39,28

M
38,04
45,65
39,13
31,52

zdecydowanie
tak
K
M
33,97 28,26
36,73 22,82
35,20 26,08
24,48 18,47

Przeważający odsetek licealistów uważa, że energetyka ze źródeł
odnawialnych przyczyni się do postępu technologicznego Polski. Największe
przekonanie o korzystnym wpływie na rozwój technologii uczniowie mają
w stosunku do energetyki słonecznej, najmniejsze zaś do energetyki z biomasy
(ryc. nr 11).
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% odpowiedzi

Rycina nr 11: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na postęp technologiczny
Polski, wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

100Czy wybrany rodzaj energetyki wpływa korzystnie na
90
postęp technologiczny Polski?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
zdecydowani
ani tak ani
zdecydowani
raczej nie
raczej tak
e nie
nie
e tak

wiatrowa

1,73

10,06

18,05

40,97

29,16

słoneczna

3,81

5,55

15,97

42,7

33,33

wodna

1,38

7,29

20,13

42,01

29,16

z biomasy

2,77

10,06

28,12

36,11

22,91

Analiza szczegółowa wyników badań wykazała, że częściej dziewczęta
wybierały odpowiedź „zdecydowanie tak”. Chłopcy zaś przeważali w grupie, która
nie dostrzega w energetyce ze źródeł odnawialnych szans na postęp
technologiczny kraju (tabela nr 11).
Tabela nr 11: Ocena wpływu różnych rodzajów energetyki na postęp technologiczny
Polski – odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

zdecydowanie
nie
K
M
1,02
1,53
2,04
3,26
0,51
3,26
1,53
5,43

raczej nie
K
7,14
4,59
7,14
9,96

M
16,30
7,60
7,60
10,86

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
17,78
15,30
19,38
28,06

M
18,47
17,39
21,73
28,26

raczej tak
K
41,83
42,85
43,87
36,22

M
39,13
42,39
38,04
35,86

zdecydowanie
tak
K
M
32,14 22,82
35,20 29,34
29,08 29,34
24,48 19,56

Według większości badanych, wszystkie rodzaje energetyki ze źródeł
odnawialnych przyczyniają się do szybszego rozwoju i bogacenia się gminy. Dużą
grupę stanowią również osoby, które nie potrafią tego ocenić (ryc. nr 12).
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Rycina nr 12: Ocena możliwości szybszego rozwoju i bogacenia się gminy poprzez
wprowadzenie różnego rodzaju energetyki, wyrażona odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

% odpowiedzi

100dany rodzaj energetyki przyczynia się do szybszego
Czy
rozwoju i bogacenia się gminy?
80
60
40
20
0

zdecydowa
nie nie

raczej nie

ani tak ani
nie

raczej tak

zdecydowa
nie tak

wiatrowa

2,43

11,11

33,33

32,98

20,13

słoneczna

4,16

10,76

31,25

30,9

24,65

wodna

2,43

7,98

30,9

35,76

22,91

z biomasy

3,47

9,37

40,62

25

21,52

Analiza odpowiedzi według płci nie wykazuje różnic w opiniach chłopców
i dziewcząt na temat możliwości szybszego bogacenia się gminy poprzez
wprowadzenie energetyki ze źródeł odnawialnych (tabela nr 12).
Tabela nr 12: Ocena możliwości szybszego rozwoju i bogacenia się gminy poprzez
wprowadzenie różnego rodzaju energetyki – odpowiedzi wg płci.
Rodzaj
energetyki

wiatrowa
słoneczna
wodna
z biomasy

zdecydowanie
nie
K
M
0,51
6,52
1,02
5,43
1,02
5,43
2,04
6,52

raczej nie
K
7,65
10,20
6,63
9,69

M
18,47
11,95
10,86
9,78

Odpowiedzi w%
ani tak ani nie
K
36,73
32,65
33,16
38,26

M
26,08
28,26
26,08
45,65

raczej tak
K
34,69
31,63
36,12
28,06

M
29,34
29,34
34,78
18,47

zdecydowanie
tak
K
M
20,40 19,56
24,48 25,00
22,95 22,82
21,93 20,65

Podsumowanie i wnioski
Opisane powyżej wyniki badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina
wskazują na akceptację dla energetyki opartej na źródłach odnawialnych,
tj. energii: wiatru, słońca, wody i biomasy. Są one potwierdzeniem wyników badań
ogólnopolskich, w których stwierdzono poparcie Polaków dla energetyki
6
odnawialnej. Porównując poziom poparcia dla energetyki ze względu na jej
6

Raport TNS Polska dla AVAAZ, Zmiana klimatu i odnawialne źródła energii, https://avaazpress.
s3.amazonaws.com/559_Zmiana_klimatu_TNS_Polska_Report.pdf [dostęp 31.07.2014 r.]; Ancygier
A., Szulecki K., Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych
źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach, http://www.academia.edu/
5371251/_2013_Energia_lokalna_-_czyli_odnawialna_Raport_z_badania_akceptacji_dla_odnawial
nych_zrodel_energii_i_perspe [dostęp 31.07.2014 r.]; Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska,
2013,
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103120a38c.pdf
[dostęp
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korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki, odnotowano pewne
różnice. Uczniowie najbardziej dostrzegają pozytywne oddziaływanie energetyki
odnawialnej na środowisko. Zdaniem zdecydowanej większości uczniów,
energetyka ta przyczynia się do zaoszczędzenia zasobów surowców naturalnych
dla przyszłych pokoleń i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Badani sądzą także,
że wpływa ona korzystnie na czystość środowiska, nie generuje wielu zagrożeń dla
niego oraz nie zagraża bioróżnorodności. W przypadku oceny oddziaływania
energetyki na krajobraz zaobserwowano duże zróżnicowanie poglądów. Licealiści
nie mają zdecydowanego stanowiska na ten temat. Nieznacznie większa grupa
badanych nie dostrzega korzystnego wpływu energetyki odnawialnej na krajobraz
w stosunku do grupy uznającej ten wpływ za korzystny i grupy, która nie potrafi
dokonać jego oceny.
Analizując ocenę wpływu różnych rodzajów energetyki ze źródeł
odnawialnych na społeczeństwo stwierdzono znacznie słabszą jej akceptację niż
przy uwzględnieniu wpływu na środowisko. Wskazuje na to dość duży odsetek
uczniów, którzy nie potrafią ocenić wpływu energetyki na zdrowie, porównywalny
z odsetkiem osób, które dostrzegają korzystny wpływ. Podobnie podzielone
są opinie uczniów na temat możliwości powstania nowych miejsc pracy dzięki
energetyce odnawialnej.
Analizując ocenę wpływu energetyki ze źródeł odnawialnych na gospodarkę
stwierdzono, że uczniowie uznali go za pozytywny podobnie jak w przypadku
środowiska. Zdaniem zdecydowanej większości badanych, energetyka ta przyczyni
się do postępu technologicznego Polski oraz zwiększy jej bezpieczeństwo
energetyczne poprzez uniezależnienie od dostaw źródeł energii spoza kraju.
Większe wątpliwości uczniów budzi jej wpływ na obniżenie cen energii oraz
szybszy rozwój i bogacenie się gminy.
Porównując poparcie uczniów dla poszczególnych rodzajów energetyki
ze źródeł odnawialnych stwierdzono największy jego poziom w przypadku
energetyki słonecznej. Największe trudności w dokonaniu oceny zaobserwowano
w przypadku energetyki z biomasy.
Porównanie wyników odpowiedzi według płci badanych pokazało, że chłopcy
częściej wybierali odpowiedzi skrajne, tj. „zdecydowanie tak” lub „zdecydowanie
nie”. Dziewczęta najczęściej przeważały w grupie osób wybierających odpowiedź
„ani tak ani nie”.
Przedstawione wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących
wniosków:
1. Badani uczniowie szkół ponadgimnajalnych Lublina dostrzegli przede
wszystkim korzyści energetyki dla środowiska i gospodarki ze źródeł
odnawialnych;
2. Udzielone przez uczniów odpowiedzi wskazują na niewystarczający
poziom ich wiedzy na oddziaływanie energetyki odnawialnej na
społeczeństwo;

31.07.2014 r.]; Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł
energii. Streszczenie raportu, Mroczek B. (red.), Szczecin 2011, http://psew.pl/files/raport_akcept
acja.pdf [dostęp 31.07.2014 r.].
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3. Uczniowie mają największe problemy z oceną oddziaływania energetyki
z biomasy zarówno na środowisko, społeczeństwo, jak i gospodarkę,
wykazując brak zdecydowania. Może to wskazywać na zbyt małą wiedzę
w tym zakresie;
4. Uczniowie za najbardziej przyjazną dla środowiska, społeczeństwa
i gospodarki uznają energetykę słoneczną;
5. Stwierdza się potrzebę podniesienia poziomu wiedzy uczniów głównie
dotyczącej energetyki z biomasy oraz w zakresie wpływu energetyki
odnawialnej na społeczeństwo.
Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań poziomu akceptacji
społecznej dla energii ze źródeł odnawialnych, przeprowadzonych wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Lublina. W badaniu zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowania. Opracowany na
potrzeby badań autorski kwestionariusz ankiety pozwolił na poznanie przekonań
młodzieży na temat korzyści z energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej
i uzyskiwanej z biomasy. Uczniowie ustosunkowali się do opinii dotyczących
wpływu wymienionych źródeł energii na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.
Uzyskane wyniki badań wskazują na akceptację dla energetyki opartej
na źródłach odnawialnych. Ujawniają także, że duży odsetek młodzieży nie potrafi
określić korzyści wynikających z energetyki odnawialnej. Porównując poziom
poparcia dla energetyki ze względu na jej oddziaływanie na środowisko,
społeczeństwo i gospodarkę, odnotowano pewne różnice. Uczniowie dostrzegają
najbardziej pozytywne oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko,
najmniej zaś na społeczeństwo. Stwierdzono potrzebę podniesienia poziomu
wiedzy uczniów głównie dotyczącej energetyki z biomasy oraz w zakresie wpływu
energetyki odnawialnej na społeczeństwo.
Słowa klucze: energetyka OZE, uczniowie, szkoła ponadgimnazjalna, poziom
akceptacji
Summary
The aim of the article is to present the results of a survey of the level of social
acceptance of renewable energy sources among secondary school students
in Lublin. The study was based on the method of a diagnostic survey with the use
of the questionnaire technique. The questionnaire compiled by the authors
for the research revealed young people’s opinions about wind, solar, water
and biomass power production. The respondents expressed their opinions about
the impact of these energy sources on the economy, society, and environment.
The survey results indicate acceptance of energy derived from renewable
sources. Certain differences were observed through comparison of acceptance
of energy production in terms of its impact on the environment, society
and economy. The respondents notice the most positive impact of renewable
energy on the environment and the least effect on society. The survey indicated
a need to upgrade students’ knowledge in the area of biomass-derived energy
and the impact of renewable energy production on society.
Key words: RES energy production, pupils, secondary school, acceptance
level
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Anna Maria WÓJCIK, Ewa GAJUŚ-LANKAMER
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
AKCEPTACJA RÓŻNYCH RODZAJÓW ENERGETYKI PRZEZ NAUCZYCIELI
PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Wstęp
Energetyka jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata.
Sektor energetyczny odpowiada za rozwój i poprawę konkurencyjności gospodarki,
dobrobyt społeczny, stan środowiska przyrodniczego i zmiany klimatu. Jego
1
funkcjonowanie opiera się o zobowiązania krajowe i międzynarodowe. Aby
spełnić wymagania UE, polska energetyka musi ulec transformacji ze względu
2
na zaawansowaną strukturę wiekową źródeł wytwarzania oraz sieci. Powinna ona
przede wszystkim: zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, uniezależnić się
od węgla kamiennego, poprawić stan techniczny sieci energetycznych oraz
zwiększyć wykorzystanie OZE.
Rozwój i poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki są uzależnione
od wzrostu jej efektywności energetycznej. Obecnie jest ona trzykrotnie niższa niż
w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Działania zwiększające
efektywność energetyczną powinny polegać na zmniejszeniu energochłonności
3
przedsiębiorstw oraz zwiększeniu efektywności produkcji energii. Dobrobyt
społeczny opisuje stopień zaspokajania przez ludzi ogółu swoich potrzeb.
Ze względu na stale rosnące ceny energii w Polsce odnotowuje się zjawisko
ubóstwa energetycznego. Dotyczy ono gospodarstw domowych, w których wydatki
4
5
na energię stanowią ponad 10% budżetu. Według Jurdziaka i GUS, w Polsce
koszty paliw i energii stanowią 20-30% budżetu domowego. Ceny energii w kraju
należą do najwyższych w Europie w stosunku do siły nabywczej. Problemem
globalnym związanym z produkcją energii w Polsce jest wyczerpywanie się
zasobów oraz emisja CO2 prowadząca do zmiany klimatu.
Zmiany w sektorze energetycznym nie mogą się odbyć bez poparcia
społecznego wymagającego zwiększenia świadomości społecznej na temat
różnych rodzajów energetyki i ich wpływu na gospodarkę, społeczeństwo
i środowisko. Kształtowanie świadomości społecznej jest procesem długotrwałym.
1

2

3

4

5

Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
10 listopada 2009 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada
2009 r., http://bip.msp.gov.pl/download/1/3104/Polityka_energetyczna_Polski_do_2030r.pdf [dostęp
16.07.2014 r.]; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. O efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94,
poz. 551 oraz z 2012 r., poz. 951, poz. 1203 i poz. 1397).
M. Wójcik, Energetyka rozproszona – wybrane zagadnienia do debaty, http://chronmyklimat.pl/
wiadomosci/energetyka/debata-online-energetyka-rozproszona-w-drodze-do-niskoemisyjnej-polskiszanse-i-bariery [dostęp 16.07.2014 r.].
R. Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność
energetyczna, „Polityka Energetyczna” 2013, z. 4, t. 16, s. 35-46.
L. Jurdziak, Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym
ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce, „Polityka Energetyczna” 2012, z. 4, t. 15, s. 23-50.
GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2012, Warszawa 2013; M. Szymańska, K. Wolski, Raport
Koszt życia czyli na co stać Polaków, 2013, http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria
_glowna.317/wpis.735 [dostęp 21.07.2014 r.].
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Duży udział w nim ma edukacja szkolna, za którą w dużej mierze odpowiedzialni
są nauczyciele. Zbadanie poziomu akceptacji nauczycieli dla różnych rodzajów
energetyki pozwoli na określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli
w obszarze problematyki dotyczącej energetyki. Umożliwi to wyposażenie
nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia efektywnej edukacji
w szkole. Dalsze działania powinny być skierowane bezpośrednio do uczniów.
Organizacja i przebieg badań
Celem badań było poznanie poglądów nauczycieli na temat wpływu
energetyki z wybranych źródeł odnawialnych i konwencjonalnych na gospodarkę,
społeczeństwo i środowisko oraz określenie poziomu akceptacji dla
poszczególnych rodzajów energetyki. Badania posłużyły także do poznania ich
opinii na temat obecności treści związanych z energetyką rozproszoną i OZE
w edukacji szkolnej.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego techniką
ankietowania z wykorzystaniem autorskiego narzędzia, którym był kwestionariusz
6
ankiety złożony z 4 części.
Część pierwszą stanowiła instrukcja informująca o celu badań i sposobie
wypełniania kwestionariusza. Dodatkowo zamieszczono w niej definicje trzech
7
pojęć użytych w pozostałych częściach ankiety: energetyka rozproszona,
8
prosument i OZE. Część druga posłużyła do określenia postaw badanych wobec
wybranych alternatywnych i konwencjonalnych źródeł energii w kontekście ich
wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko tj. poziomu akceptacji źródeł
energii.
Do
zbadania
poziomu
akceptacji
(postaw)
zastosowano
5-stopniową Skalę Likerta, w której poszczególnym stopniom odpowiadało różne
nasilenie postaw: 1 – postawa silnie negatywna, 2 – postawa słabo negatywna,
3 – postawa obojętna, 4 – postawa słabo pozytywna, 5 – postawa silnie
9
pozytywna. Część trzecia kwestionariusza pozwoliła na zebranie opinii nauczycieli
na temat obecności treści związanych z energetyką rozproszoną i OZE w edukacji
szkolnej. Posłużyła do określenia gotowości nauczycieli do bycia prosumentem
i ponoszenia wyższych kosztów na energię z OZE do czasu osiągnięcia pełnej
konkurencyjności przez technologie rozproszone. Ostatnią, czwartą część
stanowiła metryczka zawierająca dane na temat wieku, płci, stażu pracy, stopnia
awansu zawodowego, nauczanego przedmiotu i typu szkoły, w której pracowali
badani.
Badanie przeprowadzono w maju 2014 roku. Objęto nim 30 nauczycieli
przedmiotu biologia pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie
lubelskim. Prawie wszyscy badani (93,3%) to kobiety. Nauczyciele byli
zróżnicowani ze względu na staż pracy. Połowa z nich pracowała w zawodzie
w przedziale od 21 do 30 lat, 26,6% w przedziale od 11 do 20 lat, 20% ponad

6

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
P. Dziamski, M. Kamińska, K. Michałowska-Knap, G. Wiśniewski, Energetyka rozproszona, Warszawa
2011.
8
Norwisz J., Musielak T., Boryczko B., Odnawialne źródła energii – polskie definicje i standardy, „Rynek
Energii” 2006, nr 1; Gadzialski D., Potencjał rozwoju rynku prosumenta w obliczu polskich
uwarunkowań systemowych, „Acta energetica” 2010, nr 3, s. 13-17.
9
Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976.
7
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30 lat. Jedna osoba (3,3%) pracowała krócej niż 11 lat. Diagnozowani nauczyciele
posiadali najwyższe stopnie awansu zawodowego tj. stopień nauczyciela
dyplomowanego – 93,3% badanych, stopień nauczyciela mianowanego – 6,7%.
Najmłodszy z badanych nauczycieli miał 37 lat, najstarszy – 59. Średnia wieku
ankietowanych wyniosła 48 lat.
Wyniki badań
W celu określenia poziomu akceptacji względem różnych rodzajów energetyki
badanym nauczycielom przedstawiono jednakowy zestaw stwierdzeń:
Energetyka wiatrowa/ słoneczna/ wodna/ z biomasy/ węglowa/ z gazu
łupkowego:
1. wpływa korzystnie na czystość środowiska;
2. pozwala zaoszczędzić zasoby surowców naturalnych dla przyszłych
pokoleń;
3. pozwala ograniczyć emisję CO2;
4. wpływa korzystnie na krajobraz;
5. generuje wiele zagrożeń dla środowiska;
6. wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność;
7. wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców;
8. zapewnia nowe miejsca pracy dla mieszkańców;
9. powoduje obniżenie cen energii;
10. zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez uniezależnienie
od dostaw źródeł energii spoza kraju;
11. wpływa korzystnie na postęp technologiczny Polski;
12. przyczynia się do szybszego rozwoju i bogacenia się gminy.
Do powyższych stwierdzeń badani mogli się odnieść wybierając jedną
z podanych odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, ani tak ani nie, raczej nie,
zdecydowanie nie. Wariantom odpowiedzi do poszczególnych stwierdzeń
przyporządkowano wartości od 1 do 5 w Skali Likerta.
Badani wyrazili słabą akceptację dla energetyki wiatrowej (średnia 3,39).
Najbardziej pozytywny stosunek nauczyciele mieli do stwierdzeń, że energetyka
wiatrowa wpływa korzystnie na czystość środowiska, pozwala zaoszczędzić
zasoby surowców naturalnych dla przyszłych pokoleń oraz ograniczyć emisję CO 2.
Uważają, że ten rodzaj energetyki nie generuje zagrożenia dla środowiska i jest
obojętny dla bioróżnorodności. Średnia z pytań odnoszących się do środowiska,
która wyniosła 4,10 oznacza, że nauczyciele postrzegają energetykę wiatrową jako
korzystną dla stanu środowiska. Zdaniem nauczycieli, energetyka wiatrowa
nie ma wypływu na badane aspekty społeczne, tj. na zdrowie i miejsca pracy
(średnia z pytań 7-8 wyniosła 3,0). Badani dostrzegają słabo pozytywne
oddziaływanie energetyki wiatrowej na gospodarkę (średnia z pytań 9-12 wyniosła
3,72) m.in. na spadek cen energii, wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski
przez uniezależnienie od dostaw źródeł energii spoza kraju, na postęp
technologiczny kraju oraz szybszy rozwój i bogacenie się gmin (ryc. nr 1).
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Wartość w Skali Likerta

Rycina nr 1: Poziom akceptacji energetyki wiatrowej na podstawie średnich
arytmetycznych.

5

4,83 4,83

4,8

Energetyka wiatrowa
4

3,87

4

3,23 3,07 3,13
2,87

3

3,5

3,93

3,47

2
1
1

2

3

4

5

6
7
8
Numer pytania

9

10

11

12

Badani wyrazili słabą akceptację dla energetyki słonecznej (średnia 3,95).
Najbardziej pozytywny stosunek nauczyciele mieli do stwierdzeń, że energetyka
słoneczna wpływa korzystnie na czystość środowiska, pozwala zaoszczędzić
zasoby surowców naturalnych dla przyszłych pokoleń i ograniczyć emisję CO 2.
Są przekonani, że energetyka słoneczna nie zagraża bioróżnorodności . Uważają,
że ten rodzaj energetyki nie generuje zagrożenia dla środowiska, wpływa
natomiast niekorzystnie na krajobraz. Średnia z pytań odnoszących się
do środowiska, która wyniosła 4,21 oznacza, że nauczyciele postrzegają
energetykę słoneczną jako korzystną dla stanu środowiska. Zdaniem nauczycieli,
energetyka słoneczna nie ma korzystnego wypływu na nowe miejsca pracy, jest
natomiast korzystna dla zdrowia człowieka (średnia z pytań 7-8 wyniosła 3,28).
Badani dostrzegają silnie pozytywne oddziaływanie energetyki słonecznej
na gospodarkę (średnia z pytań 9-12 wyniosła 3,89), m.in. na wzrost
bezpieczeństwa energetycznego Polski przez uniezależnienie od dostaw źródeł
energii spoza kraju oraz na postęp technologiczny kraju. Uważają, że przyczyni się
w niewielkim stopniu do obniżenia cen energii oraz szybszego rozwoju i bogacenia
się gmin (ryc. nr 2).

Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 2: Poziom akceptacji energetyki słonecznej na podstawie średnich
arytmetycznych.
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Badani dostrzegają pozytywny wpływ energetyki wodnej na środowisko
(średnia z pytań 1-6 wyniosła 3,91), na społeczeństwo (średnia z pytań
7-8 wyniosła 3,53) oraz na gospodarkę (średnia z pytań 9-12 wyniosła 3,80). Silną
akceptację uzyskały cztery następujące stwierdzenia, że energetyka wodna:
wpływa korzystnie na czystość środowiska, pozwala zaoszczędzić zasoby
surowców naturalnych dla przyszłych pokoleń, pozwala ograniczyć emisję CO 2,
zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez uniezależnienie od dostaw
źródeł energii spoza kraju. Pozostałe stwierdzenia uzyskały słabe poparcie. Badani
wyrazili słabą akceptację dla energetyki wodnej – średnia 3,83 (ryc. nr 3).

Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 3: Poziom akceptacji energetyki wodnej na podstawie średnich
arytmetycznych.

5

4,46

4,71 4,75

4

Energetyka wodna
3,25 3,43 3,13 3,32

3,75 3,68

4,04 3,89

3,61

3
2
1
1

2

3

4

5 Numer
6 pytania
7
8

9

10

11

12

Badani wyrazili słabą akceptację dla energetyki z wykorzystaniem biomasy
(średnia 3,71). Największą akceptację uzyskało stwierdzenie, że energetyka
z wykorzystaniem biomasy pozwala zaoszczędzić zasoby surowców naturalnych
dla przyszłych pokoleń (średnia 4,5) oraz, że wpływa korzystnie na postęp
technologiczny Polski (średnia 4,07). Najniższą akceptację (średnia 2,97) uzyskało
stwierdzenie: „energetyka z wykorzystaniem biomasy wpływa korzystnie
na zdrowie mieszkańców” co oznacza, że przeważająca część badanych uważa,
iż jest ona szkodliwa dla zdrowia. Zdaniem nauczycieli ten rodzaj energetyki ma
najkorzystniejsze oddziaływanie gospodarcze (średnia z pytań 9-12 wyniosła 3,94),
nieco mniej korzystne na środowisko (średnia z pytań 1-6 wyniosła 3,68), najmniej
korzystne na badane aspekty społeczne (średnia z pytań 7-8 wyniosła 3,33)
(ryc. nr 4).
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Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 4: Poziom akceptacji energetyki z wykorzystaniem biomasy na podstawie
średnich arytmetycznych.
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Analizując odpowiedzi respondentów dotyczące wpływu energetyki węglowej
na środowisko odnotowano, że większość z nich nie zgadza się ze stwierdzeniami,
iż energetyka węglowa wpływa korzystnie na czystość środowiska, pozwala
zaoszczędzić zasoby surowców naturalnych dla przyszłych pokoleń i ograniczyć
emisję CO2 oraz korzystnie wpływa na krajobraz. Zgadzają się natomiast
z opiniami, że generuje ona wiele zagrożeń dla środowiska i wpływa niekorzystnie
na bioróżnorodność. Oznacza to że zdaniem nauczycieli ten rodzaj energetyki
szkodzi środowisku (średnia z pytań 1-6 wyniosła 1,7). Podobnie oceniają oni
wpływ energetyki na zdrowie mieszkańców, postrzegając go jako negatywny.
W energetyce węglowej upatrują jednak źródła nowych miejsc pracy. Średnia
z pytań dotyczących społeczeństwa wyniosła 2,98. Analizując stwierdzenia
dotyczące gospodarki odnotowano słabą akceptację energetyki węglowej jako
źródła zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i przyczynę szybszego
rozwoju i bogacenia się gminy. Większość badanych uważa, że ten rodzaj
energetyki nie powoduje obniżenia cen energii ani nie wpływa korzystnie na postęp
technologiczny Polski. Średnia z pytań 7-8 wyniosła 2,99. Badani wyrazili słabo
negatywną postawę dla energetyki węglowej – średnia 2,41 (ryc. nr 5).

Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 5: Poziom akceptacji energetyki węglowej na podstawie średnich
arytmetycznych.
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Badani nauczyciele wykazali obojętną postawę względem wpływu energetyki
z gazu łupkowego na środowisko (średnia z pytań 1-6 wyniosła 3,03). Dostrzegają
oni negatywny wpływ gazu łupkowego na krajobraz. Większość z badanych
uważa, że generuje on zagrożenia dla środowiska. Energetyka z gazu łupkowego,
zdaniem badanych, nie będzie miała negatywnego oddziaływania na zdrowie,
zapewni natomiast nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Średnia z pytań
7-8 wyniosła 3,63. Nauczyciele upatrują w energetyce z gazu łupkowego szansę
dla gospodarki kraju. Badani uważają, że ten rodzaj energetyki raczej spowoduje
obniżenie cen energii i na pewno zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski,
jej postęp technologiczny oraz przyczyni się do szybszego rozwoju i bogacenia
się gminy. Badanych cechuje słabo pozytywna postawa dla energetyki z gazu
łupkowego – średnia 3,42 (ryc. nr 6).

Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 6: Poziom akceptacji energetyki z gazu łupkowego na podstawie średnich
arytmetycznych.
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Poparcie nauczycieli dla OZE sprawdzono zamieszczając w ankiecie dwa
pytania:
1. Czy byłaby Pani/byłby Pan skłonna/y ponieść wyższe koszty na energię
z OZE do czasu osiągnięcia pełnej konkurencyjności przez technologie
rozproszone?
2. Czy byłaby Pani/byłby Pan skłonna/y zostać prosumentem energii?
Uzyskane odpowiedzi wskazują na słabe poparcie dla odnawialnych
źródeł energii i energetyki rozproszonej w sytuacji wymagającej poniesienia
indywidualnych kosztów (ryc. nr 7).
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Rycina nr 7: Poparcie dla odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej
na podstawie średnich arytmetycznych.
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Nauczyciele ocenili bardzo nisko szkolną edukację w zakresie OZE
i energetyki rozproszonej. Średnie wystawionych ocen wyniosły dla edukacji
w zakresie OZE – 2,8, zaś w zakresie energetyki rozproszonej – 2,7. Oznacza
to, że zdaniem nauczycieli biologii, szkoła ponadgimnazjalna nie zapewnia
wystarczającej wiedzy na temat OZE oraz energetyki rozproszonej (ryc. nr 8).
Rycina nr 8: Ocena szkolnej edukacji w zakresie energetyki na podstawie średnich
arytmetycznych.
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Badani nauczyciele biologii uczący w szkołach ponadgimnazjalnych
dostrzegają niewielką potrzebę doskonalenia w zakresie OZE i energetyki
rozproszonej. Wskazują na to średnie wyników odpowiedzi, które osiągnęły
wartość niewiele ponad 3 (ryc. nr 9).
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Rycina nr 9: Ocena potrzeb uzupełnienia wiedzy w zakresie energetyki przez
nauczycieli na podstawie średnich arytmetycznych.
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Podsumowanie i wnioski
Przedstawione powyżej wyniki badań nauczycieli biologii w szkole
ponadgimnazjalnej potwierdzają wyniki badań ogólnopolskich wskazujących
10
na akceptację społeczeństwa dla odnawialnych źródeł energii. Ponadto, niewielu
nauczycieli, podobnie jak ogół Polaków, wykazuje gotowość do ponoszenia
11
kosztów na rozwój OZE i energetyki rozproszonej. Średni poziom akceptacji
wszystkich rodzajów energetyki opartych na odnawialnych źródłach energii
wynoszący 3,71 wskazuje na pozytywną, choć słabo, postawę nauczycieli
względem OZE. Akceptacji takiej nie uzyskała energetyka konwencjonalna –
średnia 2,91. Porównanie średnich poziomów akceptacji przez nauczycieli różnych
rodzajów energetyki wykazało, że największe poparcie uzyskała energetyka
słoneczna (3,95). W dalszej kolejności znalazła się energetyka wodna (3,81)
i z biomasy (3,71). Słaby brak akceptacji odnotowano jedynie w przypadku
energetyki węglowej, której średnia (2,41) uzyskała wartość poniżej 3, co oznacza
obojętność respondentów (ryc. nr 10).

10

Raport TNS Polska dla AVAAZ, Zmiana klimatu i odnawialne źródła energii,
https://avaazpress.s3.amazonaws.com/559_Zmiana_klimatu_TNS_Polska_Report.pdf
[dostęp
16.07.2014 r.]; Ancygier A., Szulecki K., Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania
akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach,
http://www.academia.edu/5371251/_2013_Energia_lokalna_-_czyli_odnawialna_Raport_z_badania_a
kceptacji_dla_odnawialnych_zrodel_energii_i_perspe [dostęp 16.07.2014 r.].
11
Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS przygotowany dla
Ministerstwa Środowiska, 2013, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103
120a38c.pdf [dostęp 16.07.2014 r.].
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Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 10: Porównanie poziomu akceptacji różnych rodzajów energetyki
na podstawie średnich arytmetycznych.
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Dla określenia potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze
problematyki dotyczącej energetyki porównano poziom poparcia dla różnych
rodzajów energetyki ze względu na ich oddziaływanie na środowisko,
społeczeństwo i gospodarkę. Uzyskane wyniki badań pozwalają na stwierdzenie,
że nauczyciele biologii właściwie oceniają wpływ poszczególnych rodzajów
energetyki na środowisko. Doceniają pozytywny wpływ na stan środowiska
energetyki wykorzystującej OZE, głównie energii słonecznej. Zdaniem nauczycieli,
ten rodzaj energetyki szczególnie korzystnie wpływa na czystość środowiska,
pozwala zaoszczędzić zasoby surowców naturalnych dla przyszłych pokoleń
i ograniczyć emisję CO2, nie zagraża bioróżnorodności. Badani dostrzegają
niekorzystny wpływ energetyki słonecznej na krajobraz, natomiast nie widzą
takiego wpływu w przypadku energetyki wiatrowej, wodnej i z biomasy. Energetykę
opartą o źródła konwencjonalne postrzegają jako niosącą więcej zagrożeń dla
środowiska, dotyczy to głównie energetyki węglowej (ryc. nr 11).
Uzyskane wyniki badań wskazują, że dyplomowani nauczyciele biologii
mają właściwe postawy względem wpływu poszczególnych rodzajów energetyki
na środowisko. Oznacza to, że posiadają dość dobrą wiedzę w tym zakresie.

Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 11: Porównanie poparcia dla różnych rodzajów energetyki ze względu
na ich oddziaływanie na środowisko na podstawie średnich arytmetycznych.
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Analizując ocenę wpływu różnych rodzajów energetyki na społeczeństwo
stwierdzono bardzo słabą akceptację dla OZE oraz dla energetyki ze źródeł
konwencjonalnych (ryc. nr 12). Zdaniem badanych, najbardziej korzystnie na
zdrowie wpływa energetyka słoneczna. Niewielki pozytywny wpływ wywiera
energetyka wiatrowa i wodna. Energetyka z biomasy postrzegana jest jako
zagrażająca zdrowiu, podobnie jak energetyka węglowa. Opinie dotyczące wpływu
energetyki na miejsca pracy wskazują, że zdaniem nauczycieli, większość
rodzajów energetyki sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy. Jedynie
w przypadku energetyki wiatrowej i słonecznej nie dostrzeżono takich zależności.
Uzyskane wyniki badań, zbliżone do postawy obojętnej wskazują na brak
zdecydowanych poglądów nauczycieli. Może to wynikać z niedostatecznego
poziomu wiedzy na temat oddziaływania energetyki na społeczeństwo, szczególnie
na zdrowie i zatrudnienie.

Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 12: Porównanie poparcia dla różnych rodzajów energetyki ze względu
na ich oddziaływanie na społeczeństwo na podstawie średnich arytmetycznych.
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Analizując ocenę wpływu różnych rodzajów energetyki na gospodarkę
stwierdzono wyższą akceptację nauczycieli dla OZE niż dla energetyki ze źródeł
konwencjonalnych (ryc. nr 13). Najwyższe poparcie uzyskała energetyka
z wykorzystaniem biomasy. Zdaniem badanych, do obniżenia cen energii mogą
przyczynić się wszystkie rodzaje energetyki z OZE oraz energetyka wykorzystująca
gaz łupkowy. Wykorzystanie wszystkich analizowanych źródeł energii według
nauczycieli wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
Polski poprzez uniezależnienie od dostaw źródeł energii spoza kraju. Największą
nadzieję nauczyciele upatrują w energetyce wiatrowej, słonecznej, wodnej i z gazu
łupkowego. Te rodzaje energetyki ich zdaniem wpływają również korzystnie
na postęp technologiczny Polski. Według nauczycieli, wszystkie rodzaje energetyki
przyczyniają się do szybkiego rozwoju i bogacenia się gmin, przy czym największą
nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej gmin upatrują w energetyce z gazu
łupkowego.
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Wartości w Skali Likerta

Rycina nr 13: Porównanie poparcia dla różnych rodzajów energetyki ze względu
na ich oddziaływanie na gospodarkę na podstawie średnich arytmetycznych.
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Interpretacja przedstawionych wyników badań pozwala na sformułowanie
następujących wniosków:
1. Nauczyciele biologii w szkole ponadgimnazjalnej wykazują większą
akceptację dla energetyki pochodzącej z OZE niż dla energetyki
konwencjonalnej;
2. Badani nauczyciele właściwie ocenili wpływ poszczególnych rodzajów
energetyki na środowisko i gospodarkę;
3. Postawy dotyczące oddziaływania energetyki na społeczeństwo wskazują
na niewystarczający poziom wiedzy badanych w tym zakresie;
4. Badani nauczyciele widzą niewielką potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy
na temat OZE i energetyki rozproszonej;
5. Stwierdza się potrzebę doskonalenia nauczycieli, które pozwoli
na uzupełnienie wiedzy sprzyjającej wzrostowi akceptacji społecznej dla
zmian w energetyce, głównie na temat wpływu energetyki na
społeczeństwo;
6. Należy zadbać, aby atrakcyjność szkoleń dla nauczycieli z zakresu
problemów energetycznych spowodowała wzrost motywacji do
doskonalenia się. Szkolenia powinny:
 umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w praktyce
szkolnej dla nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów
edukacyjnych;
 wykorzystywać efektywne metody nauczania uczenia się oparte
o technologie informacyjne, studia przypadków, wizyty studyjne, dobre
praktyki krajowe i zagraniczne;
 przebiegać z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, których
nauczyciele będą mogli używać w realizacji podstawy programowej
oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
Streszczenie
Sektor energetyczny w Polsce wymaga dostosowania do wymogów UE.
Zmiany w nim nie mogą się odbyć bez poparcia społecznego wymagającego
zwiększenia świadomości społecznej na temat różnych rodzajów energetyki i ich
wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Kształtowanie świadomości
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społecznej jest procesem długotrwałym. Duży udział w nim ma edukacja szkolna,
za którą odpowiedzialni są między innymi nauczyciele.
Artykuł prezentuje wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród
nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem Skali Likerta.
Przedstawia poglądy badanych dotyczące wpływu energetyki z wybranych źródeł
odnawialnych i konwencjonalnych na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę
oraz ich opinie na temat obecności treści związanych z OZE i energetyką
rozproszoną w edukacji szkolnej. Do oceny poziomu akceptacji nauczycieli dla
różnych rodzajów energetyki wykorzystano średnie arytmetyczne. Poparcie
nauczycieli dla OZE i energetyki rozproszonej zbadano dodatkowo wykorzystując
odpowiedzi na pytania o gotowość ponoszenia wyższych kosztów na energię
z OZE oraz bycia prosumentem energii.
Uzyskane wyniki poziomu akceptacji wykazały, że największe poparcie
otrzymała energetyka słoneczna. W dalszej kolejności znalazła się energetyka
wodna i z wykorzystaniem biomasy. Słaby brak akceptacji odnotowano jedynie
w przypadku energetyki węglowej. Nauczyciele ocenili bardzo nisko szkolną
edukację ponadgimnazjalną w zakresie OZE i energetyki rozproszonej. Badani
nauczyciele biologii, uczący w szkołach ponadgimnazjalnych, dostrzegają
niewielką potrzebę doskonalenia w zakresie OZE i energetyki rozproszonej.
Zbadanie poziomu akceptacji nauczycieli dla różnych rodzajów energetyki
pozwoliło na określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze
problematyki dotyczącej energetyki, które umożliwi wyposażenie tej grupy
zawodowej w niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia efektywnej
edukacji w szkole.
Słowa klucze: energetyka OZE, energetyka konwencjonalna, nauczyciele,
szkoła ponadgimnazjalna, poziom akceptacji, Skala Likerta
Summary
The energy industry sector in Poland should be adapted to the EU
requirements. Changes therein cannot be introduced without social support, which
requires raising public awareness of the different types of energy production
and their impact on the economy, society, and environment. Development
of awareness is a time-consuming process supported by school education,
for which teachers take the responsibility.
The article presents results of diagnostic surveys carried out using the Likert
Scale among secondary school biology teachers. It shows respondents’ views
on the impact of energy produced from selected renewable and conventional
resources on the environment, society, and economy and their opinions concerning
the contents related to renewable energy sources (RES) and dispersed energy
production in education. Arithmetic means were used for assessment of the level
of teachers’ acceptance of the various types of energy of energy production.
Teachers’ support for RES and dispersed energy production was additionally
assessed using answers to questions of the readiness to incur higher costs
for RES-derived energy and to be an energy prosumer.
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The results of the acceptance level showed that solar power received
the greatest support. It was followed by hydropower and biomass energy sources.
Only coal energy production received no acceptance. The teachers rated
secondary school education in RES and dispersed energy production at a very low
level. The secondary school biology teachers surveyed express inconsiderable
need to upgrade knowledge about the RES and dispersed energy production.
The evaluation of the level of teachers’ acceptance for the various types
of energy production has revealed the need for upgrading teachers’ qualifications
in the field of energy production issues, which will provide this occupational group
with knowledge and skills indispensable for effective education at school.
Key words: RES energy production, conventional energy production,
teachers, secondary school, acceptance level, Likert Scale
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Sylwia MROZOWSKA
Uniwersytet Gdański
PROBLEMY KOMUNIKOWANIA I „WŁĄCZANIA” SPOŁECZEŃSTWA
1
DO PROJEKTÓW JĄDROWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Awarie w Three Mile Island w 1979 r., w Czarnobylu w 1986 r. i w Fukushimie
w 2011 r. spotęgowały publiczne przekonanie, że funkcjonowanie elektrowni
jądrowych obarczone jest dużym ryzykiem. Dzisiaj panuje zgoda w kwestii błędów
popełnionych w rządowym komunikowaniu o ryzyku w przypadku awarii japońskiej
i przekonanie, że nie pozostało to bez wpływu na opinię publiczną, która poparła
politykę „odejścia od atomu” w niektórych państwach europejskich.
Badania naukowe pokazują, że projekty jądrowe wymagają budowania
zaufania społecznego od momentu ich tworzenia. Siła ryzyka określana jest
m.in. poprzez podkreślenie jej społecznej percepcji: „ryzyka są zawsze
wydarzeniami przyszłymi, możliwymi, grożącymi nam. (…) to stałe zagrożenie
określa nasze oczekiwania, opanowuje nasze myśli i kieruje naszymi rękami,
2
i dlatego staje się siłą polityczną zmieniającą świat”.
Proces budowy elektrowni jądrowej, okres jej funkcjonowania, wygaszenie
i składowanie odpadów radioaktywnych związane są z koniecznością przyjęcia
konkretnego rozwiązania w zakresie komunikowania m.in. o procesach
zachodzących w elektrowni, procedur kontrolnych i udziału w nich społeczeństwa.
Artykuł ma na celu prezentację wybranych problemów komunikowania
i włączania społeczeństwa do projektów jądrowych oraz praktycznych rozwiązań
w tym zakresie. W pierwszej części przedstawione zostaną ogólne problemy
publicznego rozumienia nauki i technologii wraz z przywołaniem wyników badań
sondażowych, w tym prowadzonych w ramach unijnych Eurobarometrów przed
awarią w Fukushimie, w drugiej idea włączania interesariuszy oraz nowa
europejska inicjatywa Europejski dialog na temat energii, określany przez
pomysłodawców jako narzędzie demokracji uczestniczącej, w końcu przywołany
zostanie francuski model informowania społeczeństwa w zakresie energetyki
jądrowej oraz rozwiązania proponowane w polskim programie przyjętym przez
Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r.
Publiczne rozumienie i percepcja technologii jądrowych
Złożony i wieloaspektowy problem publicznego rozumienia i percepcji
energetyki jądrowej podejmowany jest przez przedstawicieli m.in. socjologii, nauk
politycznych, zarządzania, psychologii oraz nauki o komunikowaniu. Do zagadnień
budzących największe zainteresowanie należą: ocena technologii, w tym

1

2

Artykuł powstał w związku z realizacją przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o.
działania badawczego pt. Analiza społecznych uwarunkowań wdrożenia technologii HTR w Polsce
w ramach odcinka badawczego pt. Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań
przemysłowych w badawczym projekcie strategicznym Technologie wspomagające rozwój
bezpiecznej energetyki jądrowej dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Warszawa
2012, s. 23.
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3

4

partycypacyjna, włączanie interesariuszy do procesu decyzyjnego; sposoby
rozumienia problemów energetyki jądrowej przez społeczeństwo, komunikowanie
5
6
7
o ryzyku, stygmatyzacja energii jądrowej czy społeczna percepcja ryzyka.
Powyższa tematyka konsekwentnie analizowana jest również przez
międzynarodowe, europejskie oraz narodowe organizacje i instytucje zajmujące
8
się energetyką jądrową, m.in. przez Międzynarodową Agencję Energetyczną,
9
10
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, Agencję Energii Jądrowej OECD,
11
Światową Radę Energetyki,
Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony przed
12
13
Promieniowaniem, Światowe Towarzystwo Nuklearne oraz Agencję Dostaw
14
15
16
EURATOMU, Komisję Europejską, EURATOM, Europejskie Porozumienie
17
18
Rozwoju Fuzji Jądrowej, Europejskie Forum Atomowe, Europejskie Forum
19
20
Nukleoniczne
oraz think-thanki
i organizacje pozarządowe, podejmujące
problematykę energetyki w swojej działalności.
Publiczne rozumienie nauki i technologii ułatwia zaangażowanie obywateli
w publiczne debaty, podejmowanie decyzji w życiu codziennym, zwiększa
świadomość tego, co wokół nas się dzieje. Badanie pomiaru analfabetyzmu
naukowego (poziomu rozumienia nauki i techniki koniecznego dla funkcjonowania
we współczesnym społeczeństwie przemysłowym) podjęto w latach
siedemdziesiątych. Badania te koncentrują się na dwóch obszarach: rozumienia
pojęć i koncepcji oraz rozumienia procesów i metod nauki i techniki. Oprócz
odrębnych badań statystycznych wiedzy i postaw wobec nauki i techniki,
prowadzonych systematycznie przez Narodową Fundację Nauki w USA oraz
Komisję Europejską (Eurobarometr), podejmuje się także odrębne badania ogólne
na szczeblu krajowym, badania w formie modułu szerszych badań postaw
i wartości (General Social Survey), badania cząstkowe dotyczące pewnych
3

L. Zacher (red.), Nauka-Technika-Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania
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zagadnień na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Badania nad poziomem
21
wiedzy o nauce w Polsce zostały przedstawione w publikacji Co wiemy o nauce?.
Raporty OECD z 2008 r. oraz z 2012 r. wskazywały na coraz bardziej
krytyczny odbiór wyników badań naukowych i rozwoju techniki (technologii) przez
społeczeństwo, zwłaszcza w obszarach związanych z dużym potencjalnym
ryzykiem rodzącym wątpliwości etyczne, jak niektóre rodzaje badań biologicznych
i medycznych, organizmy modyfikowane genetycznie, niektóre technologie
energetyczne. Twórcy raportu wskazywali na możliwe nasilanie się dążeń
do uspołecznienia polityki naukowej, polegające na włączeniu przedstawicieli
22
społeczeństwa do gremiów kształtujących tę politykę.
Postawy społeczne mieszkańców Unii Europejskiej wobec kategorii
związanych z energetyką jądrową znajdujemy m.in. w badaniach Eurobarometru.
Sondaż Eurobarometru Postawy społeczne w odniesieniu do odpadów
23
radioaktywnych z 2008 r. pokazywał, że poparcie Europejczyków dla energetyki
jądrowej w 2008 r. wzrosło o 7% w ciągu ostatnich 3 lat i równoważyło
przeciwników tego źródła pozyskiwania energii. Łącznie w państwach Unii
Europejskiej było 44% zwolenników i 45% przeciwników energetyki jądrowej.
Wyniki badań wskazywały na zalety energetyki jądrowej. 62% respondentów
upatrywało ich w kwestii niskich emisji dwutlenku węgla, 64% w dywersyfikacji
źródeł energii, a 63% w ograniczeniu zależności od ropy naftowej. Na pytania
skierowane do osób przeciwnych energetyce jądrowej, jakie znaczenie dla ich
postawy względem energii jądrowej miałaby kwestia skutecznego rozwiązania
odpadów radioaktywnych, 39% odpowiedziało, że zmieniłoby stanowisko. Analitycy
wskazywali, że opinie dotyczące odpadów radioaktywnych są trudne do odczytania
dla przemysłu jądrowego. 78% respondentów uważało, że wszystkie odpady
radioaktywne są niebezpieczne, 72% całkowicie lub raczej zgadzała się z opinią,
że nie ma bezpiecznego sposobu składowania odpadów wysokoaktywnych.
71% jest pewnych, że odpady radioaktywne są już składowane w głębokich
składowiskach podziemnych, co zdaniem 36% jest całkowicie lub raczej
nieodpowiednią metodą postępowania. Poparcie dla energetyki jądrowej było
największe w krajach, w których działały już elektrownie jądrowe, jak: Bułgaria,
Czechy, Finlandia, Węgry, Litwa, Szwecja. Liczba zwolenników elektrowni
jądrowych kształtowała się na poziomie ponad 60%. W Niemczech opinie
były podzielone: 12% respondentów całkowicie popierało energetykę jądrową,
16% było absolutnie przeciwnych, 34% raczej popierało, 31% było raczej
przeciwnych, 7% nie miało zdania.
24
Wyniki Eurobarometru Nauka i Technologia z 2010 r. pokazywały, że
w Europie informacjami naukowymi i technologicznymi interesuje się więcej osób
niż wiadomościami sportowymi czy politycznymi. Polska była jednym z sześciu
krajów, których obywatele nie interesują się nauką. Największy odsetek badanych
czuł się dobrze poinformowany w dziedzinie problemów środowiska (78%), polityki
(73%), sportu (68%), odkryć medycznych (65%). W kwestiach nauki i technologii
dobrze poinformowanych było 61% Europejczyków. Jeśli chodzi o publiczne
21

I. Białecki, J. Kozłowski, P. Sztabiński, Co wiemy o nauce?, Warszawa 2003.
OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2008 r.; OECD Science, Technology and Industry
Outlook, 2012 r.
23
Special Eurobarometr 297, Attitudes towards radioactive waste, Bruksela 2008.
24
Special Eurobarometr 340, Science and Technology, Bruksela 2010,
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zaangażowanie w sprawy nauki, 36% ankietowanych i 29% Polaków uważało,
że decyzje w sprawie nauki powinni podejmować politycy i naukowcy. Mniej niż
co trzeci ankietowany widział potrzebę organizowania konsultacji społecznych.
Co dziesiąty widział potrzebę angażowania się w to organizacji pozarządowych.
Jednocześnie tylko 7% respondentów uważało, że obywatele nie muszą być
włączeni w decyzje dotyczące nauki i technologii. Respondenci wyrazili silne
poparcie dla podejścia i zaangażowania Unii Europejskiej w badania naukowe.
Europejczycy ponadto opowiadali się za większą współpracą pomiędzy rządami,
mobilnością naukowców, współpracą z USA oraz rozwijającymi się krajami,
ściślejszym współdziałaniem naukowców i przedsiębiorców. Na pytanie
o to, którym dziedzinom Unia Europejska powinna nadać priorytet w swoich
programach badawczych, respondenci odpowiadali, że kwestiom ochrony zdrowia,
a za nimi energetyce i środowisku.
25
Inne badanie Europejczycy i bezpieczeństwo jądrowe z 2010 r., dotyczyło:
ogólnego postrzegania energii jądrowej w kontekście kosztów, możliwości
zastąpienia odnawialnymi źródłami energii; bezpieczeństwa jądrowego:
postrzegania ryzyka energii jądrowej i elektrowni atomowych, ogólnego znaczenia
czynnika ryzyka i jego wpływu na postawy względem energetyki jądrowej;
znajomości zagadnień jądrowych i bezpieczeństwa jądrowego: wiedzy na temat
energii jądrowej i bezpieczeństwa: poczucia bycia poinformowanym, źródeł
informacji w mediach, szkole, preferowanych źródeł informacji; podejmowania
decyzji dotyczących energetyki jądrowej i kwestii partycypacji w decyzjach. Główne
wnioski sprowadzają się do kilku konkluzji. Dyskusja na temat energii jądrowej była
ściśle związana z kwestią zmian klimatycznych i globalnym ociepleniem. Nadal był
to temat bardzo kontrowersyjny i budzący obawy opinii publicznej. Badania
wykazały, że Europejczycy byli skłonni poprzeć energetykę jądrową, ale przede
wszystkim jako środek do zmniejszenia zależności energetycznej i w trochę
mniejszym zakresie jako środek zapewnienia bardziej konkurencyjnych i stabilnych
cen energii, oraz aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi.
Respondenci z państw, w których funkcjonowały elektrownie jądrowe, wydali się
być bardziej pozytywnie nastawieni do energetyki jądrowej i łatwiej było wyrazić
im swoją opinie na ten temat. Mniej niż 20% uważało, że udział energii jądrowej
w koszyku energetycznym powinien zostać zwiększony. Najwyższy odsetek
obywateli, którzy mówili, że udział energii jądrowej należy zwiększyć znajdował się
w Polsce i Estonii, a więc w państwach, w których nie było elektrowni jądrowych.
Kolejna kwestia – bezpieczeństwa elektrowni jądrowych była ważnym czynnikiem
dla respondentów i wpływała na ich postawę względem energetyki jądrowej.
Respondenci obawiali się awarii związanych z długoletnim działaniem elektrowni
jądrowych. Nie byli do końca przekonani, że możliwe jest utrzymanie
bezpieczeństwa w starych elektrowniach. Opowiadali się nawet za wybudowaniem
nowych elektrowni w miejsce starych, aby zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa. Europejczycy myśleli o energetyce jądrowej w kontekście ryzyka.
Ponad połowa ankietowanych nadal postrzegała energię jądrową jako zagrożenie,
a nie jako neutralne źródło energii. Za poważny problem respondenci uważali
możliwość ataków terrorystycznych na elektrownie jądrowe. Niewielu badanych
wiedziało, że Unia Europejska ma największą liczbę elektrowni jądrowych
25

Special Eurobarometr 324, Europeans and Nuclear Safety, Bruksela 2010.

406

______________________________________________________________________________________

na świecie. Respondenci nie znali również zagadnień bezpieczeństwa związanych
z elektrowniami atomowymi. Większa część Europejczyków wiedzę na temat
energii jądrowej czerpała z mediów, głównie telewizji i chciałaby wiedzieć więcej
na temat utylizacji odpadów radioaktywnych. Do najbardziej zaufanych źródeł
informacji ankietowani zaliczali naukowców oraz organizacje międzynarodowe
zajmujące się energetyką jądrową. Zdecydowana większość obywateli twierdziła,
że zasadne jest tworzenie regulacji w dziedzinie gospodarki odpadami jądrowymi.
Ok. 25% Europejczyków chciałoby brać udział w procesie podejmowania decyzji
dotyczących rozwoju i aktualizacji strategii energetycznych, 25% uważa z kolei,
że decyzje te powinny podejmować odpowiednie władze. Z kolei 5%respondentów
jest zdania, że problematyka ta powinna być konsultowana w parlamentach
krajowych, 25%, że z organizacjami pozarządowymi.
Awaria w Fukushimie spowodowała strach i panikę, które nie bez wpływu
pozostały na decyzje polityczne w Unii Europejskiej. Dzisiaj trzy lata po awarii
opinia publiczna podchodzi do tematu z większym dystansem.
Europejski dialog na temat energii
Günther Oettinger, komisarz odpowiedzialny w Unii Europejskiej za politykę
energetyczną, wyrażając swoją opinię nt. przyszłości polityki energetycznej
podkreślił, że:
Globalne wyzwania dla rynków energii rosną. Jest to następstwem pewnego
splotu okoliczności, zmian klimatu, kurczącego się wydobycia paliw kopalnych,
wzrostu globalnego zapotrzebowania na energię i zmieniającej się geopolityki.
Uważam, że jedynym sposobem, by stawić czoła tym globalnym wyzwaniom, jest
bardziej zeuropeizowana polityka energetyczna (…). Rok 2020 to w dziedzinie
energetyki krótka perspektywa. Europa musi uzgodnić strategiczną wizję
na kolejne dziesięciolecia. W oparciu o zaproponowaną przez Komisję Europejską
Energetyczną Mapę Drogową 2050 zaczynamy tworzyć nowe ramy na 2030 rok
i na kolejne okresy. Co prawda jeszcze nie wiemy, jaką dokładnie drogę
wybierzemy, ale w dokumencie tym Komisja stawia sprawę jasno: dekarbonizacja
energetyki jest pożądana, wykonalna, a koszty z nią związane nie są za wysokie.
(…) Myśląc o przyszłości, musimy utrzymać tempo transformacji energetycznej
na takim poziomie, abyśmy mogli osiągnąć wyznaczone cele i pozostać nadal
konkurencyjni. Trzeba przekonać rynki finansowe, że to jest bezpieczna
inwestycja. I jako Unia Europejska musimy trzymać się razem. W ten sposób
transformacja energetyczna będzie łatwiejsza i tańsza, zarówno dla przemysłu,
26
jak i dla konsumentów.
Unia Europejska, która określiła kierunki polityki w zakresie energii i klimatu
do roku 2020, w 2013 r. w Zielonej Księdze Ramy polityki w zakresie energii
27
i klimatu do roku 2030
rozpoczęła debatę nad przyszłością polityki
28
energetycznej.
Propozycje Komisji Europejskiej oparte są na założeniu
26
27
28

G. Oettinger, „Nowa Europa”, nr 1 (14)/2013, s. 19-20.
Zielona Księga Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, KOM (2013) 169.
Zobacz więcej: [w:] Komunikaty Komisji: Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego,
zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, KOM (2010)639; Europa 2020. Strategia
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM
(2010) 2020; Plan działania w zakresie energii do roku 2050, KOM (2011) 885; Ramy polityki zakresie
klimatu i energii do roku 2030, KOM (2011) 169; Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące
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kierunkowego celu redukcji o 80-95% emisji gazów cieplarnianych w UE do roku
2050 w porównaniu z rokiem 1990. Wśród głównych celów tej polityki wyróżniono:
 utworzenie stabilnych warunków dla długoterminowych inwestycji;
 wsparcie innowacyjności i konkurencyjności w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju;
 zapewnienie wiodącej roli UE w działaniach na rzecz ochrony klimatu;
 osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95%
do 2050 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r. dla wypełnienia globalnego
celu ograniczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 2°C – aby to
osiągnąć, emisje gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. powinny zostać
zmniejszone o 40%;
 wspieranie długoterminowej konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw
energii;
 większy udział energii odnawialnej (30% do roku 2030, zgodnie
z propozycją zawartą w Planie działań w dziedzinie energii na rok 2050),
poprawa efektywności energetycznej oraz lepsza i bardziej inteligentna
infrastruktura energetyczna;
 zwiększenie nakładów inwestycyjnych na modernizację systemu
29
energetycznego.
Osiągnięcie powyższych celów wymaga nie tylko stworzenia odpowiednich
ram finansowych, organizacyjnych i prawnych, ale również zdobycia poparcia
społecznego dla proponowanej wizji.
30
Unia Europejska, w której występuje tzw. społeczny deficyt demokracji,
zdaje sobie sprawę z następstw oddalenia przeciętnego obywatela od instytucji
europejskich. O konsekwencjach przekonała się w przypadku referendów
odrzucających Konstytucję dla Europy. Instytucje unijne za pomocą wielu inicjatyw
i działań (m.in. rozwoju dialogu społecznego; rozwoju narzędzi demokracji
uczestniczącej: horyzontalnego i wertykalnego dialogu obywatelskiego, konsultacji
Komisji Europejskiej, europejskiej inicjatywie obywatelskiej; „Agorę”; Plan D dla
31
32
demokracji, dialogu i debaty, rozwoju europejskiej polityki komunikacyjnej,
33
ustanowienia Programu Europa dla Obywateli
oraz Europejskiego Roku
34
Obywateli próbowały rozwiązać ten problem. Okazało się, że kwestia komunikacji
z obywatelami europejskimi jest o wiele bardziej złożona niż przypuszczano.
W przypadku polityki energetycznej, a szczególnie tak kontrowersyjnego źródła
klimatu i energii, KOM (2014) 15; Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego, KOM (2014)
330.
Aktualne informacje na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej znajdują się na oficjalnych
stronach internetowych: Energy Strategy for Europe: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm [dostęp
27.07.2014 r.]; Energy Roadmap 2050: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/inde
x_en.htm [dostęp 20.07.2014 r.]
30
Zobacz więcej: [w:] Kurczewska U. (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy
interesu, Warszawa 2008; S. Mrozowska, Deficyt demokracji w Unii Europejskiej i wybrane sposoby
jego przezwyciężania, „Przegląd Naukowy Disputatio”, Tom XII, Gdańsk 2011.
31
Plan D dla demokracji, dialogu i debaty, KOM (2005) 494.
32
Biała Księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, KOM (2006)35.
33
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1904/2006/WE z 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca
Program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata
2007-2013, Dz. Urz. UE 2006 L378, s. 32.
34
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1093/2012/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie
Europejskiego Roku Obywateli 2013.
29
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energii, jakim
jest energia jądrowa, budowanie platformy dialogu
ze społeczeństwem może okazać się istotnym elementem powodzenia nowych
projektów jądrowych. Działania Unii Europejskiej prowadzone w tym zakresie
pokazują zrozumienie znaczenia społecznych uwarunkowań powodzenia realizacji
strategii energetycznej ze strony instytucji unijnych, o czym świadczą nowe
inicjatywy pobudzania partycypacji i dialogu ze społeczeństwem w zakresie
energetyki.
Problematyka informowania społeczeństwa na temat energii jądrowej
podejmowana jest przez instytucje europejskie w różnych formach. Przykład
stanowi funkcjonujące od 2007 r. Europejskie Forum Energii Jądrowej traktowane
jako platforma dyskusji pomiędzy rządami państw członkowskich, instytucji
europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego, przemysłu jądrowego, konsumentów energii
elektrycznej i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach Forum funkcjonują trzy
grupy robocze, w tym grupa robocza Transparentność, która została powołana
na konferencji inauguracyjnej Forum 26-27 listopada 2007 r. w Bratysławie.
Obecnie grupa ta koncentruje swoją działalność na następujących zagadnieniach:
wyzwania i braki w zakresie jądrowej komunikacji kryzysowej; dialog publiczny;
praca na rzecz ustanowienia Energy Transparency Centre of Knowledge. Prace
grupy roboczej odbywają się w ramach dwóch grup specjalnych, z których
pierwsza koncentruje się na komunikacji w sytuacjach kryzysowych, druga na
zasadach produkcji i wykorzystania energii.
Jednym z efektów pracy grupy roboczej Transparentność jest opracowanie
zaleceń dla poprawy komunikacji i udziału interesariuszy w podejmowaniu decyzji
w zakresie energii jądrowej. W konsekwencji powstał przewodnik po dobrych
35
praktykach.
Autorzy rekomendacji podkreślają, że część zaleceń jest
36
stosowanych w państwach, które przyjęły konwencję z Aarhus oraz w ramach
ocen środowiskowych, jednak ich realizacja nie zawsze przebiega zgodnie
z oczekiwaniami interesariuszy.
Autorzy przewodnika rekomendują m.in., aby zainteresowane podmioty,
w tym władze publiczne, państwowe i prywatne firmy, organizacje pozarządowe,
dążyły do tego, aby informacje na temat energii jądrowej były jak najszerzej
udostępniane i rozpowszechniane w celu osiągnięcia przez społeczeństwo jak
największego poziomu wiedzy na ten temat. Ponadto należy dbać o jakość
udostępnianych informacji. Źródła informacji powinny być przejrzyste, zaś dotarcie
do nich łatwe. Informacje powinny być aktualne, wiarygodne, dokładne
i porównywalne. Powinny być dostosowane do poszczególnych grup
interesariuszy, posiadających różny stopień wiedzy. Ponadto informacje powinny
być dostępne na wniosek wszystkich zainteresowanych. Rozpowszechnianie
informacji powinno odbywać się za pomocą różnych kanałów. Interesariusze
powinni być zachęcani do szukania informacji i włączania się do procesu
decyzyjnego poprzez spotkania informacyjne, centra informacyjne, rady i komitety
lokalne. Zainteresowane strony powinny zobowiązać się do współpracy, zaś
35

Good Practices Guide on Transparency for nuclear projects in the European Union,
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/transparency/doc/guide_on_good_practices.pdf
[pobrano
16.07.2014 r.].
36
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dz. U. 2003 nr 78 poz. 706.
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proces komunikacji powinien być otwarty i prowadzący do budowania zaufania
pomiędzy interesariuszami. Obawy i oczekiwania mieszkańców powinny być
traktowane bardzo poważnie. W całym procesie komunikacji należy dbać
o uczciwość, rzetelność i szacunek dla wszystkich zainteresowanych. W zakresie
udziału interesariuszy zaleca się ustanawianie standardów przejrzystości
i otwartości, informacje na temat uczestnictwa powinny być znane przed
rozpoczęciem procesu decyzyjnego. Proces udziału społeczeństwa należy
rozpocząć jak najwcześniej, jego cel powinien być wyraźnie określony. Należy
zachęcać społeczeństwo do udziału w procesie podejmowania decyzji. Proces
decyzyjny powinien być znany obywatelom przed jego rozpoczęciem, aby
umożliwić wszystkim zainteresowanym odpowiednie przygotowanie się do
skutecznego w nim udziału. Decyzje władz publicznych powinny być przejrzyste
i uwzględniać procedury odwoławcze. Ponadto należy pamiętać o tym, że
w przeciwieństwie do procesu informowania, proces komunikacji jest
dwukierunkowy, zaś publiczne zaangażowanie wymaga stworzenia mechanizmów
współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Inną inicjatywą w zakresie budowania dialogu na temat energii jest inicjatywa
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Inicjując utworzenie
Europejskiego Dialogu na Temat Energii, Komitet argumentował swoją decyzję
tym, że:
(…) jeśli UE ma zrealizować cele energetyczne, społeczeństwo musi stanąć
po jej stronie. Europejski dialog na temat energii będzie skoordynowaną,
wielopoziomową, nastawioną na działanie rozmową na temat polityki
energetycznej, prowadzoną we wszystkich państwach członkowskich i pomiędzy
nimi. Będzie synonimem przekazywania rzetelnych informacji dotyczących energii,
37
a kwestie praktyczne omawiane będą w sposób zrozumiały dla zwykłych ludzi.
Dialog ma służyć konsumentom w uzyskiwaniu wyjaśnień dotyczących
kompromisów i wyrażaniu ich preferencji oraz stanowić przestrzeń negocjacyjną
umożliwiającą omówienie politycznych wyborów w kontekście ich oddziaływania
społecznego i akceptacji społecznej dla nich oraz strategii dotyczącej inwestycji
i zasobów. Ponadto ma stanowić nową strukturę uwzględniającą zaangażowanie
społeczne i obywatelskie. W konsekwencji ma spowodować pogłębienie debaty
publicznej na temat energetyki oraz wpłynąć na kształtowanie polityki dotyczącej
wszystkich rodzajów energii i odegrać rolę w stymulowaniu konwergencji
na poziomie Unii Europejskiej w ścisłym powiązaniu z ramami polityki
energetycznej i polityki ochrony klimatu na okres po 2020 r. Założeniem
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest nawiązanie i ukierunkowanie stałego
europejskiego dialogu na temat energii prowadzonego na poziomie krajowym,
38
regionalnym, metropolitalnym i lokalnym ze wsparciem Komisji Europejskiej.
Inicjatywy unijne w zakresie budowania dialogu określane są często jako
idealistyczne i trudne do wdrożenia, jednak praktyczne przykłady wdrażania
inwestycji energetycznych wykazują podobne cechy skutecznej komunikacji.
39
Przykładowo wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Create Acceptance,
dotyczące 27 studiów przypadków wdrażania inwestycji energetycznych
37

Komunika prasowy nr 27/2013 z 15.05.2013 r., Komitet Ekonomiczno-Społeczny, www.eesc.europa.e
u/resources/docs/cp-27-2013-pl-ten-503.doc [dostęp 12.07.2014 r.].
38
Ibidem.
39
Factors influencing..., op. cit., s. 114.
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wymieniają następujące wyróżniki dobrej komunikacji i uczestnictwa:
rozpoznawanie różnych interesów i percepcji lokalnej społeczności; zrozumienie
miejscowych społeczności; komunikację skierowaną do określonych grup
kluczowych z punktu widzenia akceptacji; przekazywanie informacji za pomocą
narzędzi i kanałów kompatybilnych z potrzebami mieszkańców; ciągły dialog
z lokalnymi grupami, zwłaszcza z tymi, które są w opozycji. Wskazane czynniki,
należy według autorów raportu uwzględniać zarówno na szczeblu krajowym,
jak i lokalnym, gdyż różnice w krajowych i lokalnych kontekstach tworzą różne
40
warunki dla powstania akceptacji społecznej.
Zaangażowanie interesariuszy przybiera formy od jednostronnej informacji,
komunikacji, konsultacji, pogłębionego dialogu do pracy w ramach partnerstwa.
Tabela nr 1: Przykłady metod realizacji relacji zaangażowania.
KOMUNIKACJA

KONSULTACJA

DIALOG

PARTNERSTWO

Dzielenie się
informacją;
Szkolenie
pracowników;
Biuletyny i pisma
skierowane
Badania
do odbiorców
sondażowe;
docelowych;
Grupy fokusowe;
Broszury i raporty
Oceny miejsca
Fora
dotyczące firmy;
Wspólne
pracy;
wielopodmiotowe;
Newslettery
przedsięwzięcia joint
Doraźne spotkania
Panele
wewnętrzne
venture;
konsultacyjne
konsultacyjne;
i zewnętrzne;
Lokalne projekty
interesariuszy
Spotkania
Strony internetowe;
dotyczące
(np. konsultacje
wysokiego
Instrukcje
zrównoważonego
społeczne);
szczebla;
techniczne;
rozwoju;
Stałe fora
Wirtualne
Przemówienia,
Inicjatywy
konsultacyjne
zaangażowanie
wystąpienia
wielopodmiotowe;
interesariuszy;
w sieciach intranet
konferencyjne,
Sojusze.
Pozyskiwanie
i Internet.
plansze, ulotki,
informacji
filmy;
zwrotnych i fora
Dni otwarte
dyskusyjne online.
i spotkania
publiczne;
Wycieczki;
Komunikaty
prasowe,
konferencje.
Źródło: Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, Account Ability,
Od słów do czynów. Podręcznik angażowania interesariuszy. Tom pierwszy: praktyczne
spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy – przewodnik, wydanie polskie pod red.
B. Gruczy, Warszawa 2012, s. 18.

40

Źródło: Factors influencing the societal acceptance of new energy technologies: Meta-analysis
of recent European projects, s. 115, http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07058.pdf [dostęp
20.06.2014 r.].
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Państwa europejskie, posiadające elektrownie jądrowe, stosują różnorodne
narzędzia komunikacji i włączania interesariuszy. Pierwszym etapem procesu
włączania interesariuszy jest informowanie. Przykładem instytucji uważanej
za modelową w tym zakresie jest francuski Wysoki Komitet ds. Przejrzystości
i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym (HCTISN).
Francuska energetyka jądrowa ma swoją genezę w kryzysie naftowym
z początku lat 70. i spełnia ważną rolę w zapewnieniu niezależności energetycznej,
bezpieczeństwa dostaw energii, ochrony środowiska i konkurencyjności, która
przejawia się w jednej z najniższych w Europie cen za energię elektryczną. Francja
jest jednym z niewielu państw, w których energia w ostatnich latach w ponad 75%
wytwarzana była w elektrowniach jądrowych.
Poparcie społeczne dla energetyki jądrowej wiązane jest ze sposobem
zarządzania, w tym prowadzenia konsultacji społecznych we wszystkich kwestiach
oraz działaniach odpowiednich instytucji.
Większość społeczeństwa francuskiego akceptuje energetykę jądrową,
rozumie problemy związane z odpadami promieniotwórczymi i wpływem energetyki
jądrowej na otoczenie. W pobliżu elektrowni jądrowych zamieszkują duże skupiska
ludności – np. w promieniu 10 km od elektrowni Cattenom ok. 80 000
mieszkańców, w rejonie Marcoule ok. 60 000 mieszkańców. Przykładem wpływu
energetyki jądrowej na problemy społeczne może być rozwój miejscowości
Gravelines nad Kanałem La Manche w pobliżu Dunkierki, gdzie w wyniku
zbudowania elektrowni jądrowej o mocy 6 x 900 MWe, drugiej co do wielkości
w Europie po elektrowni Zaporoże na Ukrainie, liczba ludności zwiększyła się
41
z 600 do 14 000 mieszkańców.
Jedną z instytucji, która zajmuje się informacją nt. energetyki jądrowej jest
Wysoki Komitet ds. Przejrzystości i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym
(HCTISN), który powstał na mocy ustawy z 13.06.2006 r. dotyczącej przejrzystości
i bezpieczeństwa jądrowego. Pełni on funkcje organu konsultacyjnego w sprawach
związanych z informowaniem o działalności sektora jądrowego, o bezpieczeństwie
tej działalności i o jej wpływie na zdrowie ludzi i środowiska. Komitet może
organizować konsultacje i debaty na temat zrównoważonego gospodarowania
materiałami i odpadami promieniotwórczymi. Zajmuje się sprawami związanymi
z informacją, bezpieczeństwem jądrowym i jego kontrolowaniem na wniosek:
ministrów odpowiedzialnych za dozór jądrowy; przewodniczących odpowiednich
komisji Zgromadzenia Narodowego i Senatu; przewodniczącego Parlamentarnego
Biura Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (OPECST);
przewodniczących lokalnych komisji informacyjnych; operatorów stacjonarnych
instalacji jądrowych. Wybrane obszary działalności HCTISN przedstawia tabela 2.
Na początku 2013 r. rozpoczęto we Francji narodową debatę dotyczącą
zmiany energetycznej, która angażowała wszystkich istotnych interesariuszy
w proces decyzyjny. Narodowa Rada składa się z przedstawicieli państwa,
członków parlamentu, pracodawców, związków zawodowych, organizacji
pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, samorządów i stowarzyszeń
konsumentów. Ma ona na celu określenie wytycznych i zaproponowanie zaleceń,
które stanowić będą podstawę dla ustawy o zmianie energetycznej.
41

http://www.gigawat.net.pl/archiwum/article/articleview/274/6/33/index.html,
29.07.2014 r.].
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Tabela nr 2: Wybrane obszary działalności Wysokiego Komitetu ds. Przejrzystości
i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym (HCTISN)



RAPORTY








OPINIE






PORTAL
INTERNETOWY



W sprawie monitoringu radioekologicznego wód wokół
obiektów jądrowych i zarządzania dawnymi składowiskami
odpadów promieniotwórczych (6.11.2008 r.);
W sprawie informacji o cyklu paliwowym i jego przejrzystości
(12.07.2010 r.);
W sprawie przejrzystości i tajności w dziedzinie jądrowej
(10.03.2011 r.);
W sprawie procesu poszukiwania lokalizacji dla składowiska
odpadów niskoaktywnych długożyciowych (7.10.2011 r.);
W sprawie ocen uzupełniających bezpieczeństwo jądrowe po
Fukushimie (13.12.2012 r.);
Na temat projektu Cigéo dotyczącego składowania odpadów
promieniotwórczych w głębokich warstwach geologicznych
(28.03.2013 r.).
W sprawie importowania i transportu drogą morską plutonu
między Wielką Brytanią i Francją (23.09.2008 r.);
W sprawie zdarzenia, do którego doszło 7 lica 2008 roku
w zakładzie SOCARTI (23.09.2008 r.);
W sprawie informowania ludności i pacjentów biorących udział
w czynnościach z zakresu radiologii lub medycyny nuklearnej
(8.10.2009 r.);
W sprawie projektu specyfikacji technicznej Urzędu Dozoru
Jądrowego dotyczącego audytów ochrony we francuskich
obiektach jądrowych (3.05.2011 r.);
W sprawie konsultacji publicznych dotyczących stacjonarnych
instalacji jądrowych (23.09.2011 r.);
W sprawie prowadzonego we Francji procesu oceny
uzupełniającej bezpieczeństwa jądrowego (8.12.2011 r.);
W sprawie projektu wstępnego zmiany dyrektywy dotyczącej
bezpieczeństwa (28.03.2013 r.).
Uruchomienie portalu internetowego zawierającego informacje
na temat obiektów jądrowych we Francji oraz linki do
informacji uzupełniających (www.hctisn.fr).
Uczestniczy w pracach CAN w porozumieniu z Krajowym
Stowarzyszeniem
Komitetów
i
Lokalnych
Komisji
Informacyjnych (ANCCLI).

WSPÓŁPRACA

Z ARHUS
CONVENTION
NUCLEAR (ACN)
PRACA W

Uczestniczy w pracach grupy roboczej kierowanej przez
RAMACH GRUPY
ASN, która zajmuje się wprowadzeniem skali ocen powagi
ROBOCZEJ
zdarzeń związanych z przedostaniem się materiałów
KIEOWANEJ
promieniotwórczych do środowiska.
PRZEZ URZĄD
DOZORU
JĄDROWEGO
(ASN)
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji od wiceprzewodniczącej HCTISn
Monigue Sené (posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP, Warszawa
4.06.2013 r.) oraz oficjalnej strony www.hctisn.fr.
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W składzie komitetu znajdują się przedstawiciele różnych środowisk, włącznie
z przeciwnymi atomowi działaczami organizacji ekologicznych. Wokół wszystkich
instalacji jądrowych we Francji działają Lokalne Komitety Informacyjne.
Sekretarz Lokalnego Komitetu Informacyjnego z Nogent-sur-Seine – Francois
Brunet, przedstawiając rolę komitetu poinformował, że:
(…) komitet finansowany jest głównie ze środków samorządowych i składa się
m.in. z przedstawicieli pracowników i związków zawodowych oraz organizacji
ekologicznych. Organizowane są regularne spotkania, na których mieszkańcy
mogą zadawać pytania, a operator przedstawiać swoje zamierzenia. Możliwe
są też posiedzenia nadzwyczajne, jak po wypadku w Fukushimie.
Niektóre rozwiązana francuskie w zakresie informowania społeczeństwa
można odnaleźć w programie polskiej energetyki jądrowej.
Program polskiej energetyki jądrowej przewiduje szereg działań
komunikacyjnych, takich jak: spotkania, warsztaty, wyjazdy studyjne itp.,
umożliwiające partycypację społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, które będą
realizowane na zasadach i w trybie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednym z elementów komunikacji w aspekcie lokalnym ma być Lokalne
Centrum Informacyjne (LCI), do którego utworzenia zobowiązany będzie każdy
inwestor. LCI ma pełnić rolę punktu informacyjnego, w którym inwestor,
a następnie operator realizować będzie działania informacyjne, edukacyjne
i promocyjne w zakresie energetyki jądrowej. Centra takie funkcjonują
w Choczewie, Gniewinie i Krokowej. Ponadto społeczność lokalna będzie miała
prawo powołać Lokalny Komitet Informacyjny (LKI), który ma pełnić rolę łącznika
pomiędzy społecznością lokalną, inwestorem i operatorem. W skład LKI mają
wchodzić przedstawiciele gminy i społeczności lokalnej. LKI będzie zapewniać
monitoring społeczny działalności OEJ, informować społeczność lokalną
o działalności działalności OEJ oraz reprezentować społeczność lokalną
w kontaktach z przedstawicielami OEJ. LKI będzie miał prawo wejścia na teren
OEJ, prawo do wglądu do dokumentów OEJ, prawo do powoływania ekspertów
zewnętrznych oraz prawo do domagania się od inwestora i operatora OEJ
uzasadnionych informacji w interesujących komitet kwestiach. Na terenie gminy,
na której planowana będzie budowa, będzie budowany lub będzie funkcjonował
OEJ, będzie miała prawo do utworzenia Gminnego Punktu Informacyjnego (GPI),
w którym będzie realizowała gminną strategię informacyjną, edukacyjną
i promocyjną w zakresie energetyki jądrowej. Jednocześnie, niezależnie od działań
informacyjnych podejmowanych lokalnie, operator elektrowni jądrowej, od chwili
rozpoczęcia jej rozruchu, zobowiązany będzie do udzielania każdemu, niezależnie
od interesu faktycznego lub prawnego, pisemnej informacji o stanie BJiOR obiektu
jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz
o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych
do środowiska. Ustawa – Prawo atomowe zobowiązuje również operatora
do publikacji takiej informacji na swojej stronie internetowej, nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy.
Analiza
dotychczasowych
działań
komunikacyjno-informacyjnych
podejmowanych w związku z programem polskiej energetyki jądrowej prowadzi
do konstatacji, że w procesie wdrażania polskiego programu energetyki jądrowej
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realizowane jest klasyczne, eksperckie podejście, ukierunkowane na przekonanie
społeczeństwa do podjętych decyzji i nieuwzględniające możliwości włączania
zainteresowanych grup społecznych w proces decyzyjny wykraczający poza
42
administracyjne konsultowanie nowych aktów prawnych. Pomimo deklaratywnych
wezwań ze strony różnych podmiotów do dialogu społecznego, większość
prowadzonych kampanii informacyjnych koncentruje się na prostym
przekonywaniu „przeciwników” inwestycji, nie bazując na wielopłaszczyznowych
analizach społeczności lokalnych. Brak wypracowanych na naukowych
podstawach spójnych narzędzi partycypacji deliberatywnej, związanych
z włączeniem społeczności lokalnych w procesy decyzyjne, prowadzić może
do poczucia niesprawiedliwości procesualnej wśród mieszkańców i protestów nie
43
względem samej technologii, ale sposobu jej wdrażania.
Konkluzje
Wyniki badań naukowych wskazują, że wiedza na temat socjo44
psychologicznych
uwarunkowań
percepcji
ryzyka
oraz
umiejętność
komunikowania o ryzyku jest obecnie niezbędną kompetencją dla wszystkich
podmiotów zaangażowanych we wdrażanie kontrowersyjnych technologii, w tym
technologii jądrowych. Innym problemem pozostaje wybór strategii udziału
społeczeństwa w decyzjach dotyczących tego typu projektów oraz możliwości
osiągnięcia warunków wyjściowych, które często przesądzają o skuteczności
włączania interesariuszy. Europejskie przykłady pokazują, że na sukces
komunikowania i włączania interesariuszy do procesów decyzyjnych wpływ mają
różnorodne
czynniki.
Poza
uwarunkowaniami
prawnymi,
finansowymi
i organizacyjnymi, istotne są również takie jak: poziom kultury politycznej
społeczeństwa, w tym skłonność do partycypacji, poziom kultury energetycznej,
doświadczenie w prowadzeniu komunikacji i współpracy z interesariuszami
w zakresie projektów jądrowych, „jakość” demokracji, poziom „kapitalizmu
politycznego” i inne. W przypadku włączania interesariuszy do polskiego programu
energetyki jądrowej, strategiczne mogą okazać się umiejętności stworzenia
indywidualnego – w oparciu o warunki polskie – modelu komunikacji społecznej
w zakresie energetyki jądrowej oraz konsekwencja w jego wdrażaniu.
Streszczenie
Badania naukowe pokazują, że projekty jądrowe wymagają budowania
zaufania społecznego od momentu ich tworzenia. Proces budowy elektrowni
jądrowej, okres jej funkcjonowania, wygaszenie i składowanie odpadów
radioaktywnych związany jest z koniecznością przyjęcia konkretnego rozwiązania
w zakresie komunikowania o procesach zachodzących w elektrowni, procedur
kontrolnych i udziału w nich społeczeństwa.
Artykuł ma na celu prezentację wybranych problemów komunikowania
i włączania społeczeństwa do projektów jądrowych oraz wskazanie niektórych
42

P. Stankiewicz, Zbudujemy Wam elektrownię (atomową!). Praktyka oceny technologii przy rozwoju
energetyki jądrowej w Polsce, „Studia Socjologiczne” nr 1 (2012)/2014.
Cyt. [za:] S. Mrozowska, B. Kijewska, T. Besta, Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki
jądrowej w Polsce, „Ecoatom”, nr 13/2014, s. 19.
44
Zobacz więcej: [w:] N. Gupta, A. R. H. Fischer, L. J. Frewer, Socio-psychological determinants
of public acceptance of technologies: A review, “Public Understanding of Science”, nr 21(7)/2011.
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praktycznych rozwiązań w tym zakresie. W pierwszej części przedstawione
zostaną ogólne problemy publicznego rozumienia nauki i technologii waz
z przywołaniem wyników badań sondażowych, w tym prowadzonych w ramach
unijnych Eurobarometrów przed awarią w Fukushimie. Druga część dotyczy idei
włączania interesariuszy oraz nowej europejskiej inicjatywy pt. Europejski dialog
na temat energii, w końcu przywołany zostanie francuski model informowania
o energetyce jądrowej oraz rozwiązania proponowane w polskim programie
energetyki jądrowej przyjętym przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r.
Słowa klucze: społeczny odbiór technologii, włączanie interesariuszy,
społeczna percepcja projektów jądrowych
Summary
Scientific research clearly demonstrates that building of a social trust
is required for nuclear project since their creation. A construction of nuclear power
plant, the period of its operation, termination and storage of radioactive waste
is strictly related to the necessity to adopt a particular solution regarding
the communication of processes occurring during nuclear power plant functioning,
control procedures and the participation of the society in this control.
This article aims to present some practical solutions regarding communication
and incorporation of the public into nuclear projects. First part of the article
indicates general problems of public understanding of science and technology
including the results of surveys, along with studies conducted in framework
of the European Union known as “Eurobarometers” that were carried out before
the Fukushima accident took place. In the second part, the idea of incorporating
other stakeholders, as well as a new European initiative entitled European dialogue
on energy, which is described by its initiators as a tool of participatory democracy
is presented. Finally, both a French model of communication in the field of nuclear
energy and the solutions proposed in the program adopted by the Polish
th
Government in 28 of January 2014, is discussed.
Key words: public understanding of technology, stakeholder involvement,
social perception of nuclear project
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Małgorzata WIŚNIEWSKA
Politechnika Poznańska
KSZTAŁTOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
W ENERGETYCE JĄDROWEJ
1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo organizacji to zbiór charakterystyk (przekonań, wartości
i norm oraz założeń), które decydują o poziomie bezpieczeństwa oraz wiążą się
z minimalizowaniem ryzyka wystąpienia zagrożeń; bezpieczeństwo odzwierciedla
przekonania, wartości i założenia wspólne wszystkim pracownikom w stosunku do
bezpieczeństwa.
W ogólnym podejściu, bezpieczeństwo jest definiowane jako stan
1
niezagrożenia, spokoju i pewności. Ponadto, bezpieczeństwo można rozumieć
w dwójnasób, w zależności od tego, czy ma się do czynienia z ochroną przed
zdarzeniami niezamierzonymi, czy zamierzonymi.
W pierwszym przypadku, gdy mowa o zdarzeniach niezamierzonych,
bezpieczeństwo jest zapewnieniem ochrony przed zdarzeniami losowymi, czyli
niepożądanymi, które pojawiają się w wyniku jednego lub większej liczby zbiegów
okoliczności (ang. safety).
W drugim przypadku, bezpieczeństwo jest rozumiane jako ochrona przed
celowymi zdarzeniami, incydentami o charakterze nieprzypadkowym, które są
wynikiem umyślnego i planowanego działania (ang. security).
Bezpieczeństwo w rozumieniu „safety” jest ochroną przed wypadkami przy
pracy, ochroną zdrowia i życia ludzi w środowisku pracy i nie tylko, projektowaniem
fizycznym w celu zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym dla zdrowia i życia
ludzi, lub ochroną na wypadek wystąpienia takich zdarzeń. Z kolei,
bezpieczeństwo w rozumieniu „security”, to przede wszystkim:
 bezpieczeństwo państwa, organizacji lub osób, na wypadek działalności
przestępczej, takiej jak terroryzm, szpiegostwo, włamanie lub kradzież,
 bezpieczeństwo informacji,
 procedury stosowane lub środki podejmowane w celu zapewnienia takiego
bezpieczeństwa.
Największą wagę do bezpieczeństwa w podejściu „security” przywiązują od
lat takie sektory, jak: finanse, handel, transport, energetyka jądrowa i obrona
narodowa.
2. Kultura bezpieczeństwa
Termin „kultura bezpieczeństwa” (ang. safety culture) został wprowadzony
przez International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) w sprawozdaniu
podsumowującym awarię elektrowni jądrowej w Czarnobylu, opublikowanym
przez Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej (MAEA), jako Seria
Bezpieczeństwo No.75-INSAG-l w 1986 roku, następnie rozszerzonym
o podstawowe zasady bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych, jako Seria
Bezpieczeństwo No.75-INSAG-3, wydanej w 1988 roku. Wraz z ukazaniem się obu
1

Słownik JP, http://sjp.pwn.pl/slownik/2443939/bezpiecze%C5%84stwo [dostęp 25.07.2014 r.].
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raportów, termin kultura bezpieczeństwa jest coraz częściej stosowany
w literaturze, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa w energetyce jądrowej
i wciąż pozostawia szerokie pole do interpretacji.
Najczęściej stosowana definicja kultury bezpieczeństwa sformułowana przez
komitet ds. bezpieczeństwa instalacji jądrowych, tj. Advisory Committee on the
Safety of Nuclear Installations (ACSNI) brzmi następująco:
„Kultura bezpieczeństwa jest rezultatem indywidualnych i grupowych wartości,
postaw, poglądów, kompetencji i wzorców zachowań, oraz stylu i jakości
zarządzania bezpieczeństwem i higieną organizacji. Organizacje, które kształtują
pozytywną kulturę bezpieczeństwa charakteryzują się komunikacją opartą na
wzajemnym zaufaniu, jednakowo postrzegają znaczenie bezpieczeństwa i wierzą
2
w skuteczność działań prewencyjnych”.
Według innych definicji, kultura bezpieczeństwa to:
„Te aspekty kultury organizacyjnej, które wpływają na postawy i zachowania
3
związane ze zwiększaniem lub zmniejszaniem ryzyka” lub:
„Podzielane przez grupy postawy, przekonania i poglądy, definiujące normy
i wartości, które określają, w jaki sposób działać i reagować w stosunku do ryzyka
4
i systemów kontroli ryzyka”.
Kultura bezpieczeństwa jest rozumiana także jako „zbiór psychologicznych,
społecznych i organizacyjnych czynników uruchamiających lub podtrzymujących
działanie chroniące życie, zdrowie zarówno w pracy jak i w czynnościach
5
pozazawodowych”.
Na kulturę bezpieczeństwa można też patrzeć przez pryzmat społeczności,
organizacji i jednostki, tj. obszarów, które tworzą własne wartości kulturowe,
budują relacje i wzajemnie na siebie oddziałują.
Jak można zauważyć, aspekty kultury bezpieczeństwa są różne, jednak
wszystkim nim przyświeca proaktywna postawa na rzecz bezpieczeństwa w ogóle.
3. Czynniki bezpieczeństwa
6
Bezpieczeństwo pracy wg polskiej normy PN-N-18001:2004 to: „stan
warunków, organizacji pracy i zachowań pracowników, zapewniający wymagany
poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku”.
Bezpieczeństwo opiera się na trzech filarach, takich jak: technika, organizacja,
ludzie. Czynnik ludzki jest dominującym elementem bezpieczeństwa,
7
a zachowania niebezpieczne są podstawową przyczyną wypadków przy pracy.
Zazwyczaj próby poprawienia bezpieczeństwa w miejscu pracy sprowadzają
się do kwestii technicznych oraz indywidualnych niepowodzeń człowieka. Seria
wypadków takich jak katastrofa w Czarnobylu w 1986 roku, pożar na stacji metra
King’s Cross w Londynie w 1987 roku, czy wybuch na platformie wiertniczej Piper
Alpha w 1988 r., uświadomiła niektórym krajom występowanie zależności między
2

Safety Culture, “Health & Safety Briefing”, May 2012, No. 7, s. 1-2.
F.W. Guldenmund, The nature of safety culture: A review of theory and research, “Safety Science”
2000, Vol.34, No.1-3, s. 215-257.
4
A.R. Hale, Culture’s confusions, “Safety Science” 2000, Vol.34, No. 1-3, s. 1-14.
5
R. Studenski, Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, „Bezpieczeństwo pracy” 2000, nr 9,
s. 1-4.
6
PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
7
M. Stefanicka, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w górnictwie skalnym, „Mining Science – Mineral
Aggregates” 2014,Vol. 21(1), s. 191-201.
3
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zasadami i procedurami organizacyjnymi a przyczynami wypadkowości.
Stwierdzono wówczas, że niezbędne jest wprowadzenie zmian kulturowych
8
w zarządzaniu organizacjami oraz kształtowanie kultury organizacyjnej, w której
bezpieczeństwo będzie nie tylko rozumiane i akceptowane, ale uznawane za
9
najwyższy priorytet.
W wyniku wypadku, znanym jako „Paddington train crash”, w Wielkiej Brytanii,
w 1999 roku, szczególną uwagę zwrócono na zarządzanie bezpieczeństwem oraz
kulturę bezpieczeństwa w branży kolejowej, zastanawiając się nad znaczeniem
relacji między „dobrym bezpieczeństwem” a „dobrym biznesem”. Wówczas to Lord
10
Cullen podkreślił, że sukces kultury bezpieczeństwa leży w przywództwie.
Dlatego zasugerował, żeby kierownictwo wyższych szczebli angażowało się
w sprawy bezpieczeństwa oraz jasno komunikowało cele bezpieczeństwa swoim
podwładnym, zwłaszcza podczas cyklicznych zebrań poświęconych kwestiom
11
bezpieczeństwa.
12
Pidgeon zauważył, że wiedza na temat czynników będących przyczyną
wypadków pogłębia się wraz z ich występowaniem. Okazało się, że usterki nie są
wyłączną winą człowieka (human error), nie są też powodowane jedynie
czynnikami środowiskowymi, bądź technologicznymi. Przeciwnie, wyszło na jaw,
że błędy są zakorzenione na poziomie organizacji, co więcej, były wielokrotnie
zauważane i poprzedzały katastrofę. Chociażby przykład wypadku kolejowego
w Clapham Junction w 1988 roku wykazał błędy na poziomie indywidualnym
(postawę wobec bezpieczeństwa) oraz na poziomie przedsiębiorstwa (polityka
i praktyki w zakresie bezpieczeństwa).
Reasumując, praktycy bezpieczeństwa winni koncentrować się na takich
wartościach organizacyjnych, które wspierają zarządzanie ryzykiem, zarządzanie
kryzysowe oraz bezpieczeństwo w złożonych i niebezpiecznych warunkach. Więcej
uwagi należy poświęcić na kształtowanie postaw zachowań bezpiecznych,
tworzenie klimatu zaangażowania i wrażliwości na kwestie bezpieczeństwa, tzn.
tak programować umysły ludzkie, aby krzewiły pożądaną kulturę bezpieczeństwa
13
w środowisku pracy.
4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Organizacja kształtująca kulturę bezpieczeństwa kładzie nacisk na
komunikację opartą na wzajemnym zaufaniu, jednakowe postrzeganie wartości
bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników oraz zaufanie do skuteczności
14
działań prewencyjnych. Za istotne elementy kultury bezpieczeństwa przede
wszystkim uznaje się postawy pracowników wobec bezpieczeństwa, ogólne
normy bezpieczeństwa, a także wartości i przekonania wyznawane wobec
bezpieczeństwa.
8

D. Fennell, Investigation into king’s cross underground fire, London:HMSO 1988, s. 127.
W.D. Cullen, The public inquiry into the Piper Alpha Disaster, London:HMSO 1990, s. 300.
W.D. Cullen, The public…, op. cit.
11
C. Dyer, The Cullen rail report-lessons for everyone, “Health and safety bulletin” 2001, Vol.303.
s. 11-17.
12
N. Pidgeon, The limits to safety? Culture, politics, learning and man-made Disasters, “Journal of
contingencies and crisis management” 1997, vol.5, No.1, s. 1-14.
13
R. Studenski, Kultura…, op. cit.
14
M. Mielczarek, Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, „Bezpieczeństwo Pracy” 2000, nr 10,
s. 17-20.
9
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15

Pidgeon i O’Leary wyróżnili cztery czynniki mające wpływ na poziom kultury
bezpieczeństwa i kształtowanie postaw pracowników:
 zaangażowanie
kierownictwa
wyższego
szczebla
w
kwestie
bezpieczeństwa,
 realistyczne i elastyczne zwyczaje oraz praktyki radzenia sobie
w sytuacjach dobrze oraz źle zdefiniowanych zagrożeń,
 ciągłe uczenie się organizacji poprzez wykorzystywanie systemów
komunikacji, monitoringu i analiz,
 zainteresowanie zagrożeniami zgłaszanymi przez załogę.
Przedsiębiorstwa, które charakteryzuje „chroniczne poczucie niepokoju”, czyli
takie, które wciąż pragną usprawniać sferę bezpieczeństwa, mogą wykorzystać
narzędzie brytyjskiego HSE (Health, Safety and Environment) zwane „drabiną
kultury”. Drabina pokazuje stopień zaangażowania przedsiębiorstwa w kwestie
bezpieczeństwa i pozwala zrozumieć kulturę HSE (Rys. nr 1).
16

Wzrost zaufania
i odpowiedzialności

Rysunek nr 1: Drabina kultury HSE

Twórcza (biznes prowadzimy dookoła sprawy HSE)
Proaktywna (przywództwo i wartości napędzają ciągłą
poprawę)
Skalkulowana (mamy system zarządzania wszystkimi
zagrożeniami)
Reaktywna (bezpieczeństwo jest ważne – robimy dużo
po każdym wypadku)
Patologiczna (kto by dbał o HSE zanim zostanie
„trafiony”)

Wzrost wagi
informowania

5. Dobre praktyki w kulturze bezpieczeństwa
Wiele współczesnych przedsiębiorstw, świadomie kształtujących kulturę
bezpieczeństwa, stara się działać w oparciu o formułę zrównoważonego rozwoju,
która głosi, że trwały sukces można osiągnąć wtedy, kiedy biznes jest prowadzony
z myślą o bezpieczeństwie pracy i środowiska, jednak wiele czynników nie sprzyja
takiemu podejściu, jak choćby niepewność obowiązujących przepisów, czy
niejasny podział odpowiedzialności na różnych szczeblach organizacji. Trudno
wówczas mówić o należytym zarządzaniu bezpieczeństwem. Dlatego istotnymi
z punktu widzenia kształtowania kultury bezpieczeństwa są działania nazywane
„dobrymi praktykami”, wywodzące się z regulacji prawnych i mające charakter
uzupełniający.
Do dobrych praktyk zalicza się między innymi analizę „prawie wypadków”,
czyli zdarzeń, które są potencjalnymi wypadkami i których w praktyce często
w ogóle się nie zgłasza i nie analizuje. Heinrich w swojej teorii trójkąta
wypadkowości głosi, że nim wystąpi wypadek właściwy, taki, który wywoła
poważne skutki, pojawi się co najmniej trzysta zdarzeń nieurazowych
15

16

N. Pidgeon, M. O’Leary, Man-made disasters: why technology and organizations (sometimes) fail,
“Safety Science” 2000, Vol. 34, s. 15-30.
A guide to selecting appropriate tools to improve HSE culture 2010, Report No. 435.
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sygnalizujących wadliwość systemu bezpieczeństwa. Analiza „prawie wypadków”,
w tym obserwacja zachowań niebezpiecznych i niekontrolowanych zdarzeń, jest
najskuteczniejszą, a do tego najmniej kosztowną formą prewencji, wymagającą
jednak od pracowników ciągłej świadomości, motywacji oraz zaangażowania,
17
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
Przykłady “dobrych praktyk” i ich wpływ na kształtowanie kultury
bezpieczeństwa zostały zamieszczone w Tabeli nr 1.
Reasumując, najważniejszymi czynnikami z punktu widzenia kształtowania
kultury bezpieczeństwa, są:
 przywództwo,
 priorytet dla bezpieczeństwa,
 zarządzanie bezpieczeństwem,
 cele zorientowane na bezpieczeństwo – ciągłe doskonalenie procedur
bezpieczeństwa,
 motywowanie pracowników,
 odpowiedzialność,
 zaangażowanie,
 komunikacja i zaufanie,
 raportowanie i uczenie się,
 praca zespołowa.
Tabela nr 1: Przykłady “dobrych praktyk” i ich wpływ na kształtowanie kultury
18
bezpieczeństwa
Temat „dobrych praktyk”
Analiza prawie wypadków
Zgłoś incydent niebezpieczny, bo on
sygnalizuje słabość systemu
bezpieczeństwa
Alerty zdarzeń wypadkowych
Podaj jasny komunikat o istotnych,
niebezpiecznych zdarzeniach

Analiza ryzyka w ostatniej minucie
Nigdy nie podejmuj pracy
w ryzykownej sytuacji

17

18

Zakres oddziaływania i wpływ na kształtowanie
kultury bezpieczeństwa
Wczesne identyfikowanie i usuwanie słabych punktów
bezpieczeństwa:
 kształtowanie postaw refleksyjności,
 uczenie się przez doświadczenia i wyciąganie
wniosków z popełnianych błędów.
Zapewnienie odpowiedniej komunikacji:
 uczenie się na błędach, a nie ukrywanie ich,
 kształtowanie postaw otwartości, szczerości
i
konstruktywności
wobec
incydentów
niebezpiecznych.
Praktyczne działania, których celem jest analiza
ryzyka, wykonywane za każdym razem przed
rozpoczęciem pracy:
 wyrabianie nawyków bezpiecznej pracy,
 zmiana postawy na aktywną,
 kształtowanie postawy odpowiedzialności za
bezpieczeństwo.

G. Dudka, Rejestrowanie i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych, „Bezpieczeństwo Pracy”
2003, nr 5, s. 26-27.
M. Stefanicka, Kształtowanie…, op. cit.

423

______________________________________________________________________________________

Analiza bezpieczeństwa wykonania
zadania
Wspólnie przeanalizujmy zagrożenia
i ustalmy bezpieczną metodę
wykonania zadania
Kampanie bezpieczeństwa (ZERO
wypadków, ZERO tolerancji dla
ryzykownych zachowań, LICZBA dni
bezwypadkowych)
Eliminuj wypadki

Złote zasady bezpieczeństwa, zasady
kardynalne itp.
Nie toleruj łamania ustalonych zasad
bezpieczeństwa
Audyty behawioralne i interaktywne
Obserwuj zachowania pracowników
Rozmawiaj o bezpiecznych metodach
pracy
Nie strasz nakazami i karami
10-minutówki bezpieczeństwa
Omawiaj sprawy bezpieczeństwa

Plany bezpiecznego poruszania się
w miejscu pracy, mapy zagrożeń,
plansze z zasadami bezpieczeństwa,
przewodniki dla gości, paszporty dla
pracowników obcych podmiotów
Dbaj o bezpieczeństwo wszystkich
przebywających na terenie miejsca
pracy
Dni otwarte bezpieczeństwa,
biuletyny, konkursy, filmy
dydaktyczne i promujące
bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest twoim
priorytetem
Procedury LOTO (Lockout/Tagout)
Blokuj niebezpieczną energię przed
rozpoczęciem prac naprawczych
i konserwacyjnych

Czynny udział pracowników w analizowaniu spraw
bezpieczeństwa:
 zaangażowanie kierownictwa i pracowników,
 budowanie zaufania między podwładnym
a kierownikiem.
Czytelna
prezentacja
wartości
pożądanych
i deklarowanych w sprawach bezpieczeństwa:
 angażowanie
kierownictwa
w
sprawy
bezpieczeństwa,
 kształtowanie systemu wartości,
 brak tolerancji wobec ryzykownych zachowań,
 promowanie jednostek z największą liczbą dni
bezwypadkowych.
Zasady bezpieczeństwa powinny być proste
i czytelne, aby motywowały do ich przestrzegania:
 budowanie systemu wartości – zasady nie
mogą być łamane z żadnego powodu.
Wyznacznikiem
poziomu
bezpieczeństwa
są
bezpieczne zachowania pracowników a nie zapisy
systemu, tj.:
 kształtowanie systemu wartości,
 budowanie postaw zaangażowania, otwartości
i konstruktywności w sprawach bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwu i udziałowi pracowników w kwestie
bezpieczeństwa poświęca się dużo czasu i uwagi:
 zaangażowanie kierownictwa w sprawy
bezpieczeństwa,
 budowanie zaufania między kierownikami
a podwładnymi,
 współpraca i odpowiedzialność.
Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa w czasie
przebywania i poruszania się w miejscu pracy:
 budowanie systemu wartości – bezpieczeństwo
jest powszechną wartością, ale i obowiązkiem
przestrzegania
ustalonych
zasad
przez
wszystkich pracowników,
 kształtowanie bezpiecznych zachowań osób
z zewnątrz przebywających na terenie
przedsiębiorstwa.
Promocja bezpieczeństwa i edukacja, zapewnienie
dobrej komunikacji:
 zaangażowanie kierownictwa,
 budowanie systemu wartości,
 bezpieczeństwo na pierwszym miejscu,
 rozwijanie kompetencji pracowników,
 motywowanie.
Wypadek jest konsekwencją przepływu energii,
dlatego należy ją izolować:
 kształtowanie bezpiecznych zachowań,
 rozwijanie kompetencji pracowników.
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6. Kultura bezpieczeństwa w energetyce jądrowej
Mówiąc o bezpieczeństwie w energetyce jądrowej, podkreśla się znaczenie
technologii wykorzystywanej przy jej budowie. Równie istotnymi czynnikami,
z punktu widzenia bezpieczeństwa, są kultura bezpieczeństwa a także system
zarządzania bezpieczeństwem, które to elementy wzajemnie się napędzają.
Kultura bezpieczeństwa, czyli propagowanie wśród personelu określonych
nawyków, polega na przestrzeganiu właściwych zasad i procedur, aktywnym
reagowaniu na pojawiające się uchybienia, usterki i zdarzenia niebezpieczne oraz
zdarzenia stwarzające potencjalne ryzyko zagrożeń, zarówno w danym miejscu
pracy, jak i poza nią.
W elektrowni, która krzewi kulturę bezpieczeństwa, uwaga w pierwszej
kolejności jest skierowana na przepisy bezpieczeństwa, takie jak regulacje prawne,
procedury, instrukcje, oraz inne zapisy wpływające na ochronę ludzi, mienia
i środowiska – wszystkie razem tworzą spójny system zarządzania
bezpieczeństwem.
W zbiór przepisów składających się na system zarządzania bezpieczeństwem
w energetyce jądrowej wchodzą: uniwersalna norma (ISO 9001:2008), zawierająca
wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością; następnie, uzupełnienie
normy ISO 9001, dotyczące doskonalenia systemów zarządzania jakością (ISO
9004:2008), a także dokumenty opracowane przez Międzynarodową Agencję
Energii Atomowej (IAEA), zawierające wytyczne i zalecenia zarządzania
19
bezpieczeństwem w energetyce jądrowej.
System zarządzania bezpieczeństwem, jako zbiór przepisów prawnych,
procedur i norm, stanowi zasadniczy element kształtowania kultury
bezpieczeństwa. System wymaga cyklicznej analizy wszystkich działań będących
częścią całego zbioru, aby identyfikować zdarzenia potencjalnie ryzykowne
w trakcie pracy elektrowni.
W chwili rozpoznania ryzykownych procesów, projektuje się odpowiednią
procedurę postępowania, wskazującą pracownikowi jak działać, aby usterkę
naprawić, z zachowaniem najwyższego poziomu ochrony.
Zaletą systemu bezpieczeństwa jest jego bezpośredni wpływ na stałe
optymalizowanie procedur oraz norm, angażowanie personelu w analizowanie
procesów, audyty, prace naprawcze, a wszystko w celu ciągłego podnoszenia jego
skuteczności. System skłania pracowników do podnoszenia poziomu wiedzy
i doświadczeń, motywuje do rozwoju i daje szansę aktywnego uczestniczenia
(udział, obserwacja) w ulepszaniu procedur. Pracownicy mają możliwość
zgłaszania słabych stron procedur, które ich zdaniem zwiększają ryzyko
wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, w celu naniesienia poprawek lub
uzupełnieniu norm o nowe działania.
Elektrownia, dzięki takim praktykom, nie tylko usprawnia system zarządzania
bezpieczeństwem, ale także krzewi i kształtuje kulturę bezpieczeństwa wśród
20
personelu.
Z kształtowaniem kultury bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej wiąże się
także przypisywanie poszczególnym podmiotom, takim jak państwo, organizacja,
19

20

poznajatom.pl, Kultura bezpieczeństwa i zarządzanie bezpieczeństwem, http://poznajatom.
pl/poznaj_atom/kultura_bezpieczenstwa_i_zarza,407/ [dostęp 14.03.2014 r.].
poznajatom.pl, Kultura…, op. cit.
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personel, czy społeczeństwo, ról i definiowanie zakresu ich odpowiedzialności.
Przy tym, ponieważ między poszczególnymi grupami zachodzą związki, wzrasta
znaczenie współpracy i komunikacji, których jakość wpływa z kolei na poziom
kultury bezpieczeństwa.
Szczegółowa charakterystyka podmiotów (ról, odpowiedzialności) mających
wpływ na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej została
opracowana przez IAEA w serii dokumentów na temat bezpieczeństwa jądrowego.
Agencja opracowała również model kultury bezpieczeństwa jądrowego, na który
ogólnie rzecz ujmując składają się poglądy i postawy pracowników, zasady
podejmowania decyzji i zasady zachowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń,
oraz szereg czynników podnoszących efektywność bezpieczeństwa jądrowego.
Model powstał w celu wspierania kultury bezpieczeństwa oraz skuteczności
zarządzania systemem bezpieczeństwa w energetyce jądrowej, w szczególności
zapobiegania, wykrywania, opóźniania i reagowania na zdarzenia na poziomie
21
security.
Reasumując, rozwój kultury bezpieczeństwa jest konsekwencją przykrych
doświadczeń i nieszczęśliwych zdarzeń mających miejsce na świecie w ciągu
ostatnich trzydziestu lat, nie tylko w branży energetycznej, choć właśnie z niej się
wywodzi.
Celem kultury bezpieczeństwa jądrowego jest jej efektywność, co oznacza,
że system zarządzania bezpieczeństwem musi być odpowiednio rozbudowany,
priorytety zdefiniowane, zasady podejmowania decyzji i normy zachowań dobrze
znane, a poglądy i postawy pracowników tożsame.
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wymaga współpracy różnych grup,
na różnych płaszczyznach, począwszy od państwa, przez elektrownię, jej
pracowników, po społeczności, skończywszy na trosce o środowisko naturalne.
Dzisiejsze elektrownie jądrowe są wprawdzie dużo bezpieczniejsze pod względem
technologicznym niż dwadzieścia lat temu, ale nie należy zapominać, że błędy
popełniają ludzie.
Streszczenie
Niniejszy
artykuł
przedstawia
problematykę
kształtowania
kultury
bezpieczeństwa w środowisku pracy w odniesieniu do organizacji i osób
zaangażowanych w energetykę jądrową. Kultura bezpieczeństwa zyskała na
znaczeniu w latach 80., z powodu serii nieszczęśliwych wypadków,
zapoczątkowanej katastrofą elektrowni atomowej w Czarnobylu. Stwierdzono
wówczas, że kultura bezpieczeństwa jest równie ważna jak bezpieczeństwo
technologiczne, nadano więc większą wagę kształtowaniu wśród pracowników
pożądanych zachowań i nawyków, które bezpośrednio wpływają na
bezpieczeństwo elektrowni jądrowej, jej pracowników, społeczeństwa i środowiska
naturalnego. W artykule podkreślono również znaczenie dwóch ściśle powiązanych
ze sobą elementów bezpieczeństwa organizacji: systemu zarządzania
bezpieczeństwem i kultury bezpieczeństwa, zwracając uwagę na potrzebę ich
ciągłego dostosowywania i integrowania.
Słowa klucze: kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, energetyka jądrowa
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Summary
This article presents the problem of safety/security culture in the work
environment in relation to organizations and individuals involved in nuclear power.
Safety/security culture has gained importance in the 80's, because of a series of
accidents, launched the nuclear disaster in Chernobyl. It concluded that outside
security technology, an equally important factor is the safety/security culture, that is
continuously shaping the desired behavior among staff and habits that directly
affect the safety/security of the nuclear power plant, its employees, society and the
environment. The article also highlights the importance of two closely related
elements of the organization's safety: safety/security management system and
safety/security culture, noting the need for them to continuous adaptation and
integration.
Key words: safety culture, security culture, nuclear culture, nuclear safety
culture, nuclear security culture
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Artur JUSZCZAK
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
SOZOLOGICZNE PARADYGMATY W STARYM TESTAMENCIE

Introdukcja
Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wybranych aspektów
sozologicznych, mających swoje źródło w starotestamentalnych przekazach.
Odwołanie się do religijnego kontekstu tematyki ochrony środowiska znajduje
swoje uzasadnienie w tradycji europejskiej, jako nierozerwalnie związanej
z chrześcijaństwem, a także judaizmem. Nurt judejski, który jest nośnikiem Prawa
Mojżeszowego oraz idei Boga jako Stwórcy, traktuje kwestie religijne i moralnoetyczne jako koherentną całość. Zawarte w Starym Testamencie Boże imperatywy
mają za zadanie nie tylko nakłonić człowieka do posłuszeństwa, ale i do
1
poszanowania Bożego stworzenia, jakim jest szeroko rozumiane środowisko.
Należy zaznaczyć, że judaistyczne ujęcie świata to nie tylko ziemia i niebo
(hebr. erec, szamajim) w sensie abiotycznym, ale cały świat materialny
2
i niematerialny, który tworzy środowisko życia na Ziemi. To właśnie człowiek,
któremu nakazano, aby czynił sobie naturę poddaną, stał się dla niej największym
niebezpieczeństwem, przy czym opinia ta jest w dużym stopniu obciążona
relatywizmem. Z jednej strony człowiek dzisiejszej cywilizacji dąży do
zabezpieczenia sobie warunków godziwego życia, a z drugiej, związane z tymi
dążeniami procesy uprzemysłowienia i urbanizacji stanowią wysokie zagrożenie
dla środowiska naturalnego. Z kolei to właśnie taki rozwój jest nadzieją dla
najbiedniejszych krajów i stanowi element walki z ubóstwem i głodem. To, co dla
jednych jawi się jako zagrożenie, dla drugich stanowi powód do nadziei na
3
poprawę warunków bytowania.
Już ponad sto lat temu, czyli na długo przed słynnym raportem U Thanta
4
z 1969 roku, akcentował wagę problemu polski filozof Witołd Rubczyński, którego
sozologiczne poglądy Mirosław Michalski ujmuje następująco: „Człowiek, który jest
religijny i wierzący i widzi w przyrodzie dzieło Mądrego i Dobrego Stwórcy, zechce
dostrzegać w przyrodzie nieprzekraczalne granice w zmienianiu porządku
przyrodzonego. […] Wartość świata natury i troska o niego wynika między innymi
ze świadomości, że to świat przyrody, natury, zapewnia nam i zabezpiecza życie
5
w jego znaczeniu zarówno ilościowym, jak i również jakościowym”. W praktyce
jednak owe nieprzekraczalne granice tracą na znaczeniu. Zarówno pożądanie
bogactwa i luksusu realizowane poprzez ingerencję w przyrodę w celu
pozyskiwania cennych dóbr naturalnych, jak i dążenie do zaspokojenia
podstawowych potrzeb człowieka poprzez produkcję żywności, hodowlę zwierząt
1

W. Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić. Zarys ewangelickiej etyki filozoficznej, Warszawa 1993,
s. 23.
2
Ibidem, s. 128.
3
Ibidem, s. 130.
4
26 maja 1969 roku, U Thant jako Sekretarz generalny ONZ przedstawił raport pt. Problemy ludzkiego
środowiska, w którym dokonał szerokiej analizy problemu postępującej degradacji naszego
ekosystemu.
5
M.A. Michalski, Ku idei Królestwa Bożego. Myśl filozoficzna, etyczna i pedagogiczna Witołda
Rubczyńskiego, Łódź 2009, s. 15.
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i wydobycie surowców energetycznych, to działania cechujące cywilizacyjną
codzienność. Ludzkie pragnienie ujarzmienia i wykorzystania przyrody wypływa
z faktu zaabsorbowania rzeczami przestrzeni. Myśl człowieka poddana
tyranizującej skłonności do urzeczowiania wszystkiego powoduje zaślepienie
6
i zanik refleksji nad istotą ludzkości, przestrzeni i czasu, jednak dzięki rozwojowi
komunikacji, współczesny człowiek, który ma możliwość recepcji wydarzeń
mających miejsce na terenie całej Ziemi, dostrzega, że nie jest odosobniony
w swojej wiosce czy mieście, ale jest mieszkańcem planety. Tym samym dochodzi
u niego do inicjacji myśli o zagrożeniach związanych ze wzrastającym
uprzemysłowieniem i eksploatacją zasobów, tym razem na poziomie „jego” planety.
Dzisiejszy mieszkaniec planety jako homo religiosus (człowiek religijny) dysponuje
podstawami nauczania o ochronie środowiska zawartymi w tekstach Starego
Testamentu, stanowiącymi podstawę nauczania o Bogu i stworzonym świecie dla
społeczeństw judaistycznego, chrześcijańskiego i muzułmańskiego świata. Zasadę
kierującą człowieka od poznania świata w kierunku religijności Tomasz Jelonek
przedstawia następująco: „Człowiek, jako istota cielesno-duchowa, uświadamia
sobie swoje wkorzenienie w świat i swoją odrębność od niego. Dostrzeganie
wielkości, majestatu, piękna i celowości w świecie leży u podstaw przeżycia
religijnego. Człowiek przeżywa swoją przygodność, a to wyzwala w nim pragnienie
nieśmiertelności, szczęścia, dobra i świętości. Rodzi się przeżycie religijne
7
zawiązane z potrzebą oparcia. Człowiek doświadcza potrzeby Boga”.
Starotestamentalne paradygmaty ochrony środowiska
a) Paradygmat sozologiczny w aspekcie człowieka jako roślinożernego
zarządcy
Mając na uwadze starotestamentalny obraz stworzenia człowieka i jego
środowiska życiowego, należy zaakcentować dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich
dotyczy kolejności w procesie stwarzania, według której człowiek, będący odbiciem
wzoru samego Boga, uczyniony został na końcu, jako zwieńczenie procesu kreacji.
Pozwala to na dostrzeżenie różnicy pomiędzy Stworzeniem (w ujęciu zarówno
organizmów żywych, jak i abiotycznym), a wyjątkowym rodzajem ludzkim.
Dodatkowo takie pozycjonowanie człowieka wyklucza jego udział w dziele
stwarzania. Druga kwestia związana jest z tekstem z Rdz 1, 28 „…Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi”. Zawiera on wyraźne polecenie panowania
nad naturą i wszelkimi istotami, czyli swoisty mandat kulturowy otrzymany
przez człowieka od Stwórcy. Wynika z tego, że człowiek, będący ukoronowaniem
dzieła stwarzania, bierze czynny udział w życiu na Ziemi, czyniąc ją sobie
8
poddaną. Powoduje to powstawanie wątpliwości dotyczących sposobu panowania
nad naturą, które może przybierać formy zarówno bezwarunkowego wyzysku
i eksploatacji, jak i przemyślanego działania mającego na celu wyciągnięcie
pożądanych korzyści z zachowaniem jednoczesnego szacunku dla równowagi
ekologicznej. Czy Boże przyzwolenie na panowanie człowieka miało
6
7
8

A.J. Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, Kraków 2009, s. 23-27.
T. Jelonek, Religia Izraela wobec religii ościennych, Kraków 2009, s. 101.
Tora Pardes Lauder. Księga pierwsza. Bereszit, S. Pecaric (red.), Kraków 2003, s. 14.
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nieograniczony zakres, dopuszczając tym samym samolubne wykorzystywanie
ziemi i istot żywych? Odpowiedź twierdząca pozostawałaby w wyraźnym rozziewie
z nadrzędnym stosunkiem Boga względem człowieka oraz pojęciem panowania,
którego warunkiem koniecznym jest nie tyle posiadanie dóbr na własność,
co powołanie do sprawowania władzy. Właściwe dla tradycji judeochrześcijańskiej
zapatrywanie na tę kwestię możemy odnaleźć w obrazie redakcyjnym z Rdz 2, 15;
„Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go
i doglądał”, gdzie imperatyw Boży dotyczący panowania nad naturą przybiera
precyzyjną formę w mikroskali ogrodu Eden. Tym samym paradygmat stosunku
człowieka do natury zawarty w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju
to człowiek pełniący rolę Zarządcy powołanego do swojej funkcji przez Boga
jako Twórcy i Właściciela dzieła stworzenia. Późniejsze starotestamentalne
redakcje potwierdzają takie relacje, a doskonale oddają to słowa psalmistów;
Dawida „…Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami (Ps 24, 1-2) oraz
Asafa „…bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich
górach. Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na
9
polu” (Ps 50, 10-12).
Koniecznym dla dalszego toku rozważań jest zaznaczenie, że człowiek na
początku swojej ziemskiej egzystencji był wyłącznie roślinożerny, co wynika
z zapisu Rdz 1, 29, w którym czytamy: „I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę
przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie
nasienie: dla was będą one pokarmem” i dalej następuje rozszerzenie idei
roślinożerności na wszelkie istoty żyjące: „A dla wszelkiego zwierzęcia polnego
i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi
i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona…”
(Rdz 1, 30). Taka koncepcja Stwórcy wydaje się być urzeczywistnieniem rajskiego
życia na ziemi. Program zakładający powszechną roślinożerność to wyjątkowy
paradygmat wzajemnych stosunków ludzi i zwierząt, wykluczający przemoc
i zabijanie dla pokarmu. Należy również zauważyć, że redakcja Księgi Rodzaju
miała miejsce w czasach, kiedy zwierzęta były pokarmem dla ludzi, a w celach
zdobycia pożywienia zabijały się także wzajemnie. Tym samym recepcja
wegetariańskiej idei zarówno dla społeczeństwa współczesnego redaktorowi
powyższych tekstów, jak i dla czytelnika czasów współczesnych ma charakter
życzeniowy. Można przypuszczać, że to przedstawienie początków ludzi i zwierząt
żyjących w rajskiej harmonii jest obliczone na konfrontację opatrznościowych
zamiarów Boga z późniejszymi obrazami ludzkiej słabości (np. Adam i Ewa)
10
i nikczemności (np. Kain i Abel).
Wspaniały zamysł Boga połączony
z udzieleniem ludzkości przywileju wolnej woli nie sprawdził się. Doprowadziło
to do zmiany Bożych planów względem ludzi i zwierząt, którą wyraża
Rdz 6, 7: „Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni
ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich
stworzyłem”. Jest to jeden z niezwykle kłopotliwych pod względem egzegezy
fragmentów Biblii. Problemy interpretacyjne pojawiają się, kiedy ludzka redakcja
tekstu prowadzi do antropomorfizacji Boga, który wyraża „żal”. Skłonności do żalu
9

C. Walter i in., Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 1996, s. 6.
A. Linzey, Teologia zwierząt, Kraków 2010, s. 208-209.
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to stany emocjonalne o negatywnym charakterze typowe dla zachowania się
człowieka. Takie antropopatyczne (tzn. opisane z punktu widzenia ludzkich emocji)
przedstawienie zdarzenia zakłócałoby akcentowaną w Starym Testamencie
transcendencję Boga. Należy ten przekaz rozumieć w kategorii reakcji Boga na
rozprzestrzeniającą się ludzką niegodziwość i nie tyle zmianę Jego nastawienia,
o ile czynną ingerencję w wyniku zmiany nastawienia istot żywych względem
11
siebie. Taką interpretację potwierdza tekst Rdz 6, 11; „Ziemia została skażona
w oczach Boga”. Jakkolwiek świat wegetariański nie wykorzystuje otrzymanej
szansy współżycia w pełnej harmonii ze środowiskiem, to jednak prezentowany
paradygmat sozologiczny w aspekcie istot roślinożernych jest powielany przez
późniejszych redaktorów biblijnych. Prorok Izajasz roztaczał wizję bezkrwawej
przyszłości w Iz 11, 6-8, co świadczy o ponadczasowej ważności omawianego
starotestamentalnego wzorca: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera
z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec
będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich
razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na
norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii”.
b) Paradygmat sozologiczny w aspekcie człowieka jako wszystkożernego
władcy
Idylliczny obraz wegetariańskiej, czy nawet wegańskiej ludzkości
charakterystyczny dla omówionych powyżej aspektów człowieka żyjącego
w czasach przed biblijnym potopem, zmienia się znacząco po przełomowym
momencie zawarcia Bożego przymierza z Noem. Zmiana dotyczy nie tylko relacji
Boga do środowiska, ale także pierwotnie ustalonego stosunku człowieka do
zwierząt, które od tej pory stają się pożywieniem: „Po czym Bóg pobłogosławił
Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście
zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne
niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby
morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest
przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie
wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia” (Rdz 9, 1-4). Studium powyższego
fragmentu wskazuje na to, że stan świata i ludzkiej natury wszedł w nową
rzeczywistość, w której nieuchronne stało się zabijanie. Człowiek otrzymał
przyzwolenie na żywienie się zwierzętami. Ten stan rzeczy nie jest obcy
współczesnemu środowisku człowieka i chociaż w dobie dobrobytu można
decydować o odstąpieniu od pokarmów zwierzęcych, to jednak idea takiej diety nie
jest szeroko rozpowszechniona. Biblijne przyzwolenie na zabijanie posiadało
jednak ograniczenia, które stanowią o wyjątkowym charakterze paradygmatu
sozologicznego w aspekcie ludzi spożywających pokarm pochodzenia
zwierzęcego. Podstawowe znaczenie miała krew jako nośnik życia zarówno
12
zwierząt, jak i ludzi. Zdecydowany przekaz Rdz 9, 4 wyraża to explicite: „Nie
wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia”. Poparte jest to groźbami stanowiącymi
przestrogę dla amatorów łamania obowiązujących praw: „Upomnę się o waszą
krew przez wzgląd na wasze życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia.
Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. [Jeśli]
11
12

C.Walter i in., Trudne..., op. cit., s. 24.
J.H. Walton i in., Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, Warszawa 2000, s. 19.
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kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został
stworzony na obraz Boga” (Rdz 9, 5-6). To odwołanie do Bożego obrazu stanowi
o tym, że przekraczając granicę powstrzymywania się od przelewu ludzkiej krwi
dokonuje się zamachu na Boże prawo oraz Jego stworzenie. Jest to powód, dla
którego wprowadzona zostaje instytucja kary śmierci, kładąca w ręce ludzi prawo
do wymierzania kary śmierci mordercom.
c) Paradygmat szabatu dla ludzi, jak i zwierząt, a nawet pól uprawnych
Instytucja szabatu w postaci dnia wieńczącego tydzień pracy to zwyczaj
znajdujący swoje korzenie w Rdz 2, 2-3, która opisuje siedmiodniowy proces
tworzenia świata wraz z zaprzestaniem Bożego dzieła w dniu siódmym
i uświęceniem tego dnia. Szabat, jako dzień siódmy, przeznaczony na odpoczynek
występuje w redakcjach Dekalogu (Wj 20, 8-10 i Pwt 5, 12-14), Kodeksu
Przymierza (Wj 23,12) i Kodeksu jahwistycznego (Wj 34,21). Charakterystyczną
cechą szabatu, jako instytucji Izraela, jest nie tyle cykliczność i związek
z zaprzestaniem pracy, ale przede wszystkim uświęcenie tego dnia jako elementu
13
przymierza z Bogiem. Należy przyjąć, że imperatyw świętowania szabatu tworzył
szczególną więź pomiędzy Izraelitami a Bogiem. Redaktor Wj 31, 13-15 nie
pozostawia złudzeń co do wyjątkowej powagi, z jaką należało traktować ten
obowiązek.
Po pierwsze, szabat jest traktowany jako szczególny symbol zawartego
układu: „gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń”,
na dodatek nie podlegający jakimkolwiek ramom czasowym. Po drugie, praktyka
świętowania jest szczególnym obowiązkiem, który pomimo tego, że kojarzony
i powiązany jest z czasem odpoczynku i radosnego oddawania Bogu chwały,
wcale nie kwalifikuje się do nazywania okresem beztroski, a to ze względu na karę
przewidzianą w stosunku do osób niewypełniających przedmiotowego przykazania.
Świadczą o tym dobitnie słowa z tekstu Wj 31, 14 „I ktokolwiek by go znieważył,
będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie
14
wykluczony ze swojego ludu”, które to wskazują na powagę tematu. Jednakże
z sozologicznego punktu widzenia imperatyw dotyczący szabatu wykazuje
cechy przykazania mającego na celu ochronę praw najsłabszych. W Wj 20,
10, wymienione są osoby, które muszą podlegać przykazaniu odpoczynku i wynika
z tegoż wersetu, że zarówno dzieci: „…ani syn twój, ani twoja córka…”, jak
i niewolnicy: „…ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica…”, a nawet zwierzęta
pracujące na roli: „ani twoje bydło”, podlegały temu swoistemu prawu do
wypoczynku w dniu wolnym. Miało to zastosowanie także w przypadku osób
niebędących Izraelitami, czyli nieposiadających szczególnego umocowania
w przymierzu z Bogiem. Wszyscy podlegli w domu Izraela mieli tym samym
ustanowione Prawem Mojżeszowym zwolnienie z codziennych obowiązków,
zyskując tym samym czas na regenerację sił i okazję do wykorzystania czasu
15
wolnego od pracy. Ten paradygmat ochrony środowiska miał tak szerokie
zastosowanie, że dotyczył również ziemi uprawnej, jak to wynika z tekstu
Wj 23, 10-12: „Przez sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody,
a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru (…). Tak też
13
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postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym”. Ten siódmy rok, jako
odpowiednik siódmego dnia, to okres nazywany szabatem dla ziemi. Gleba leżąca
odłogiem miała możliwość zostać oczyszczoną z nadmiaru soli pochodzącej
z wody do nawadniania, jak i regeneracji poprzez powstrzymanie eksploatacji
rugującej składniki pokarmowe. Ta ciekawa idea, nakazująca roztropność
w korzystaniu z dóbr naturalnego środowiska, miała jeszcze dodatkowy aspekt
wskazujący na dużo szersze ujęcie tematu. Za Wj 23, 11 należy zauważyć
dodatkową troskę, jaką objęci byli potrzebujący darmowego pożywienia ludzie
i nawet dzika zwierzyna: „aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą
dzikie zwierzęta”, która to troska potwierdzona została powtórnym wyrażeniem woli
16
Boga w późniejszej redakcji Kpł 25, 1-7.18-22.
Zarys myśli sozologicznej w tradycji trzech religii
a) Judaizm
Nauczanie zawarte w Torze, rozszerzone i interpretowane w Talmudzie,
jako podstawie judaizmu rabinicznego, koncentruje się na ochronie środowiska
naturalnego pojmowanego jako dzieło Boże. Pamięć o związku z ziemią,
wywodząca się z obietnic składanych przez Boga w stosunku do narodu
wędrującego po pustyni, ma nie tylko wymiar polityczny, ale i agrarny.
Zaprezentowane powyżej kwestie szabatu dla ziemi oraz troski o pożywienie
dla ludu są nieprzemijającym elementem życia wierzących Żydów. Przejawia się
to w praktykowanych przed każdym posiłkiem błogosławieństwach za dar chleba,
innych pokarmów i owocu winorośli (wina). Wartym zaznaczenia w kwestii
judaistycznego podejścia do ochrony środowiska jest ustanowienie w tradycji
(Miszna) święta pod nazwą Nowy Rok Drzew oraz obecnego pośród Żydów
zwyczaju sadzenia drzewa w Izraelu w ramach specjalnego prezentu. Oczywiście,
taki zwyczaj posiada cechy syjonistyczne, ale element sadzenia nawiązuje
do wagi i troski przywiązywanej do drzew jako elementów środowiska
naturalnego. Żydowskie podejście, przeniknięte szacunkiem do otaczającej
przyrody, wywodzi się również z przywiązywania wagi do cyklów Słońca
i Księżyca, jak i pór roku, decydujących o zajęciach rolniczych i powiązanych
z nimi świętami. Można stwierdzić, że niezależnie od stopnia zurbanizowania
i nowoczesności którejkolwiek społeczności żydowskiej, starotestamentalne
paradygmaty sozologiczne katalizowane religijnością są trwale osadzone w jej
kulturze.
b) Chrześcijaństwo
Wspólne korzenie z judaizmem powodują, że nośnik zasad etycznych, jakim
jest Pięcioksiąg Mojżesza, również dla wyznawców chrześcijaństwa zawiera
ważne i aktualne nauczanie. Jeżeli założeniem doktrynalnym jest to, że otaczający
nas świat to dzieło Boże, to tym samym szacunek dla środowiska tożsamy jest
z szacunkiem należnym Bogu. Rdz 1, 31 wyraża myśl, że stworzony świat to dzieło
bardzo dobre. Rola człowieka, jako zarządcy w stosunku do środowiska, opiera się
na posłuszeństwie względem imperatywu „…Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi
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po ziemi” (Rdz 1, 28). Poddaństwo ziemi i panowanie nad zwierzętami to właśnie
element wykorzystania możliwości płynących z ludzkiego przeznaczenia do
zarządzania.
c) Islam
Świadomość władzy i suwerenności Boga to aspekt życia wyznawcy islamu,
który w połączeniu z poczuciem odpowiedzialności wobec Stwórcy stanowi
o światopoglądzie muzułmanina. Jakkolwiek główną doktrynę islamu zawiera
w swoich tekstach Koran, to mając na uwadze dzieje Mahometa oraz nauczanie
na temat proroków, należy zauważyć wyraźny wpływ Starego Testamentu na
kształtowanie się postaw etyczno-moralnych u muzułmanów. Wyraźnie
odzwierciedla to stosunek szacunku i wiary względem dzieła Abrahama, Mojżesza,
Jezusa i oczywiście Mahometa, którego znaczenie jest szczególnie akcentowane
z powodu wieńczącego działalność pozostałych proroków charakteru. Nauczanie
Koranu to w rozumieniu muzułmanina kontynuacja działalności proroczej Jezusa
z Nazaretu i kwintesencja objawienia woli Bożej. Takie podejście wymusza
na muzułmaninie szacunek dla stworzenia i dyktuje potrzebę współżycia
w harmonii ze środowiskiem. Islam nakłania wiernych do ograniczonego względem
wyważonych potrzeb wykorzystywania środowiska naturalnego, kładąc nacisk
na poszanowanie przyrody będącej dziełem i własnością Stwórcy. Poglądy etyczne
tej religii wskazują na konieczność naprawy ewentualnych szkód wywołanych
naruszeniem środowiska naturalnego, a jako kontrolera i powiernika przyrody
wskazują ummę, czyli wspólnotę.
Zakończenie
Sozologiczne paradygmaty przebijające z lektury Starego Testamentu
wskazują na niezwykłą przydatność tekstów biblijnych w krzewieniu idei ochrony
środowiska w społeczeństwach religijnych. Ziemia, w kontekście Księgi Rodzaju
jawi się jako stworzona przez Boga macierz wszystkich istot żywych. To z tejże
macierzy wyłaniają się istoty żywe i w niej pozostają w trakcie egzystencji
wieńczonej powrotem do materii. Jest więc ziemia symbolem cielesności, a tym
17
samym przemijania i niedoskonałości ciała, ale w trakcie trwania cezury czasowej
naszego życia, skalowanej narodzinami i ostatnim pożegnaniem, mamy szansę na
refleksję dotyczącą naszego stosunku do środowiska. Najmniejsze wątpliwości
budzi pożywienie, które składa się z owoców i warzyw pozyskiwanych za pomocą
zbieractwa czy zorganizowanych upraw. Można stwierdzić, że najłatwiejszym
sposobem na zdobycie pożywienia jest zrywanie roślin. Należy również poruszyć
kwestię zdrowotną odżywiania się roślinami, które zawierają prozdrowotne
substancje i enzymy, a odpowiednio komponowana dieta stanowi również
o ich właściwościach leczniczych. Dodatkowo, celowa uprawa roślin jadalnych
powoduje, że jesteśmy w stanie osiągać coraz lepsze jakościowo pod względem
18
walorów smakowych, zdrowotnych czy kulinarnych warzywa i owoce, jednakże
człowiek współczesny sięga w celu zaspokajania cywilizacyjnych potrzeb po mięso
i korzysta z przywileju swojej wszystkożerności. Jakkolwiek zarówno uzębienie, jak
i budowa układu pokarmowego człowieka wydają się przemawiać za słusznością
idei zabijania i pożerania zwierząt, tak jednak dane dotyczące tegoż procederu
17
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skłaniają do zastanowienia. Tylko w Stanach Zjednoczonych, jak podaje Andrzej
Zwoliński, „…zarzyna się 130 tys. krów, 7 tys. cieląt, 360 tys. świń i 24 mln.
kurczaków” dziennie (sic!), a kwestia powstrzymywania się od spożycia krwi
wydaje się być całkowicie zbagatelizowana, ponieważ pozyskana podczas uboju
krew poddawana jest liofilizacji (wysuszeniu do postaci proszku) i podawana jest
19
innym zwierzętom, jako składnik mieszanek paszowych.
Wydaje się, że sozologiczne aspekty dotyczące współżycia w świecie zwierząt
są zinterpretowane przez współczesnego człowieka jako pełne przyzwolenie
na beztroskę w zadawaniu bólu i zabijaniu. Należy je na nowo interpretować
i wskazywać na nierozerwalną więź pomiędzy Bogiem i Stworzeniem. Konkluzję
powyższych rozważań stanowi cytat z monografii na temat etyki Witołda
Rubczyńskiego: „Autentyczne szczęście może jednak człowiek osiągnąć tylko
wtedy, kiedy umniejszając zło, urzeczywistnia ideę Królestwa Bożego na Ziemi.
To urzeczywistnianie odbywa się na drodze realizowania idei melioryzmu, a także
ciągłego rozwoju nauki, doskonalenia się – podnoszenia, stawania się człowieka
(jednostki i społeczeństw), zwalczania ciasnego egoizmu na rzecz właściwie
rozumianego altruizmu w zgodzie z etyką chrześcijańską, a wszystko to w oparciu
o zasadę powszechnego ładu i z przyjęciem Rozumnej, Sprawiedliwej i Miłosiernej
20
Potęgi, która kieruje światem”.
Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnienia ochrony środowiska w Starym Testamencie.
Prezentowane paradygmaty stanowią podstawę do sugerowanej w zakończeniu
potrzeby refleksji nad tematem spożywania mięsa zwierząt. Artykuł zawiera analizę
paradygmatów sozologicznych obecnych w Starym Testamencie. Autor wymienia
przykazania i wskazówki zawarte w Księdze Rodzaju dla ludzi żyjących przed
biblijnym Potopem. Do pogłębionej analizy wybrane zostają kwestie dotyczące
ustanowienia i obserwancji szabatu, gdyż one właśnie zawierają wszystkie
interesujące z punktu widzenia głównego zagadnienia pracy regulacje. Kolejna
część artykułu poświęcona została krótkiej analizie reguł dotyczących ochrony
środowiska zawartych w nauczaniu trzech religii. Autor podkreśla wyjątkowość
dziedzictwa paradygmatów dotyczących ochrony środowiska, pochodzących ze
Starego Testamentu, a opartych na przekonaniu, że Bóg jest dawcą życia i dlatego
jest ono święte.
Słowa klucze: Stary Testament, kodeks, prawo, środowisko, ochrona, natura
Summary
The article concerns sozological paradigms of the Old Testament. The
paradigms reflect on questions related to consuming the meat of animals. The
article contains an analysis of environmental topics present in the Old Testament.
The author mentions the commandments and guidance from the Book of Genesis
for people living before the biblical Flood. For in-depth analysis are selected issues
relating to the establishment and observance of the Sabbath. The next part of the
article was devoted to a brief analysis of the rules relating to environmental
protection contained in the teachings of the three religions: Judaism, Christianity
19
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and Islam. The author emphasizes the uniqueness of heritage environmental
paradigms derived from the Old Testament, and based on the belief that God is the
giver of life, and therefore it is sacred.
Key words: Old Testament, code, law, environment, protection, nature
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METODY WYZNACZANIA ENERGII WIATRU
Wstęp
Energia, a w szczególności energia elektryczna jest niezbędna do życia. Od
niej uzależnione są niemal wszystkie formy aktywności człowieka, a także komfort
cieplny i dostęp do informacji, co bezpośrednio wiąże się z poczuciem
bezpieczeństwa.
W ostatnich latach notuje się stały wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną. Związane jest to z rozwojem różnych gałęzi przemysłu, rozbudową
miast i osiedli, a także z rozwojem infrastruktury transportu. Nie tylko
sygnalizowany wzrost potrzeb energetycznych w Polsce, ale także nieadekwatny
poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, duże
uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od
zewnętrznych dostaw ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony
środowiska, w tym dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia
zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw
i energii. Rozwój terenów zurbanizowanych powoduje, że to ochrona środowiska
naturalnego staje się kluczową tematyką dyskusji oraz analiz na temat
1
alternatywnych źródeł energii.
Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami, które
określiła Unia Europejska do roku 2020 jako cele ilościowe „3x20”. W 2007 roku
Komisja Europejska przedstawiła pakiet klimatyczno-energetyczny, zawierający
następujące cele dla UE:
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 roku
w porównaniu do bazowego 1990 r. i o 30% zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe
porozumienie, co do redukcji gazów cieplarnianych;
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii
końcowej do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw
pędnych;
 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 roku
2
w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.
Ocenia się, że w 2016 r. dojdzie do zamknięcia w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE) kotłów węglowych o mocy ok. 6000MW, z czego tylko
część będzie odstawiona z powodu zastosowania dyrektyw unijnych „3x20”,
pozostała część zakończy pracę z powodu zużycia technicznego. Mając na
uwadze stale zwiększający się popyt na energię elektryczną w kraju oraz
perspektywę wyłączenia mocy w energetyce zawodowej, istnieje realne
1
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niebezpieczeństwo, że Polska nie domknie bilansu energetycznego po 2016 roku
Wyjściem z tej sytuacji wydaje się wsparcie KSE przez energetykę opartą na
wytwarzaniu energii elektrycznej za pomocą systemów opartych na źródłach
odnawialnych, tj. przede wszystkim na farmach wiatrowych oraz instalacjach
fotowoltaicznych. Wliczyć należy do tego również rozproszoną energetykę
prosumencką współpracującą z inteligentną siecią przesyłową (smart grid), która
poprzez wytwarzanie energii w miejscu jej zużycia znacząco niweluje straty
przesyłowe.
Wiatr, jako źródło energii
Wiatr, jako zjawisko naturalne, wykorzystywany jest przez ludzkość od
wieków. Pierwsze znane zastosowanie wiatru to wykorzystanie jego energii do
napędu statków żaglowych, co spowodowało rozwinięcie transportu morskiego,
a przez to powstanie i rozwój wielu cywilizacji. Energię wiatru stosowano szeroko
do napędu młynów, a także do pompowania wody, jednak wzrastające
uprzemysłowienie oraz wprowadzenie technologii wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej ze źródeł kopalnych spowodowało spadek zainteresowania
wykorzystaniem energii wiatru.
W związku z prognozami wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych
służących do wytwarzania energii, a także z problemem wzrostu emisji
do atmosfery dwutlenku węgla, pod koniec XX wieku rozpoczął się proces powrotu
do wykorzystania tradycyjnych odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru.
Najważniejszymi walorami energii wiatru są jej ogólna dostępność,
niewyczerpalność zasobów, a także fakt, że przy jej zamianie w energię
elektryczną nie powstają uboczne produkty w postaci zanieczyszczeń. Oblicza się,
że zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach węglowych,
energią wytwarzaną przez elektrownie wiatrowe, eliminuje emisję do atmosfery
dwutlenku siarki (5,5 g/kWh), tlenków azotu (4,2 g/kWh), dwutlenku węgla
3
(700 g/kWh) oraz pyłów (49 g/kWh). Energetyka wiatrowa ma również swoje
wady, z których podstawową jest zmienność prędkości wiatru, co powoduje zmiany
w ilości produkowanej energii, a nawet okresowe przerwy w pracy elektrowni.
Problemem jest również zagrożenie dla ptaków oraz zmiany krajobrazu.
„Wiatrem nazywamy poziomą składową ruchu powietrza względem
4
powierzchni ziemi”. Wiatr jest dalekim efektem oddziaływania promieniowania
słonecznego na powierzchnię Ziemi oraz ruchu obrotowego kuli ziemskiej wokół
własnej osi. Nierównomierny dopływ energii słonecznej do Ziemi, spowodowany
szerokością geograficzną oraz ruch obrotowy Ziemi, z którym wiąże się dobowy
cykl dopływu energii, a także siła Coriolisa, powodują powstawanie ogólnej
cyrkulacji atmosfery, tj. charakterystycznego dla Ziemi układu krążenia powietrza
w troposferze. Na prędkość i kierunek wiatru ma wpływ nierównomierność
nagrzewania mas powietrza w zetknięciu z powierzchnią Ziemi spowodowana
różnicami w zdolności pochłaniania i oddawania ciepła w różnych skalach
przestrzennych: od kontynentalnych, w których rozpatruje się różnicę między
lądem, a oceanem, do lokalnych, gdzie bierze się pod uwagę różnice między
południowym, a północnym stokiem wzgórza, lasem, a polem, czy też miastem,
3
4

Meteorologia i klimatologia, K. Kożuchowski (red.), Warszawa 2012, s. 179.
Ibidem, s. 133.
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a obszarem wiejskim. Dodatkowo występują bardzo lokalne układy wiatru, stabilne
przestrzennie, związane z orografią, bądź dynamiczne, związane z chmurami
kłębiastymi. Dla energetyki wiatrowej istotna jest energia wiatru w warstwie
przyziemnej, zwanej również graniczną, bądź tarciową, której wysokość nad
poziomem terenu zależy od szorstkości podłoża, a także stanu równowagi
pionowej atmosfery i prędkości wiatru. W warstwie przyziemnej wiatr
charakteryzuje się ruchem nie laminarnym ze zmianami kierunku i prędkości
strumienia powietrza. Ruch powietrza staje się turbulentny, czyli zmienny w czasie
i przestrzeni, chaotyczny i nieregularny. Turbulencje w atmosferze spowodowane
są głównie tarciem powietrza o podłoże, konwekcją termiczną i dynamiczną,
a także wydzielaniem ciepła podczas tworzenia się chmur i ruchami falowymi nad
obszarami górskimi. Efektem powyższych zjawisk są zmiany prędkości wiatru
w stosunku do ruchu całej masy poruszającego się powietrza, a także oscylacje
kierunków w stosunku do kierunku głównego, które określane są, jako struktura
5
wiatru.
Ocena zasobów energetycznych wiatru w skali regionalnej (mezoskali)
Pomimo, że w Polsce dobre warunki wiatrowe istnieją na niewielkim obszarze,
energetyka wiatrowa podlega szybkiemu rozwojowi. Wiatr o określonej prędkości,
wiejący przez dużą część roku, jest podstawowym warunkiem ekonomicznym
uzasadniającym budowę komercyjnych farm wiatrowych. Energia uzyskana
z wiatru poprzez instalowanie małych elektrowni wiatrowych, nawet na terenach
o słabych warunkach wiatrowych, zużywana na potrzeby własne, znacząco obniża
koszty eksploatacyjne zasilanych obiektów.
Energia kinetyczna niesiona z powietrzem o masie m poruszającym się
z prędkością V określona jest wzorem:

1
Ek   m  V 2
2
.

(1)

Moc powietrza przepływającego przez powierzchnię zakreślaną przez koło
wiatrowe (powierzchnię zakreślaną przez łopaty wirnika turbiny) wynosi:

1
Pw     S  V 3
2
,

(2)

gdzie:



– gęstość powietrza,
S – pole powierzchni zakreślanej przez koło wiatrowe,
V – prędkość powietrza.

Wartość energii niesionej przez cząsteczki powietrza jest proporcjonalna do
trzeciej potęgi jego prędkości i do gęstości. Gęstość powietrza jest uzależniona od
aktualnych parametrów pogody, tj. temperatury, ciśnienia i wilgotności. Do obliczeń
5

H. Lorenc, Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, Materiały Badawcze IMiGW, Seria:
Meteorologia – 25, Warszawa 1996, s. 12.
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przybliżonych przyjmuje się często wartość gęstości powietrza przy temperaturze
0
3
15 C i ciśnieniu 1000hPa, równą 1,25kg/m . Równanie (3) przedstawia zależność
na energię kinetyczną wiatru przepływającą przez powierzchnię S prostopadłą do
6
kierunku wiatru w określonym czasie t:

Ek 

1
  S V 3  t
2

.

(3)

Przyjmując za pole powierzchni w równaniu (3) czynną powierzchnię
3
przekroju wirnika turbiny wiatrowej oraz gęstość powietrza równą 1,25 kg/m
otrzymuje się przybliżoną zależność wyrażającą moc wiatru wykorzystywaną przez
7
tę turbinę w [kW]:

Pw  0,000625  S  V 3 .

(4)

Pamiętać jednak należy, że zmiany gęstości powietrza, związane
z warunkami atmosferycznymi, w znaczący sposób wpływają na energię wiatru.
0
0
Wzrost gęstości powietrza, spowodowany spadkiem temperatury od 15 C do 0 C
powoduje, że energia wiatru, przy niezmiennej prędkości, wzrasta o 6%, natomiast
0
0
spadek gęstości powodowany ogrzaniem powietrza od 15 C do 30 C wywołuje
obniżenie energii wiatru o 5%. Podobnego rzędu zmiany energii wiatru wywołują
wahania ciśnienia atmosferycznego. Przejście od głębokiego niżu (973hPa) do
silnego wyżu (1037hPa) wywołuje wzrost energii wiatru o 6%. W okresie zimowym
powyższe zależności mogą się kumulować, ponieważ o tej porze roku w klimacie
Polski wysokiemu ciśnieniu towarzyszy niska temperatura powietrza i odwrotnie,
przy niskim ciśnieniu zimą temperatura jest wyższa. Jednocześnie najwyższe
prędkości wiatr osiąga w zimie i wtedy wahania temperatury i ciśnienia
8
atmosferycznego mogą mocno wpływać na wartość energii kinetycznej powietrza.
Rzeczywista energia pobierana przez łopaty turbiny wiatrowej jest
proporcjonalna do różnicy prędkości powietrza przed i za wirnikiem turbiny
i określona jest zależnością:





1
E0   m  V 2  V02
2
,

(5)

gdzie:
V – prędkość wlotowa powietrza,
V0 – prędkość wylotowa powietrza.

Moc mechaniczna odbierana przez wirnik turbiny wiatrowej wynosi:

Pm 

6
7
8

1 
V  V0  2
2
   S 
  V  V0
2 
2 
.

Meteorologia…, op. cit., s. 180.
Ibidem, s. 180.
Ibidem.





(6)
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Równanie (6) można przekształcić do postaci algebraicznej:

 V0   V0 
1  1   
 V   V 
1
Pm     S  V 3 
2
2
Moc mechaniczna pobierana
przedstawiana za pomocą wyrażenia:

przez

1
Pm     S  V 3  C p
2
,

Cp 

łopaty

2





.

(7)

wirnika

jest

zazwyczaj

(8)

2
 V0   V0  
1

1



 
 V   V  

2

.

(9)

gdzie:
Wielkość wyrażona przez równanie (9) nazywana jest współczynnikiem wykorzystania
energii wiatru. Wartość współczynnika Cp zależy od stosunku prędkości wiatru przed i za
wirnikiem turbiny (V0/V). W przypadku, gdy wiatr za turbiną wiatrową osiąga prędkość trzy
razy mniejszą w stosunku do prędkości wiatru przed wirnikiem, współczynnik Cp osiąga
swoją maksymalną wartość, równą 0,593, nazywaną limitem Betza. W warunkach
rzeczywistych, ze względu na straty aerodynamiczne, dla współczesnych trójpłatowych
turbin wiatrowych z poziomą osią obrotu udaje się osiągnąć wartość Cp równą niewiele
ponad 0,4.

Najistotniejszym wskaźnikiem zasobów energetycznych jest energia wiatru
brutto, tj. energia przepływająca z wiatrem w przez jednostkę powierzchni ciągu
określonego okresu. Na pionowy profil prędkości wiatru wpływa tarcie zewnętrzne
oraz pionowa wymiana pędu w warstwie przyziemnej (tarciowej), którą określa
stan równowagi pionowej powietrza nazywany gradientem termicznym. Przy
wykorzystaniu danych pochodzących ze stacji meteorologicznych, do określenia
pionowego profilu wiatru w warstwie przyziemnej, stosuje się wzór Hellmana9
Suttona:

Vz V10  z z10 



,

(10)

gdzie:
Vz i V10 są prędkościami wiatru odpowiednio na wysokości z i wysokości 10m (jest to
standardowa wysokość umieszczenia anemometrów na stacjach meteorologicznych).
Wykładnik α jest funkcją szorstkości terenu, średniej prędkości wiatru w zakresie wysokości
od 10m do z oraz stanu równowagi pionowej powietrza, a także czasu uśredniania
10
pomiarów prędkości wiatru.

9

Ibidem.
H. Lorenc, Struktura i zasoby…, op. cit., s. 25.

10
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Energia wiatru zmienia się wraz z wysokością nad poziomem terenu (n.p.t.),
zgodnie z wyrażeniem wynikającym ze wzoru (10) oraz zdefiniowanej energii
kinetycznej wiatru:

Ez  E10 z / z10  ,
3

(11)

gdzie:
Ez i E10 są wartościami energii wiatru odpowiednio na wysokości z i wysokości 10m.

Miara szorstkości gruntu ma wymiar długości [m] i obrazuje oddziaływanie
powierzchni ziemi na pionowy profil prędkości wiatru. Wartość ta odpowiada
wysokości n.p.t., na której prędkość wiatru przy gruncie zmniejsza się do zera.
Ścisłe wyznaczenie szorstkości nie jest możliwe analitycznie, dlatego stosuje się
wyznaczone empirycznie charakterystyki terenu. W tabeli nr 1 pokazano klasy
szorstkości terenu i wartości wykładnika α pionowego profilu prędkości wiatru przy
neutralnej równowadze pionowej oraz średniej prędkości wiatru (4-6m/s). W tabeli
nr 2 pokazano zmiany wartości współczynnika α w zależności od prędkości wiatru
11
i stratyfikacji termicznej w warstwie 2-1500 m n.p.t.
Wraz ze wzrostem
szorstkości podłoża zwiększa się gradient prędkości wiatru. Współczynnik
α zmniejsza się wraz ze wzrostem chwiejności równowagi pionowej atmosfery oraz
ze wzrostem średniej prędkości wiatru.
Tabela nr 1: Klasy szorstkości terenu i wartości odpowiadającego im wykładnika
12
α pionowego profilu prędkości wiatru
Klasa
szorstkości
0
1
2
3
4
5

11
12

Opis terenu
Otwarty płaski teren z obiektami o wys. < 0,5m
Otwarty, płaski lub lekko pofalowany teren z pojedynczymi
drzewami lub niską zabudową
Teren z dużymi otwartymi obszarami, płaski lub pofalowany,
drzewa i grupy drzew, niska luźna zabudowa
Teren z przeszkodami: zalesiony, przedmieścia i małe
miasta, luźna zabudowa przemysłowa
Teren z licznymi przeszkodami położonymi blisko siebie;
skupiska drzew lub budynków > 300m od wiatromierza
Teren z dużymi, licznymi przeszkodami położonymi blisko
siebie, śródmieścia dużych miast, wnętrza lasów

Meteorologia…, op. cit., s. 181.
Ibidem, s. 181.


0,150
0,165
0,190
0,220
0,270
0,350
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Tabela nr 2: Wartości współczynnika α w zależności od prędkości wiatru v [m/s]
o
i stratyfikacji termicznej – różnicy temperatury w warstwie 2-1500 m n.p.t. T2-1500 [ C] nad
13
podłożem o szorstkości 0,02m

v

2

4

6

8

10

12

14



0,26

0,22

0,20

0,18

0,17

0,16

0,16

4

6

8

9

10

12

14

0,30

0,27

0,22

0,20

0,17

0,11

0,09

T21500


*

*

Gradient temperatury odpowiadający równowadze neutralnej, mniejsze gradienty
odpowiadają równowadze stabilnej, większe – chwiejnej.

Na rys. 1 pokazano rozkład prędkości wiatru w odniesieniu do prędkości
mierzonej 6m/s na wysokości 10m n.p.t. przy klasie szorstkości 0,00.
Rysunek nr 1: Rozkład prędkości wiatru w odniesieniu do prędkości mierzonej 6 m/s
na wysokości 10m n.p.t. przy klasie szorstkości 0,00

V [m/s]

Rozkład prędkości wiatru w odniesieniu do prędkości
mierzonej 6,00 m/s na wys. 10m n.p.t. przy klasie szorstkości 0,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00

10m
80m
100m
120m
0,50

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

klasa szorstkości

Na rys. 2 pokazano pionowy rozkład prędkości wiatru dla różnych klas
szorstkości terenu określonych w sposób przybliżony.

13

Ibidem.
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Rysunek nr 2: Pionowy rozkład prędkości wiatru dla różnych klas szorstkości terenu
określonych w sposób przybliżony
Pionowy roz kład prędkości wiatru w z ależ ności od klasy sz orstkości

150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00

h [m]

90,00
80,00
70,00

teren gładki
teren sz orstki
teren bardz o sz orstki

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Vw

Przyrost prędkości wiatru wraz z wysokością zwiększa się wraz ze wzrostem
szorstkości gruntu. Rozwój równowagi chwiejnej, tj. wzrost wymiany pionowej pędu
na skutek konwekcji termicznej, powoduje spadek prędkości wiatru. Przy wzroście
średniej prędkości wiatru turbulencja dynamiczna również niweluje pionowy profil
14
wiatru.
Energię wiatru brutto można określić w pełnym zakresie prędkości, albo
w użytecznym obszarze prędkości, przyjmując próg prędkości wiatru,
determinowany najczęściej najniższą prędkością, wynikającą z charakterystyk
elektrowni wiatrowych. Dla oceny zasobów energetycznych wiatru w Polsce
określono dolną wartość prędkości użytecznej V = 4m/s. Jest to pierwsze
wiarygodne przybliżenie umożliwiające oszacowanie zasobów energii wiatru
w skali regionalnej. Warunki wiatrowe silnie zależą od ukształtowania terenu
i innych czynników wymienionych wcześniej, w związku, z czym, dane dotyczące
prędkości wiatru podawane w skali regionalnej (mezoskali) często nie są
wiarygodne w odniesieniu do konkretnej lokalizacji. Istnieje potrzeba pomiaru
parametrów wiatru, tj. jego prędkości i kierunku w okresie co najmniej roku, bądź
posłużenie się historycznymi danymi z najbliższej stacji meteorologicznej
i przeniesienie ich za pomocą symulacji numerycznej w miejsce posadowienia
elektrowni wiatrowej. Na tej podstawie możliwe jest określenie zasobów energii
15
kinetycznej i mocy wiatru występującego na danym obszarze.
Z równania mocy (2) wynika, że moc osiągana przez turbinę wiatrową jest
wprost proporcjonalna do powierzchni zakreślanej przez wirnik (powierzchni koła
wiatrowego). Dla turbin z poziomą osią obrotu powierzchnia ta wynosi:
14
15

Ibidem.
H. Lorenc, Struktura i zasoby…, op. cit., s. 120.
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S

 2
D
4
,

(12)

gdzie:
D – średnica wirnika turbiny.

Powierzchnia zakreślana przez wirnik turbiny wiatrowej określa wartość
energii możliwej do uzyskania w ciągu roku z elektrowni wiatrowej.
Rozkład stref energetycznych wiatru na terenie Polski w skali regionalnej
(mezoskali) pokazano na rys. nr 3. Wynika z niej, że najbardziej uprzywilejowanymi
obszarami Polski pod względem energii wiatru są: Wybrzeże Środkowe, Hel,
Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki,
16
Bieszczady i Pogórze Dynowskie. Na podstawie analizy mapy pokazanej na rys.
nr 3 można stwierdzić, że obszar Polski w porównaniu na przykład do krajów
Europy Zachodniej, jest średnio zasobny w energię wiatru.
17

Rysunek nr 3: Strefy energetyczne wiatru w Polsce w skali regionalnej (mezoskali)

16
17

Ibidem, s. 123.
http://www.imgw.pl [dostęp 10.07.2014 r.].
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Pomiary prędkości i kierunków wiatru oraz innych parametrów pogody
Pomiar wiatru dla potrzeb energetyki wiatrowej ma na celu uzyskanie
informacji o prędkości i kierunkach wiatru dla danej lokalizacji, a także o innych
parametrach pogody wpływających na wartość energii niesionej przez wiatr.
Pomiary prowadzi się w cyklu rocznym w celu uzyskania danych wiatrowych ze
wszystkich pór roku. Do pomiarów używane są skalibrowane czujniki prędkości
i kierunku wiatru montowane na masztach pomiarowych. Jako czujniki prędkości
stosowane są anemometry mechaniczne (czaszowe) wraz z przetwornikami
kierunku, albo dokładniejsze oraz posiadające o wiele lepszą dynamikę,
anemometry ultradźwiękowe, które umożliwiają również pomiar kierunku wiatru.
Pomiar dokonywany jest w sposób ciągły, z uśrednianiem co 10 minut.
Rejestrowane są również inne parametry pogody, które wpływają bezpośrednio na
wartość gęstości powietrza, tj. wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne.
Pomiar parametrów wiatru dla potrzeb energetyki wiatrowej powinien być
dokonany najlepiej na wysokości odpowiadającej wysokości umieszczenia wirnika
przyszłej turbiny wiatrowej. Nie zawsze jednak opłacalne jest budowanie masztu
pomiarowego o wymaganej wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest pomiar
na 2 lub 3 mniejszych wysokościach. Umożliwia to uzyskanie pionowego profilu
18
prędkości wiatru i ekstrapolację wyników do odpowiedniej wysokości.
Anemometry należy umieścić na maszcie pomiarowym w kierunku wiatru
dominującego na danym terenie, aby cień aerodynamiczny masztu miał jak
najmniejszy wpływ na wyniki pomiarów. Przykłady anemometrów stosowanych
do pomiaru prędkości wiatru przedstawiono na rys. nr 4. Przykładową konstrukcję
masztu pomiarowego pokazano na rys. nr 5.
Rysunek nr 4: Przykłady anemometrów stosowanych do pomiaru prędkości wiatru:
19
20
a)
– czaszowy, b) – ultradźwiękowy

a)
18

M. Duraczyński, Badanie i analiza energii wiatru dla potrzeb energetyki w Polsce PołudniowoWschodniej, Rozprawa doktorska, AGH, Kraków 2013, s. 35.
19
http://pl.wikipedia.org [dostęp 10.07.2014 r.].
20
http://asce.pl [dostęp 10.07.2014 r.].
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b)
W przypadku pomiarów dokonywanych na otwartym terenie, bez wysokich
przeszkód, które mogą zakłócić wyniki pomiarów, wystarczy zastosować dwa
anemometry na wysokościach 10 m i 30 m. Na obszarach o urozmaiconej rzeźbie
terenu niezbędne jest zainstalowanie anemometrów na większych wysokościach,
tj. 20 m i 40 m, a nieraz nawet na 30 m i 50 m nad poziomem terenu. W rzadkich
21
przypadkach stosuje się do pomiarów trzeci anemometr.
Obróbka
wyników
pomiarów
polega
na
wyznaczeniu
rozkładu
prawdopodobieństwa wystąpienia danej prędkości wiatru, który może być
pokazany w formie graficznej w postaci histogramu. Histogram jest tworzony
poprzez sumowanie zdarzeń 10-minutowych ni prędkości wiatru w wybranym
przedziale Vi:

V
V 

Vi  2 , Vi  2 

 .

(13)

Gęstość prawdopodobieństwa (częstość) wystąpienia danej prędkości wiatru
wyznacza się z zależności:

Pi 

21

ni
N,

M. Duraczyński, Badanie i analiza…, op. cit., s. 35.

(14)
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22

Rysunek nr 5: Przykładowa konstrukcja masztu pomiarowego

gdzie:
N, jest liczbą wszystkich pomiarów wykonanych w danym okresie.

Na rys. nr 6 pokazano przykładowy histogram prędkości wiatru.

22

http://green-power.com.pl [dostęp 10.07.2014 r.].
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Rysunek nr 6: Przykładowy histogram prędkości wiatru
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Otrzymany histogram prędkości wiatru interpoluje się następnie analitycznie.
Najlepiej do tego celu nadaje się funkcja rozkładu Weibulla opisana wyrażeniem:

k V 
pV     
A  A

k 1

  V k 
 exp    
  A  

,

(15)

gdzie:
A i k, są parametrami decydującymi o kształcie funkcji rozkładu. Przy poprawnie dobranych
parametrach A i k prędkość średnia oraz energia wiatru pokazane za pomocą histogramu
będą równe wyliczonym z rozkładu Weibulla. Rozkłady Weibulla prędkości
i energii wiatru dla rzeczywistej lokalizacji pokazano w dalszej części pracy.

Ocena zasobów energetycznych wiatru w skali lokalnej za pomocą
modelu WAsP
Liniowy model numeryczny o nazwie Wind Atlas Analysis and Application
Programme (Wind Resource Estimation Program) służy do rozwiązywania
problemu oceny zasobów energii wiatru w skali lokalnej z uwzględnieniem
topografii oraz szorstkości terenu. Program wykorzystuje cyfrowe mapy terenu
w skali 1:25000 lub 1:50000 w promieniu 50 km od miejsca obserwacji.
23
W pracy H. Lorenc szczegółowo przedstawiono podstawowe funkcjonalności
oprogramowania WAsP:
 model rodzaju szorstkości podłoża w każdym z 12 sektorów (kierunków)
wiatru;
 model osłonięcia terenu z uwzględnieniem stopnia zasłonięcia przez
różnego rodzaju przeszkody terenowe;
 model przepływu powietrza z uwzględnieniem orografii terenu;
23

H. Lorenc, Struktura i zasoby…, op. cit., s. 124-128.
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 model „atlasu wiatru” służący do uzyskania statystycznego rozkładu
kierunków i prędkości wiatru, obliczany zgodnie z rozkładem Weibulla;
 model aplikacyjny, który modyfikuje uzyskany rozkład statystyczny wiatru
na podstawie danych historycznych otrzymanych z najbliższej stacji
meteorologicznej.
Jako wartości wejściowe stosuje się „surowe” dane historyczne lub dane
częściowo przetworzone w postaci na przykład histogramów wiatru,
uwzględniających wysokość nad powierzchnią terenu oraz parametry szorstkości.
WAsP jest oprogramowaniem do pionowej i poziomej ekstrapolacji warunków
wiatrowych. Program zawiera modele do opisu strumienia przepływu powietrza
nad różnymi rodzajami terenu. Modele uwzględniają także analizę wiatru w pobliżu
obiektów (przeszkód) mających wpływ na parametry wiatru. Dane wyjściowe
przedstawiane są w postaci rozkładu Weibulla. WAsP składa się z 5 głównych
24
bloków obliczeniowych:
 analiza danych surowych bez wcześniejszej obróbki: opcja umożliwia
analizę serii pomiarowych wiatru w dowolnym czasie dostarczając
statystyczne streszczenie analizowanego parametru, specyfikację
warunków wiatrowych;
 tworzenie danych do „atlasu wiatru”: dane wejściowe zostają przetworzone
do regionalnych warunków wiatrowych, albo do zestawu danych dla
potrzeb „atlasu wiatru”;
 szacunkowe obliczenia warunków wiatrowych: w bloku obliczeniowym
programu można użyć zestawu obliczonych wcześniej danych „atlasu
wiatru” w celu oceny warunków wiatrowych dla określonej lokalizacji;
 szacunkowe obliczenia potencjału wiatru: w bloku obliczeniowym uzyskuje
się informacje na temat wartości średniej energii wiatru, ponadto po
wpisaniu krzywej mocy turbiny można dokonać obliczenia rocznej produkcji
energii z turbiny wiatrowej dla danej lokalizacji;
 obliczenie rocznej produkcji turbiny/farmy wiatrowej: w bloku
obliczeniowym można obliczyć roczną produkcję energii z całej farmy
wiatrowej
oraz
ewentualne
straty
spowodowane
wzajemnym
oddziaływaniem poszczególnych turbin tworzących farmę wiatrową.
Definicje warunków dla turbin wiatrowych na podstawie aktów
normatywnych
Dla celów projektowych opracowano akty normatywne dotyczące obciążeń
i bezpieczeństwa podczas pracy elektrowni wiatrowych. Autorzy pokazali
25
znormalizowane warunki wiatrowe na podstawie normy IEC 61400 – 2 dotyczącej
małych turbozespołów wiatrowych (SWT – Small Wind Turbine). Warunki pracy
turbin wiatrowych dzieli się na warunki wiatrowe normalne, które występują często
podczas normalnej pracy turbozespołu oraz warunki definiowane jako ekstremalne,
z jednorocznym i 50-letnim okresem nawrotu.

24
25

http://www.wasp.dk [dostęp 10.07.2014 r.].
PN-EN 61400-2: Turbozespoły wiatrowe. Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych
turbozespołów wiatrowych, PKN 2008.
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Prędkość wiatru określa się w żegludze i meteorologii według
dwunastostopniowej skali Beauforta. W energetyce wiatrowej używa się klasyfikacji
wprowadzonej przez International Electrotechnical Comisson (IEC), która oprócz
siły wiatru uwzględnia również natężenie turbulencji, co umożliwia sklasyfikowanie
lokalizacji elektrowni wiatrowej oraz dobranie odpowiedniego typu turbiny. W tabeli
nr 3 pokazano klasyfikacje siły (prędkości) wiatru według normy IEC.
26

Tabela nr 3: Klasyfikacja siły (prędkości) wiatru według klasyfikacji IEC 61400-2
Klasa
wiatru

I

II

III

IV

Jednostka

Vm50

50,0

42,5

37,5

30,0

m/s

Ve 50

70,0

59,5

52,5

42,0

m/s

Vm1

37,5

31,9

31,5

28,1

m/s

Ve1

52,5

39,4

31,9

28,1

m/s

Vave

10,0

8,5

7,5

6,0

m/s

T1 A

18

18

18

18

%

T1B

16

16

16

16

%

Opis
maksymalna 10-minutowa
w ciągu 50 lat
ekstremalna 3-sekundowa
w ciągu 50 lat
maksymalna 10-minutowa
roczna
ekstremalna 3-sekundowa
roczna
średnia roczna na wysokości
gondoli elektrowni
średnie natężenie turbulencji
klasa A
średnie natężenie turbulencji
klasa B

Normalne warunki wiatrowe
Model normalnego profilu wiatru (NWP)
Profil prędkości wiatru, V(z), opisuje przebieg średniej prędkości wiatru
w funkcji wysokości z, nad poziomem terenu. W przypadku turbozespołu klas
standardowych należy przyjąć normalny profil prędkości wiatru przedstawiony za
pomocą funkcji potęgowej:

V z   Vhubz zhub  ,


(16)

gdzie:
Vhub – prędkość wiatru na wysokości gondoli turbiny,
zhub – wysokość zawieszenia gondoli turbiny.

Do obliczeń przyjmuje się, że wartość wykładnika funkcji potęgowej, α wynosi
0,2. Przyjęty profil stosuje się do wyznaczenia średniego pionowego gradientu
prędkości wiatru.
Do normalnych warunków wiatrowych zalicza się także podmuch wiatru, który
charakteryzuje się krótkotrwałą zmianą prędkości o pewną amplitudę Vamp,
z czasem trwania Ttrw, czasem narastania Tnar, oraz czasem opadania Top.
Przykładowy przebieg czasowy podmuchu wiatru pokazano na rys. nr 7.

26

Ibidem.
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Rysunek nr 7: Podmuch wiatru przy Vhub=10m/s, Vamp=2m/s, Tstart=3s, Tnar=5s,
27
Ttrw=10s, Top=7s

Model normalnej turbulencji (NTM)
Model turbulencji normalnej powinien uwzględnić gradient prędkości wiatru
opisany powyżej. Wyrażenie „turbulencja wiatru” oznacza przypadkową zmienność
prędkości średniej 10-minutowej. Model turbulencji powinien zawierać opis
zmienności w czasie prędkości i kierunku wiatru oraz efekty wynikające
z próbkowania obrotowego. W przypadku standardowych klas SWT widmowa
gęstość mocy losowego, wektorowego pola prędkości wiatru powinna spełniać
następujące wymagania, niezależnie od tego, czy występują one jawnie w modelu,
czy też nie:
a) wartość charakterystyczna odchylenia standardowego składowej
wzdłużnej prędkości wiatru powinna wyrażać się wzorem:

1  I15 15  aVhub  a  1) .

(17)

Wartość I15 oraz a podano w tabeli 4.
Tabela nr 4: Wartości współczynników I15 oraz a w zależności od klasy elektrowni
28
według IEC 61400-2
Klasa SWT
Vref
(m/s)
Vave
(m/s)
I15
a

gdzie:





27
28

I
50
10
0,18
2

II
42,5
8,5
0,18
2

III
37,5
7,5
0,18
2

IV
30
6
0,18
2

S
Wartości
powinny być
ustalone przez
projektanta

wartości podane odnoszą się do wysokości piasty,
I15 jest wartością charakterystyczną intensywności turbulencji 15 m/s,
a jest parametrem pochylenia stosowanym w równaniu (17).

K. Meller, Laboratoryjny model silnika wiatrowego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009, s. 21.
PN-EN 61400-2: Turbozespoły…, op. cit.
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b) w miarę zbliżania się do wysokoczęstotliwościowej granicy podzakresu
bezwładnościowego, gęstość widmowa mocy wzdłużnej składowej
turbulencji, S1(f), powinna asymptotycznie zdążać do wartości
wyznaczonej z wyrażenia:

S1  f   0,051  1 Vhub 

2

2

3

f

5

3

.
(18)
Parametr skali turbulencji, Λ1, powinien być wyznaczony ze wzoru:

0,7 zhub przy zhub  30m
1  
przy zhub  30m
21m

.
(19)
Ekstremalne warunki wiatrowe
Warunki te uwzględniają maksymalne, burzowe prędkości wiatru oraz
gwałtowne zmiany jego prędkości i kierunku.
Model maksymalnej prędkości wiatru
Maksymalne prędkości wiatru – 50-letnia Ve50 oraz jednoroczna Ve1 – powinny
być wyznaczone w nawiązaniu do referencyjnej prędkości wiatru Vref. W przypadku
standardowych klas turbozespołów wartości Ve50 oraz Ve1 powinny być obliczone
za pomocą następujących równań:

Ve50 z   1,4Vref z zhub 

0,11

Ve1  0,75Ve50

(20)
.

(21)

Ekstremalny podmuch (EOG)
Dla standardowych SWT wielkość podmuchu wiatru VgustN o okresie nawrotu
N lat, na wysokości piasty, powinna być wyznaczona z następującej zależności:







1
VgustN   

 1  0,1 D  
 

 1  ,


(22)

gdzie:
σ1 – odchylenie standardowe wyznaczone z równania (7);
Λ1 – parametr skali turbulencji wyznaczony z równania (9);
D – średnica wirnika;
β = 4,8 dla N = 1,
β = 6,4 dla N = 50.

Na rys. nr 8 pokazano przykładowy przebieg czasowy ekstremalnego
podmuchu wiatru VgustN o okresie nawrotu N lat, na wysokości piasty turbiny
wiatrowej.
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Rysunek nr 8: Ekstremalny podmuch w warunkach pracy turbozespołu przy
29
Vhub=10m/s, Tstart=3s, N=1rok, D=5.37m, zhub=18m

W przypadku okresu nawrotu N lat prędkość wiatru należy wyznaczyć
z równania:

V z   0,37VgustN sin 3t T   1  cos2t T 
V t   
V z 

przy 0  t  T
przy t  0 lub t  T (23)

gdzie:
V(z) zdefiniowana jest równaniem (16);
T = 10,5 s dla N =1,
T = 14,0 s dla N = 50.

Ekstremalna zmiana kierunku (EDC)
Maksymalną wartość zmiany kierunku wiatru, θeN, z okresem nawrotu N lat
należy wyznaczyć z zależności:







1
 eN t     arctan 

 V 1  0,1 D   
   
 hub
 1   ,


gdzie:
0
θeN – jest ograniczone do przedziału ± 180 ;
Λ1 – parametr skali turbulencji wyznaczony z równania (9);
D –średnica wirnika;
β – 4,8 dla N = 1;
β – 6,4 dla N = 50.

29

K. Meller, Laboratoryjny model…, op. cit., s. 19.

(24)
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Przebieg czasowy maksymalnej zmiany kierunku z okresem nawrotu N lat,
θN(t), należy wyznaczyć ze wzoru:

0

 N t   0,5 eN 1  cos t T 

 eN

przy t  0
przy 0  t  T
przy t  T

(25)

gdzie:
T = 6 s jest czasem trwania stanu nieustalonego w przebiegu czasowym zmiany kierunku.
Znak θN(t) należy dobrać tak, aby w stanie przejściowym otrzymać warunki odpowiadające
najgorszym obciążeniom. Zakłada się, że po ustaniu stanu przejściowego kierunek wiatru
przybiera nowy kierunek i pozostaje stały.

Na rys. nr 9 przestawiono przykład ekstremalnej zmiany kierunku wiatru
z okresem nawrotu N = 50 lat z prędkością Vhub = 10 m/s.
Rysunek nr 9: Ekstremalna zmiana kierunku przy Vhub=10m/s, Tstart=3s, D=5.37m,
30
zhub=18m

Ekstremalny podmuch koherentny (ECG)
Przy projektowaniu turbozespołu klas standardowych zakłada się, że
maksymalna wartość prędkości w podmuchu koherentnym wynosi Vcg = 15 m/s.
Prędkość wiatru zdefiniowana jest zależnościami:

V z 

V z, t   V z   0,5Vcg 1  cos t T 

V z   Vcg

przy t  0
przy 0  t  T
przy t  T

(26)

gdzie:
T = 10 s jest czasem narastania podmuchu. W tym przypadku należy posługiwać się
modelem normalnego profilu prędkości wiatru zapisanym równaniem (16).
30

K. Meller, Laboratoryjny model…, op. cit., s. 19.
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Na rys. nr 10 przedstawiono przykładowy przebieg czasowy koherentnego
podmuchu ekstremalnego przy prędkości Vhub = 10 m/s.
31

Rysunek nr 10: Ekstremalny podmuch koherentny przy Vhub=10m/s, Tstart=3s

Ekstremalny podmuch ze zmianą kierunku (ECD)
W tym przypadku zakłada się, że przyrost prędkości (opisany za pomocą
ECG, rys. 10) występuje jednocześnie ze zmianą kierunku θcg, gdzie θcg
definiowane jest zależnościami:

180

cg Vhub    720
V
 hub

przy Vhub  4 m / s
przy 4 m / s  Vhub  Vref
.

(27)

Jednoczesną zmianę kierunku wiatru określono wyrażeniem:

0

t    0,5 cg 1  cos t T 

  cg

przy t  0
przy 0  t  T
przy t  T

.

(28)

Obliczenia energetyczne wiatru
Energię wiatru brutto definiuje się jako energię powietrza przepływającego
2
w ciągu roku przez jednostkową pionową powierzchnię (Wh/rok/m ):

31

Ibidem, s. 20.
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EB 


1
  8760Vi 3 Pi
2
i 1

,

(29)

gdzie:
liczba 8760 oznacza ilość godzin w roku.

Obliczenie parametrów energetycznych wiatru zostały wykonane dla
lokalizacji trzech elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu, opisanych w pracy
(Vertical Axis Wind Turbine – VAWT), o mocy po 10kW każda na budynku
32
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. W badaniach posłużono
się oprogramowaniem WAsP. Wykorzystano historyczne dane pomiarowe wiatru
ze Stacji Meteorologicznej Częstochowa z lat 1966-2013, z których do badań użyto
dane z wybranych 20 lat. W ramach wykonanych prac badawczych wyznaczono
modelowane rozkłady kierunku i prędkości wiatru, a także wyliczono gęstości mocy
wiatru dla poszczególnych kierunków. Na rys. nr 11 pokazano przebieg
średniorocznej prędkości wiatru na terenie Częstochowy (w roku 2005 została
zmieniona wysokość umieszczenia anemometru z 12,7m na 10,0m n.p.t., stąd
na rys. nr 11 widoczny jest spadek wartości prędkości średniorocznej). Rys. nr 12
przedstawia rozkład kierunków wiatru (różę wiatrów) dla Stacji Meteorologicznej
Częstochowa, natomiast rys. nr 13 rozkład Weibulla prędkości wiatru zsumowanej
ze wszystkich kierunków.
Rysunek nr 11: Przebieg średniorocznej prędkości wiatru w latach 1966-2013
33
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32
33

J. Flasza, A. Jąderko, A. Popenda, Kogeneracja…, op. cit., s. 293-297.
A. Jąderko, M.K. Kowalewski, Wyznaczanie parametrów wiatru w energetyce odnawialnej, „Materiały
XXIV Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu” 2014, s. 5758.
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Rysunek nr 12: Róża wiatru dla Stacji Meteorologicznej Częstochowa; okręgi
poprowadzone są co 5%.

Rysunek nr 13: Rozkład prędkości wiatru mierzonej na Stacji Meteorologicznej
Częstochowa

Na kolejnych rysunkach pokazano wyniki obliczeń modelowych wykonanych
za pomocą oprogramowania WAsP. Na rys. nr 14 pokazano modelowane rozkłady
0
prędkości wiatru w miejscu lokalizacji siłowni wiatrowych (50 49’14,15” N,
0
19 07’01.64” E) na wysokości 30m n.p.t., natomiast na rys. nr 15 modelowane
rozkłady prędkości wiatru ze wszystkich kierunków dla różnych wysokości n.p.t.0
(20 m, 30 m, 40 m). W tabeli nr 5 pokazano wyliczone za pomocą
oprogramowania: procentowy udział wiatru z danego sektora, procentowy udział
danego sektora w zasobach energetycznych wiatru, dobrane współczynniki
rozkładu Weibulla oraz średnią estymowaną prędkość wiatru i estymowaną
gęstość mocy dla podanej lokalizacji elektrowni.
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Rysunek nr 14: Modelowane rozkłady prędkości wiatru w miejscu lokalizacji
elektrowni na wysokości 30m n.p.t. Kolorem niebieskim (ciemniejszym) zaznaczono
częstość wiatru z określonego kierunku. Kolorem czerwonym (jaśniejszym) zaznaczono
udział procentowy wiatru z danego kierunku w zasobach energetycznych. Okręgi
poprowadzone są co 5%.
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Rysunek nr 15: Modelowane rozkłady prędkości wiatru ze wszystkich kierunków dla
34
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Tabela nr 5: Oznaczenia:% – częstość występowania wiatru z danego sektora, E% –
procentowy udział danego sektora w zasobach energetycznych wiatru, A, k – współczynniki
Weibulla rozkładu prędkości wiatru, M – średnia prędkość wiatru, PD – gęstość mocy

sektor
0°
30°
60°
90°
120°
34

Ibidem.

A
5,1
3,7
3,8
4,3
3,9

30m n.p.t.; M=3,76m/s; PD=66W/m^2
k
%
2,00
6,5
2,05
3,8
2,42
4,8
2,29
7,1
2,22
6,1

E%
11,0
2,3
2,6
6,1
3,8
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150°
180°
210°
240°
270°
300°
330°

30m n.p.t.; M=3,76m/s; PD=66W/m^2
3,0
2,17
7,0
3,2
2,25
9,8
4,2
2,02
12,1
4,4
1,94
12,3
4,3
1,87
11,5
5,3
1,96
10,2
5,0
2,07
8,7

2,0
3,1
11,3
13,8
12,2
19,1
12,7

Na rys. nr 16 pokazano widok elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu
(VAWT) zamontowanych na budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej.
Rysunek nr 16: Widok elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu (VAWT) na
budynku WE PCz

Otrzymane dane wiatrowe zostaną zweryfikowane poprzez pomiary prędkości
i kierunku wiatru oraz innych parametrów pogody (ciśnienia i temperatury) za
pomocą anemometru ultradźwiękowego umieszczonego w pobliżu posadowienia
turbin wiatrowych na wysokości 30 m n.p.t. Cykl pomiarowy będzie trwał
12 miesięcy w celu otrzymania danych ze wszystkich pór roku.
Podsumowanie
Określenie energii użytecznej wiatru jest sprawą kluczową dla lokalizacji nie
tylko dużych farm wiatrowych produkujących zawodowo energię elektryczną dla
potrzeb KSE, ale także dla małych lokalnych elektrowni wiatrowych. Wydajność
energetyczna elektrowni wiatrowej wynikająca z zasad przetwarzania energii
kinetycznej powietrza w energię elektryczną jest najważniejszym wskaźnikiem
określającym
ekonomiczne
uzasadnienie
inwestycji.
Przy
planowaniu
i projektowaniu siłowni wiatrowych pamiętać należy, że można wykorzystać tylko
część energii wiatru, której wartość wynika z różnicy prędkości wiatru przed i za
turbiną w trzeciej potędze oraz z gęstości powietrza. Uwzględnić należy również
straty występujące przy zamianie energii mechanicznej w elektryczną, a także
fakt, że turbina wiatrowa ma ograniczony zakres wykorzystywania energii wiatru
określony przez prędkość rozruchu oraz prędkość wyłączenia (zwykle jest to
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zakres od około 4m/s do 15m/s, dla jednostek o pionowej osi obrotu od około
2m/s). Na spadek wydajności wpływają również przerwy eksploatacyjne
wynikające z czynności konserwacyjnych i remontowych. W rezultacie tylko
niewielka część energii niesionej przez wiatr może być zamieniona w energię
użyteczną.
Streszczenie
W artykule opisano metody wyznaczania parametrów wiatru stosowane
w energetyce odnawialnej. Podano podstawowe wiadomości dotyczące
powstawania wiatru. Opisano czynniki wpływające na zasoby energetyczne wiatru.
Pokazano podstawowe zależności opisujące energię wiatru. Przedstawiono
normatywną klasyfikację siły oraz zmienności wiatru stosowane do optymalizacji
turbin wiatrowych. Obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania WAsP
– Wind Resource Estimation Program. Pokazano wyniki badań dla przykładowej
lokalizacji elektrowni wiatrowej.
Słowa klucze: energia wiatru, metody wyznaczania, turbina wiatrowa, energia
odnawialna
Summary
Methods of wind parameters determining applied at the renewable power
sector are described in this paper. Fundamental knowledge of wind formation, are
presented. Factors witch have influence on wind energy resources are described.
Fundamental dependences witch characterized wind energy, are shown.
Normative classification of the wind power and wind variability using for wind
turbine optimization, are shown is the paper. Calculations are carried out using
Wind Resource Estimation Program (WAsP). Results of investigations for
exemplary location of the wind power station are shown.
Key words: wind energy, determining methods, wind turbine, renewable
energy
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Renata GNATOWSKA
Politechnika Częstochowska
ANALIZA MOŻLIWOŚCI USYTUOWANIA MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH
NA OBIEKTACH BUDOWLANYCH

1. Wprowadzenie
Przydomowe, małe elektrownie wiatrowe mogą służyć jako dodatkowe
źródło energii. Najpopularniejsze są małe elektrownie o mocy nominalnej od 3-5
kW. Inwestycję w energetykę wiatrową należy poprzedzić gruntowną analizą
dotyczącą lokalizacji samej elektrowni wiatrowej. Prawidłowa ocena potencjału
energetycznego zawartego w strumieniu powietrza w określonej lokalizacji
wymaga długookresowych pomiarów prędkości wiatru (minimum rocznych):
prędkości, zmienności prędkości w czasie, turbulencjach, zmienności gęstości
powietrza. Przeprowadzenie tego typu badań dobrze jest poprzedzić analizą
przypadku w tunelu aerodynamicznym pozwalającą na określenie wstępnej
lokalizacji. Wysoka efektywność ekonomiczna małej elektrowni wiatrowej zależy od
prawidłowej oceny potencjału energetycznego, na którą większy wpływ mają
specyficzne lokalne warunki w porównaniu z mapami wietrzności danego terenu
1
np. określonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).
Najczęściej turbiny wiatrowe umieszczane są obok domu, na masztach, które
osadzone są w gruncie jednakże małe wiatraki korzystnie jest także zainstalować
na dachu budynku lub na elewacji. Budynek jest skutecznie przysłaniającym siłę
wiatru elementem krajobrazu i postawienie turbiny wiatrowej w pobliżu domu może
być przyczyną znacznego pogorszenia warunków wiatrowych. Jednocześnie
niektóre układy budowli mogą okazać się korzystne, np. jeśli tworzą kanały
zwiększonej prędkości przepływającego powietrza np. między budynkami. Ponadto
dach jest źródłem ogromnych turbulencji powodujących omijanie łopat wirnika lub
nadmierny i nierównomierny napór. Rozważania montażu elektrowni wiatrowej na
dachu lub ścianie należy poprzedzić oszacowaniem wyjątkowo dobrych warunków
wiatrowych na podstawie co najmniej trzymiesięcznego pomiaru porównawczego
w min. dwóch alternatywnych możliwych lokalizacjach. Wyjątek od powyższych
zasad stanowią specjalne turbiny VAWT np. UGE o pionowej osi obrotu o turbinie
zaprojektowanej do wykorzystania wiatrów pionowych, poziomych i przeciągów
2
między budynkowych.
Przepływ powietrza wokół rożnych konfiguracji zabudowy jest zjawiskiem
niezwykle złożonym, ponieważ na kierunek i prędkość wiatru wpływa zarówno
sama zabudowa (układ, kształt, rozmiar), jak również cechy podłoża czy
turbulencja. Zespół w/w czynników powodować może duże zróżnicowanie
kinematyki ruchów wiatrowych, na którą, w najogólniejszym przypadku, składają

1

2

H. Wojciechowski, Mała elektrownia wiatrowa wspomagająca istniejący system grzewczy w domu
mieszkalnym, "Instal" 2013, nr 7-8, s. 6-18.
M.J. Banak, Lokalizacja elektrowni wiatrowych – uwarunkowania środowiskowe i prawne, "Człowiek
i Środowisko" 2010, nr 34, tom 3-4, s.117-128.
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3

się zjawiska oderwania, recyrkulacji i przylgnięcia. Obraz przepływu wokół
trójwymiarowego ciała nieopływowego umieszczonego na powierzchni
z uformowaną warstwą przyścienną cechuje duży stopień złożoności. Na
przedstawionym na rysunku 1 schemacie przestrzennym linii prądu, zaczerpniętym
4
z pracy Hosker’a, wyodrębnić można podstawowe charakterystyczne obszary
w przepływie tego typu: obszar formującego się przed obiektem wiru
podkowiastego, przepływ górny, rejony bliskiego i dalekiego śladu. Wg interpretacji
5
Hunta na obraz przepływu wokół obiektu składa się szereg punktów separacji
i przylgnięcia, sklasyfikowanych jako osobliwe punkty węzłowe i siodłowe. Na
rys. 1. zaznaczono dwa podstawowe punkty separacji – pierwotnej S i wtórnej S1,
występujące w procesie generacji wiru podkowiastego. Odległość punktu wtórnej
separacji od przeszkody stanowi przybliżony rozmiar wiru podkowiastego,
natomiast linia przechodząca przez punkt separacji pierwotnej wyznacza zakres
oddziaływania ujemnego gradientu ciśnienia wywołanego obecnością modelu.
Zasięg bliskiego śladu określa linia przylegania przepływu górnego do podłoża. Na
linii tej następuje zmiana kierunku przepływu nad powierzchnią.
Rysunek nr 1: Ogólny schemat struktury przepływu wiatru wokół pojedynczego
6
elementu posadowionego na podłożu.

3

M. Bottema, A method for optimization of wind discomfort criteria, "Building and Environment" 2000, nr
35, s.1-18; R. Gnatowska, Aerodynamic Characteristics of Three-Dimensional Surface-Mounted
Objects in Tandem Arrangement, "International Journal of Turbo and Jet Engines" 2011, nr 28/1,
s. 1-29;
4
R.P. Jr. Hosker, Empirical estimation of wake cavity size behind block-type structures, "Am.Meteorol.
Soc." 1978.
5
J.CR. Hunt, C.J. Abell, J.A. Peterka, H. Woo, Kinematical studies of the flow around free or surface
mounted obstacles applying topology to flow visualization, "J.Fluid Mech." 1978, nr 86, s.179-200.
6
R.P. Jr. Hosker, Empirical estimation..., op. cit.
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Strefa oddziaływania obiektu, czyli obszar gdzie prędkość powietrza jest silnie
zaburzona obecnością przeszkody, ulega istotnej zmianie w przypadku
umieszczenia w jego śladzie aerodynamicznym innych obiektów. Problem
przepływu wiatru w otoczeniu obiektów naziemnych podejmowany był w szeregu
publikacji obejmujących zarówno badania prowadzone w naturalnych warunkach
7
terenowych, modelowanie eksperymentalne, a także symulacje numeryczne.
Praktyczną wartość rezultatów tego typu badań tj. detekcji położenia
charakterystycznych obszarów opływu ma istotne znaczenie w inżynierii wiatrowej.
Rezultaty niniejszej pracy dotyczą modelowych badań eksperymentalnych
realizowanych w warunkach wygenerowanego w tunelu aerodynamicznym
fizycznego modelu przepływu wiatru w strefie zabudowanej, których celem było
określenie wpływu konfiguracji obiektów, a także stopnia ich „zanurzenia" w
warstwie przyziemnej na możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowych na ich
dachach lub elewacji. Badania te koncentrują się na określeniu związku
obserwowanych zjawisk przepływowych w otoczeniu wiatrowym badanego układu
obiektów budowlanych z ich wpływem na efektywność produkcji energii
elektrycznej. Praca ma na celu wskazanie miejsc występowania zjawisk
niekorzystnych z punktu widzenia energetyki, tj. stref silnych podmuchów
wiatrowych oraz obszarów stagnacji. Jednocześnie publikacja rozwija jeden z
wątków aplikacyjnych z zakresu inżynierii wiatrowej, wnosząc nowe informacje na
temat nieustalonego charakteru procesów przepływowych.
2. Organizacja prowadzonych badań.
W niniejszym opracowaniu zastosowano eksperyment prowadzony w tunelu
aerodynamicznym. Badania eksperymentalne przeprowadzono w otwartym tunelu
aerodynamicznym Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej,
wyposażonym w urządzenia do symulacji wiatrowej strefy przyziemnej. Posłużono
się metodą wizualizacji olejowej, która jest jednym z sposobów jakościowej oceny
przepływu wokół obiektu pozwalającą zobrazować przebieg powierzchniowych linii
prądu, położenie charakterystycznych punktów spiętrzenia, stagnacji i obszarów o
silnych zawirowaniach, na podstawie których można oszacować miejsca
występowania charakterystycznych stref opływu.
Geometrię modelowanego układu przepływowego charakteryzuje schemat
na rysunku nr 2. Przedstawia on podstawowe relacje między parametrami
geometrycznymi poszczególnych obiektów oraz lokalizację układu współrzędnych.
Profil prędkości napływu, której kierunek zgodny jest z osią wzdłużną x, opisany
jest znaną w inżynierii wiatrowej relacją U z   U 0 z   , w której wykładnik
α=0.16 zależy od aerodynamicznej chropowatości modelowanego terenu w strefie
napływu na obiekty i w analizowanym przypadku charakteryzuje tereny
podmiejskie. Szczegółowe dane dotyczące warunków napływu zestawiono poniżej:
− prędkość przepływu niezakłóconego: 13m/s;
− grubość modelowanej warstwy przyziemnej: δ = 0.08m,
− intensywność turbulencji wlotowej: 1.5 %.


7

B. Blocken, J. Carmeliet, Pedestrian Wind Environment around Buildings: Literature Review and
Practical Examples. "Journal of Thermal Env. & Bldg. Sci." 2004, nr 28/2, s.107-159; M. Bottema,
A method..., op. cit.
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Pokazane w pracy rezultaty dotyczą obiektów, których geometrię opisać
można relacjami H1/H2=var; S/D=2 a stopień ich „zanurzenia” w warstwie
przyściennej H2/δ=var.
Parametry badanych układów:
a) H1/H2=0.6; H3/H4=0.6 H1/δ, H3/δ =0.6 H2/δ,H4/δ =1;
b) H1/H2=1.66; H3/H4=1.66 H1/δ, H3/δ =1 H2/δ,H4/δ =0.6;
c) H1/H2=1; H3/H4=1 H1/δ, H2/δ =1 H3/δ,H4/δ =0.6.
Rozmiary modeli budynków zostały dobrane tak, aby pojawił się wśród nich
przypadek dotyczący napływu powietrza od strony niższych obiektów, co
skutkowało wystąpieniem tzw. efektu „down-wash” polegającego na spływaniu po
ścianie czołowej obiektu zawietrznego dużych mas powietrza, czego efektem jest
silna cyrkulacja powietrza w przestrzeni między obiektami (H1/H2=0.6). Masy
powietrza spływają po ścianie czołowej budynku większego, tworząc strefę zwaną
strefą przepływu zwrotnego. W miejscu tym wzrasta prędkość powietrza. Kolejną
rozpatrywaną konfiguracją była sytuacja, kiedy napływ powietrza odbywał się od
strony wyższych obiektów (H2/H1=0.6). Budynek nawietrzny stanowi schronienie
dla budynku mniejszego (H2). Zmniejsza się wtedy strefa dyskomfortu występująca
za obiektem nawietrznym. Analizowano również układ, w którym obiekty niższe i
wyższe tworzyły pary ustawione prostopadle do kierunku napływu (tzw. napływ
boczny na poprzednie konfiguracje). Przyjęcie takich konfiguracji wynikało
8
9
z wniosków podanych w pracach Bottemy czy Gnatowskiej, wskazujących
najmniej korzystne układy z punktu widzenia warunków przepływowych.
Podsumowując, ruch powietrza wokół obiektów usytuowanych w bliskim
sąsiedztwie skutkuje zróżnicowanymi zaburzeniami przepływu.
3. Analiza wyników
Analiza procesu efektywności produkcji energii elektrycznej wymaga
dokładnego rozpoznania struktury przepływu wokół elementów zabudowy. Obraz
przepływu wokół układu trójwymiarowych obiektów nieopływowych umieszczonych
na powierzchni z uformowaną warstwą przyścienną cechuje duży stopień
złożoności. Zastosowana metoda modelowa pozwoliła na sformułowanie wniosków
dotyczących wpływu konfiguracji budynków na możliwości usytuowania małych
siłowni wiatrowych na ich dachach lub elewacji.
Uzyskane wyniki wizualizacji olejowej przeprowadzone dla opisanych
wcześniej konfiguracji budynków zaprezentowane na rys. 3 obrazują wpływ
wysokości obiektów wchodzących w skład konfiguracji na przebieg
powierzchniowych linii prądu, wielkość wirów podkowiastych i zakrawędziowych
oraz położenie charakterystycznych punktów spiętrzenia, stagnacji obszarów o
silnych zawirowaniach. Rysunek 3a przedstawia sytuację przepływową, w której
napływ powietrza odbywał się od strony niższych obiektów. Występujący efekt
downwash objawiający się obecnością rozległych wirów podkowiastych
zdominował obraz przepływu przy podłożu. Na dachach wszystkich obiektów
szczególnie zaznacza się efekt separacji przepływu na obszar wysokich prędkości
(kolor czarny) i obszar stagnacji (kolor biały).

8
9

M. Bottema, A method..., op.cit.
R. Gnatowska, Aerodynamic..., op.cit.
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Rysunek nr 2: Schemat rozpatrywanej konfiguracji obiektów

Rysunek 3c obrazuje konfigurację, w której obiekty niższe i wyższe tworzyły
pary ustawione równolegle do kierunku napływu. Zaobserwowano odmienny
charakter przepływu dla niższej i wyższej pary obiektów oraz odwrócony efekt
separacji przepływu na dachach obiektów zawietrznych. Przeprowadzona analiza
zasięgu obszarów poszczególnych stref pozwala stwierdzić, że wielkość ich
obszaru zależy od relacji wysokości obiektów. Obszary charakteryzujące się
podwyższoną wartością prędkości wiatru, miejsca występowania przyspieszenia
przepływające go powietrza to generalnie bardzo dobre lokalizacje elektrowni
wiatrowych (czarne obszary na wynikach wizualizacji). W tych prawdopodobnie
optymalnych lokalizacjach wskazanych przez eksperyment modelowy należałoby
przeprowadzić co najmniej trzymiesięczny pomiar porównawczy prędkości wiatru w
minimum dwóch alternatywnych możliwych umiejscowieniach elektrowni.
Zastosowana tu metoda eksperymentalna wykazuje zadowalającą
skuteczność, jeśli w jej wyniku oczekuje się jedynie informacji o cechach przepływu
istotnych z punktu widzenia planowania przestrzennego obszarów zabudowanych i
związanej z nim inżynierii wiatrowej. Wiedza, w jaki sposób posadowiony na
podłożu obiekt lub ich grupa zmieni pole przepływu w porównaniu z wyjściową
sytuacją poprzedzającą analizowaną inwestycję jest bardzo przydatna w
przypadku celu jakim było wskazanie miejsc występowania zjawisk niekorzystnych
z punktu widzenia energetyki. Podkreślić należy łatwość uzyskiwania informacji nt.
charakteru przepływu.
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4. Podsumowanie i wnioski
Wpływ konfiguracji obiektów, a także stopień ich „zanurzenia" w warstwie
przyziemnej na możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowych określono na
postawie modelowych badań eksperymentalnych. Badania te koncentrują się na
wskazaniu miejsc występowania zjawisk niekorzystnych z punktu widzenia
energetyki, tj. stref silnych podmuchów wiatrowych oraz obszarów stagnacji.
Eksperymentalne metody modelowe pozwalające analizować przepływu
wiatru w obszarach zabudowanych, w tym wizualizacja olejowa, dostarczyć mogą
dobrych narzędzi dla architektów i urbanistów. Jednak, w celu znalezienia
rozwiązań optymalnych, kiedy to niezbędna jest analiza dużej liczby układów
przepływowych zależnych od wzajemnej konfiguracji obiektów budowlanych, ich
geometrii i usytuowania względem napływu wiatru słusznym byłoby zastosowanie
nowoczesnych narzędzi numerycznych CFD.
Tego typu badania wykazują duży potencjał, jeśli chodzi o łatwość
uzyskiwania danych potrzebnych do analizy badanego przypadku. Należy zwrócić
uwagę, że tego typu badania aerodynamiczne są przydatne w celu określenia
wstępnej lokalizacji małej elektrowni, której efektywność pracy w znacznym stopniu
zależy od specyficznych lokalnych warunków wiatrowych.
Rysunek nr 3: Wyniki wizualizacji olejowej: obraz przedstawiający przepływu wokół
konfiguracji obiektów w układzie a) H1/H2=0.6; H3/H4=0.6 H1/δ, H3/δ =0.6 H2/δ,H4/δ =1; b)
H1/H2=1.66; H3/H4=1.66 H1/δ, H3/δ =1 H2/δ,H4/δ =0.6; d) H1/H2=1; H3/H4=1 H1/δ, H2/δ =1
H3/δ,H4/δ =0.6

a)
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b)

c)

Streszczenie
Praca dotyczy aerodynamicznych badań modelowych w strefie zabudowanej,
których celem było określenie wpływu konfiguracji obiektów, a także stopnia ich
„zanurzenia" w warstwie przyziemnej na możliwości usytuowania małych siłowni
wiatrowych na ich dachach lub fasadach. Związek zjawisk przepływowych w
otoczeniu wiatrowym badanego układu obiektów budowlanych z ich wpływem na
efektywność produkcji energii elektrycznej stanowi główny przedmiot rozważań
niniejszego artykułu. Praca miała na celu wskazanie miejsc występowania zjawisk
niekorzystnych z punktu widzenia energetyki, tj. stref silnych podmuchów
wiatrowych oraz obszarów stagnacji dla wybranego fragmentu obszaru
zabudowanego.
Słowa klucze: modelowe badania aerodynamiczne, małe siłownie wiatrowe,
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Summary
The aim of the study was to determine the effect of the objects configuration,
as well as their "immersion" in the ground layer on the possibility of placement the
small wind turbines on their roofs or facades in the fragment of built-up area.
Association of observed phenomena in the wind flow of test system with their
impact on the efficiency of electricity production is the main subject of discussion in
this article. The work was to identify the occurrence of unfavorable effects from the
point of view the energy production, i.e. zones of strong wind gusts and areas of
stagnation.
Key words: experimental aerodynamic research, small wind turbines
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Renata GNATOWSKA
Politechnika Częstochowska
UWARUNKOWANIA AERODYNAMICZNE USYTUOWANIA ELEKTROWNI
WIATROWYCH NA TERENACH PAGÓRKOWATYCH

1. Wprowadzenie
Analiza struktury wiatru w strefie przyziemnej nad podłożem o złożonej
topografii wnosi szereg informacji istotnych dla najbardziej aktualnych problemów
aerodynamiki środowiska. Odnoszą się one m.in. do zagadnień dyspersji
zanieczyszczeń, rozprzestrzeniania się ognia, erozji wiatrowej oraz poszukiwania
warunków lokalnych sprzyjających energetyce wiatrowej. Ostatni z wymienionych
tu aspektów stanowi szczególny motyw dla analizy przepływu wiatru wzdłuż
falistego podłoża ponieważ powszechnym sposobem rozmieszczenie elektrowni
wiatrowych jest umieszczenie ich na wzgórzach. Tego rodzaju opływ
charakteryzuje się bowiem występowaniem optymalnej dla posadowienia farm
wiatrowych strefy lokalnego przyrostu prędkości. Wzgórza charakteryzują się
wyższą prędkością wiatru w porównaniu z ich okolicą. Nie mniej jednak należy
zauważyć, że w przypadku stromego wzgórza lub przy nierównej jego powierzchni
generuje ono przepływ o charakterze turbulentnym, który może zniszczyć
przewagę wyższych prędkości wiatru. Dodatkowo, wiatr po przejściu przez wirnik
turbiny wiatrowej staje się bardzo nieregularny.
Generator turbiny wiatrowej będzie pracował wydajniej jeśli zostanie
usytuowany wyżej, tj. w laminarnym przepływie powietrza. Jaka to wysokość
zależy od konkretnego miejsca; struktur wokół niego (rys. 1.).
Rysunek nr 1: Schemat prezentujący opływ terenu pagórkowatego
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Znajomość tylko średniej prędkości wiatru jest niewystarczająca bez informacji
o stopniu turbulencji przypływającego wiatru wywołującego szereg negatywnych
skutków. Po pierwsze, turbiny wiatrowe są projektowane do radzenia sobie z
maksymalnymi obciążeniami szczytowymi. Jeśli poziom turbulencji jest wysoki,
maksymalne obciążenia łopatek, skrzyni biegów, generatora i wieży będzie
wyższe. Zazwyczaj turbiny projektowane są tak, aby sprostać wysokim stopniom
turbulencji są droższe i mniej efektywne. Ponadto, burzliwe podmuchy wiatru
charakteryzują się przypadkowymi wartościami częstotliwości i prędkości. Te
gwałtowne zmiany obciążenia mają potencjał wzbudzania rezonansu (drgań
o wysokiej amplitudzie i częstotliwości) w turbinie oraz wieży nośnej. Cyklicznie
zmienne obciążenia mogą powodować problemy w strukturach zmęczeniowych
turbiny. Natomiast ruchome śmigła opływane turbulentnym strumieniem napotykają
różne zmieniające się losowo warunki przepływowe. Przykładowo, zmiany kierunku
wiatru lub jego prędkości mogą spowodować miejscowe przeciągnięcia śmigła,
zmniejszając w ten sposób ilość energii uzyskiwanej przez generator.
Złożoność przepływu w warstwie przyziemnej wynika przede wszystkim z
utraty stabilności, lokalnych efektów termicznych oraz trójwymiarowości,
generowanej m.in. kształtem przeszkód terenowych. Na cechy przepływu wokół
pojedynczego wzgórza wpływają zarówno warunki dolotowe jak i geometria
podłoża. Zespół tych czynników powodować może duże zróżnicowanie kinematyki
ruchów wiatrowych, na którą, w najogólniejszym przypadku, składają się
zjawiska oderwania, recyrkulacji i przylgnięcia. Problem przepływu wiatru nad
falistym podłożem podejmowany był w szeregu prac obejmujących zarówno
badania prowadzone w naturalnych warunkach terenowych, modelowanie
eksperymentalne, a także symulacje numeryczne. Do często cytowanych należą
1
prace Jacksona i Hunta, prezentują analityczne rozwiązanie zagadnienia dla
2
przypadku łagodnego kształtu wzniesienia, numeryczne modele Taylora,
3
4
5
Petersona, Lenelina i in. oraz rezultaty eksperymentów Ferreiry i in. oraz Kima i
6
in. Uwaga tych badań skupiona została głównie na oszacowaniu deformacji profili
prędkości wiatru w wyniku pojawienia się symetrycznego wzniesienia o niskim
pochyleniu. Geometria podłoża przyjęta w większości analiz nie prowadziła do
wystąpienia silnych oderwań i stref recyrkulacji co ogranicza stosowalność
7
proponowanych metod obliczeń
i spójność modeli eksperymentalnych

1

P.S. Jackson, J.C.R. Hunt, Turbulent wind flow over a low hill, "Quart. J. Roy. Meteorol. Soc." 1975, nr
101, s. 929-995.
P.A. Taylor, Numerical studies of neutrally stratified planetary boundary layer flow above gentle
topography I: Two-dimensional case, "Boundary-layer Meteorol." 1977, nr 12, s. 37-60.
3
D.A. Paterson, J.D. Holmes, Computation of wind flow over topography, "J. Wind Eng. Ind. Aerodyn."
1993, nr 46/47, s. 471-476.
4
D.R. Lenelin, D. Sumy, A.G. Davenport, Simple approximations for wind speed-up, "J. Wind Eng. Ind.
Aerodyn." 1988, nr 29, s. 117-127.
5
A.D. Ferreira, M.G.G. Silva, D.X. Viegas, A.G. Lopes, Wind tunnel simulation of the flow around twodimensional hills," J. Wind Eng. Ind. Aerodyn." 1991, nr 38, s. 109-122.
6
H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental and numerical study on the flow over twodimensional hills," J.Wind Eng. Ind. Aerodyn." 1997, nr 66, s. 17-33.
7
A.D. Ferreira, M.G.G. Silva, D.X. Viegas, A.G. Lopes, Wind tunnel..., op.cit.
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z rzeczywistym polem wiatrowym wokół wzgórza. Praktyczną wartość rezultatów
tych prac umniejsza brak informacji o powszechnie obecnych w naturze,
niekorzystnych aerodynamicznych cechach modelowanego przepływu. Oderwaniu
i recyrkulacji towarzyszą bowiem strefy silnych fluktuacji prędkości oraz zmiany
kierunku przepływu wiatru. Detekcja położenia tych obszarów ma istotne
znaczenie w inżynierii wiatrowej.
Niniejszy artykuł przedstawia rezultaty badań eksperymentalnych
realizowanych
w warunkach wygenerowanego w tunelu aerodynamicznym
fizycznego modelu przepływu wiatru nad falistym podłożem. Badania te
koncentrują się na najistotniejszych cechach przepływu wiatru nad terenem,
którego topografia stwarza warunki dla usytuowania elektrowni wiatrowych.
Prezentowana analiza obejmuje ewolucję składowych pól prędkości średnich oraz
fluktuacyjnych w przepływie wokół wzgórza. Warunki napływu na obiekt symulują
cechy typowego profilu wiatru w strefie przyziemnej. Związek obserwowanych
zjawisk przepływowych w otoczeniu wiatrowym badanego wzgórza z
efektywnością procesu produkcji energii stanowi główny przedmiot rozważań
niniejszego artykułu. Jednocześnie publikacja rozwija jeden z wątków
aplikacyjnych z zakresu inżynierii wiatrowej, wnosząc nowe informacje na temat
nieustalonego charakteru procesów przepływowych.
2. Organizacja eksperymentu
Badania przeprowadzono w otwartym tunelu aerodynamicznym Instytutu
Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, wyposażonym w urządzenia do
8
symulacji wiatrowej strefy przyziemnej. Eksperymentalny model warstwy wiatrowej
stanowiła w pełni rozwinięta warstwa przyścienna, uformowana na podłożu tunelu.
Jej grubość wynosiła δ=0.1m, a kształt profilu prędkości był typowy dla otwartego
terenu o niskiej roślinności.
Zależność opisująca pole prędkości napływu na falistą nierówność podłoża
miała postać prawa potęgowego:

U(z)  z 
 
U0
δ

α

(1)

o wykładniku α=0.15. Prędkość na granicy warstwy wlotowej wynosiła U 0=13m/s co
5
odpowiadało liczbie Reynoldsa Re=1.65*10 . Przedmiotem badań jest
dwuwymiarowy model wzgórza o sinusoidalnym kształcie charakteryzujący się
obecnością w przepływie za obiektem obszaru recyrkulacji spowodowanego
zjawiskiem oderwania warstwy przyściennej. Jest to przykład topografii istotnej z
punktu widzenia posadowienia farm wiatrowych. Ograniczenie rozważań nawet do
przypadku neutralnego stanu warstwy i założenie dwuwymiarowej geometrii
podłoża nie eliminuje szerokiej gamy sytuacji przepływowych o dużym stopniu
zróżnicowania. Model opływanego wzgórza ukształtowano zgodnie z zależnością:

8

J. Counihan, Simulation of an atmospheric boundary layer in a wind tunnel, "Atmos. Environ." 1973, nr
7, s. 673-689.
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zs 

 π  x   
H


1  cos     
2
 2  L1   



(2)

gdzie H jest wysokością wzgórza, natomiast L1 jest rozpiętością określaną w
połowie wysokości (rys.2). Parametr pochylenia pagórka p=H/2L1 dobrano na
9
poziomie p=0.6, co zgodnie z publikacją Kima i in. umożliwiało prowadzenie
badań w warunkach przepływu z oderwaniem. Podstawową technikę badawczą
stanowił dwukanałowy zestaw aparatury termoanemometrycznej z sondą typu X.
Rysunek nr 2: Schemat badanego przepływu

Pionowe profile prędkości wiatru nad terenem o złożonej topografii wykazują
znaczne odstępstwa od modelu potęgowego opisującego pole prędkości średniej
w przepływie nad płaskim terenem. Cechą szczególną opływu pojedynczego
wzniesienia jest znaczny wzrost prędkości przy powierzchni w obszarze
wierzchołkowym (rys.2). Bezwymiarowy parametr przyrostu prędkości s
wykorzystywany w analizach z zakresu inżynierii wiatrowej definiowany jest
równaniem:

Δs 

U (x, z)  U 0(z) U ( x , z )

U 0(z)
U0 (z)

(3)

3. Omówienie wyników badań
Bazę danych dla prowadzonych w pracy rozważań stanowią zestawy profili
średniej prędkości wzdłużnej U oraz poprzecznej V ,a także rozkłady wzdłużnych
fluktuacji prędkości

u 2 , uzyskane w wybranych przekrojach x/L1=const

w otoczeniu wiatrowym falistego podłoża. Przykładowe przebiegi eksperymentalne,
przedstawione na rysunku 3a-c, ukazują ewolucję pola prędkości wokół
analizowanego typu wzniesienia. Jak już wcześniej podkreślono, geometrię
opływanego wzgórza charakteryzowało znaczne pochylenie p, przekraczające
10
poziom graniczny p=0.3, przy którym, zgodnie z publikacją Kima i in., pojawia się
obszar silnej recyrkulacji po stronie zawietrznej. Z wykresów tych wynika
bezpośrednio szereg cech badanego przepływu, a ich bliższe poznanie ułatwią
również inne zastosowane w pracy formy prezentacji uzyskanych wyników. Na rys.
9

H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental..., op.cit.
H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental..., op.cit.

10
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3a-c widoczne są wyraźne oznaki występowania przepływów zwrotnych, a silnym
zmianom kształtu naniesionych tu profili prędkości średniej towarzyszy
przemieszczanie się obszarów podwyższonych fluktuacji turbulentnych. Dane na
rys. 3a, odpowiadające wierzchołkowi pagórka (x/L1=0) potwierdzają również fakt
występowania lokalnego przyspieszenia prędkości wiatru bezpośrednio nad
podłożem. Na zjawisku tym, jak już wspomniano, koncentrowała się uwaga
11
cytowanych wcześniej prac dotyczących opływu falistego terenu o łagodnej
geometrii.
Interesująca z punktu widzenia lokalizacji elektrowni wiatrowych cecha
badanego przepływu dotyczy obserwowanego w strefie wierzchołkowej, przyrostu
prędkości wiatru Δu nad powierzchnią podłoża. Miarę tego przyspieszenia,
określonego względem napływowego profilu wiatru w przekroju odniesienia x/L 1=5, stanowi parametr Δs. Wybrane wniki oszacowania tej wielkości w oparciu
o dane z rys.4a zawiera rys.4b. Dodatnie wartości bezwymiarowego przyrostu
prędkości koncentrują się w stosunkowo niedużym obszarze w pobliżu
wierzchołka.
Rysunki 3a-c: Profile składowych prędkości średniej oraz poprzeczne rozkłady
fluktuacji prędkości przy opływie falistego podłoża w wybranych przekrojach: a)x/L 1=0,
b) x/L1=2, c) x/L1=4.

a)

b)

c)

Zmiany prędkości wiatru względem wlotowego poziomu odniesienia stają się
mało wyraźne w dalszych odległościach z/H nad powierzchnią, co widocznie jest
również na rys.5. Strefa podwyższonych prędkości wiatru graniczy bezpośrednio
z obszarem opóźnienia przepływu (strona nawietrzna) oraz recyrkulacji.

11

A.D. Ferreira, A.G. Lopes, D.X. Viegas, A.C.M. Sousa, Experimental and numerical simulation of flow
around two-dimensional hills, "J.Wind Eng. Ind. Aerodyn." 1995, nr 54/55, s.173-181; P.S. Jackson,
J.C.R. Hunt, Turbulent..., op.cit.; A. Jarza, J. Ciechanowski, Dynamics of separation zone behind the
2D hill in oscillating incident wind. XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics,
Warszawa 2004.; H.G. Kim, C.M. Lee, H.C. Lim, N.H. Kyong, An experimental..., op.cit.
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Rysunek nr 4: a) Ewolucja profili składowej prędkości średniej w przepływie wokół
wzgórza. b) Poprzeczne rozkłady względnego przyrostu prędkości Δs w otoczeniu
badanego podłoża w wybranych przekrojach x/L 1=const.

a)

b)

Rysunek nr 5: Zmiany wartości parametru przyspieszenia Δs wzdłuż linii położonych
w stałych odległościach z/H nad falistym podłożem.

Interesującym wydaje się być porównanie rezultatów dotyczących parametru
przyspieszenia wiatru wokół analizowanego tu elementu topografii z danymi, które
12
wynikają z zastosowania teorii Jackson and Hunt dotyczącej opływu łagodnego
wzniesienia. Zgodnie z tą teorią w przepływie nad niskimi pagórkami (H/L 1<<1 oraz
L1/z0>>1), za którymi nie występuje zjawisko separacji, zaburzenia średniej
prędkości mogą być aproksymowane zależnością

Δu  x,z 

12

H
σ  x,z U o  L1 
L1

P.S. Jackson, J.C.R. Hunt, Turbulent..., op.cit.

(4)
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gdzie:

Δu  x,z - przyrost prędkości, σ  x,z - funkcja kształtu pagórka, zależy od kształtu,

a nie od pochylenia,

U o L1  - prędkość odniesienia na wysokości z = L1.

13

Jackson and Hunt proponują postać funkcji kształtu, która nad szczytem pagórka
o kształcie gaussowskim jest następująca:

σ z  

1

z 
1 


L1 


2

(5)

Rysunek nr 6 przedstawia bezwymiarowy przyrost prędkości nad
14
wierzchołkiem pagórka określany zgodnie z modelem teoretycznym, a także w
oparciu o własne dane eksperymentalne. Brak jednoznacznej zgodności pomiędzy
otrzymanym rezultatem, a teoretycznym rozwiązaniem potwierdza ograniczenie
tego modelu do klasy przepływów bez strefy recyrkulacji.
Rysunek nr 6: Bezwymiarowy przyrost prędkości nad wierzchołkiem

Istotną dla inżynierii wiatrowej informacją o przepływie jest również stopień
przestrzennej jednorodności kierunku wiatru. Uzyskane w trakcie pomiarów dane
umożliwiły oszacowanie kierunków średnich linii prądu, a w efekcie wartości kątów
przedstawionych na rys. 7. Analizując te wyniki w zestawieniu z wykresem
zaprezentowanym na rys. 5. stwierdzić można, że obszar korzystnych warunków
wiatrowych (s>>0) pozostaje na styku strefy silnej kątowej niejednorodności pola
prędkości, która eliminuje techniczną możliwość wykorzystywania tej części
przestrzeni wiatrowej wokół wzgórza. Bliskie sąsiedztwo strefy recyrkulacji obniża
zatem w tym przypadku aerodynamiczne walory obszaru podwyższonych
prędkości w zastosowaniu do posadowienia wirników siłowni wiatrowych.

13
14

P.S. Jackson, J.C.R. Hunt, Turbulent..., op.cit.
P.S. Jackson, J.C.R. Hunt, Turbulent..., op.cit.
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Rysunek nr 7: Zmiany kierunku wypadkowej prędkości średniej przy opływie modelu
badanego wzgórza

Modelowanie przepływu powietrza nad falistym podłożem może stanowić
podstawę oceny zdolności generacji, przez tego typu przeszkodę, lokalnych
warunków wiatrowych właściwych dla usytuowania farm wiatrowych. W
przeprowadzonej tu analizie uwzględniono następujące kryteria: przyspieszenie
przepływu średniego oraz stopień przestrzennej jednorodności kierunku wiatru.
Rozważania wykazały, że w otoczeniu wzniesienia o dużym stopniu pochylenia,
sprzyjającym występowaniu oderwania, istnieje bardzo ograniczony obszar
przepływu umożliwiający efektywną pracę układu wirnikowego siłowni wiatrowej. W
przeciwieństwie do opływu terenu o łagodnej geometrii, dla którego strefa
podwyższonej prędkości wiatru jest rozległa i nie towarzyszą jej zjawiska
niekorzystne pole wiatrowe wokół przeszkody generującej oderwanie zawiera
sąsiadujące ze sobą obszary o silnie zróżnicowanych cechach. Zasięg strefy
optymalnej jest bardzo wąski, a jej granice zaznaczają się ostrą zmianą warunków
aerodynamicznych wykluczających lokalizację farm wiatrowych.
Podkreślić tu należy, że omówiony tu obraz przepływu odpowiada sytuacji, w
której napływ wiatru na wzniesienie ma charakter ustalony i nie wykazuje cech
charakterystycznych dla podmuchów wiatrowych obecnych w warunkach
rzeczywistych.
5. Podsumowanie
Eksperymentalne modelowanie przepływu powietrza nad falistym podłożem
miało na celu ocenę zdolności generacji, przez tego typu przeszkodę, lokalnych
warunków wiatrowych właściwych dla usytuowania farm wiatrowych. W analizie
uwzględnione zostały następujące kryteria: przyspieszenie przepływu średniego,
stopień przestrzennej jednorodności kierunku wiatru oraz poziom turbulentnych
fluktuacji prędkości. Rozważania wykazały, że w otoczeniu wzniesienia o dużym
stopniu pochylenia, sprzyjającym występowaniu oderwania, istnieje bardzo
ograniczony obszar przepływu umożliwiający efektywną pracę układu wirnikowego
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siłowni wiatrowej. W przeciwieństwie do opływu terenu o łagodnej geometrii, dla
którego strefa podwyższonej prędkości wiatru jest rozległa i nie towarzyszą jej
zjawiska niekorzystne, pole wiatrowe wokół przeszkody generującej oderwanie
zawiera sąsiadujące ze sobą obszary o silnie zróżnicowanych cechach. Zasięg
strefy optymalnej jest bardzo wąski, a jej granice zaznaczają się ostrą zmianą
warunków aerodynamicznych wykluczających lokalizację elektrowni wiatrowych.
Streszczenie
W artykule zawarto analizę uwarunkowań aerodynamicznych usytuowania
elektrowni wiatrowych na terenach pagórkowatych w oparciu o wyniki
aerodynamicznych badań modelowych. Przedmiotem badań jest 2D model
pagórka o sinusoidalnym kształcie charakteryzujący się obecnością za obiektem
obszaru recyrkulacji spowodowanego zjawiskiem oderwania warstwy przyściennej.
Jest to przykład topografii istotnej z punktu widzenia posadowienia elektrowni
wiatrowych. Związek obserwowanych zjawisk przepływowych w otoczeniu
wiatrowym badanego wzgórza z efektywnością procesu produkcji energii stanowi
główny przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jednocześnie publikacja rozwija
jeden z wątków aplikacyjnych z zakresu inżynierii wiatrowej, wnosząc nowe
informacje na temat nieustalonego charakteru procesów przepływowych.
Słowa klucze: elektrownie wiatrowe, analiza aerodynamiczna, badania
modelowe
Summary
The article includes an analysis of the location of wind turbines on hilly terrain
based on the results of aerodynamic model studies. The subject of the study is
two-dimensional model of sinusoidal hill characterized by the presence in the flow
behind the subject area of recirculation caused by the phenomenon of separation
of the boundary layer. This is an example of a topography of a specified location of
the wind farm. Relationship flow phenomena observed in the environment hill with
the efficiency of energy production process is the main subject of discussion of this
article. Publication developing one of the topics of application in the field of wind
engineering, bringing new information about the unsteady nature of flow
processes.
Key words: wind engineering, location of the wind turbine, aerodynamic
analysis
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE OPERATION OF PHOTOVOLTAIC
MODULES IN A FIXED AND IN A TWO-AXIS TRACKING SYSTEM
CONFIGURATION FOR THE LOCAL CONDITIONS OF THE CITY
OF POZNAN, POLAND
1. Introduction
As a country located in the temperate climate zone, Poland extends 649
kilometres along the north – south plane, which means a latitude difference of 5°
50' between 49° and 54.5° N. The energy potential in a yearly cycle is rather
irregular; that is to say, the Sun’s activity in the winter period is about 8 hours on
average, and nearly twice this value in summer. It should be underlined that nearly
1
85% of yearly insolation occurs between April and September. By analyzing the
2
insolation map, it can be found that the highest yearly value is characteristic of the
2
southern part of the Lublin province, about 1200 kWh/m , and the lowest value
of the area of Silesia, the south – west border areas and the north of the country,
2
where the average yearly insolation value is about 900-950 kWh/m ; for
2
comparison, the values for Berlin and Munich are 1000 and 1150 kWh/m
respectively. The number of sunny hours varies, and as a result, so does the
insolation level. For example, it is 1620, 1611, 1579, 1467 h/year respectively for
3
Kołobrzeg, Poznań, Warsaw, and Zakopane. The climate conditions mentioned
above, apart from the influence of diffuse radiation which reaches up to 70% of
total radiation for the period of December – February, determine the feasibility
of using solar resources. Fixed systems designed and adjusted to work at
a specific tilt angle constitute a solution that is commonly used in multiple individual
and large – scale applications in the case of newly installed photovoltaic modules.
A basic angular parameter taken into account is the local latitude value, adapted by
4
a few degrees, as was analyzed in many works. Energy gain improvement
is obtained by cyclically changing the position of the module, e.g. in daily or
quarterly cycles. Due to the fluctuating elevation of the Sun in the sky throughout
the year, it is recommended that the tilt angle of the silicon cell surface be changed
in Poland within the range of 25-35° in the summer months and more than 50° in
5
the period from December to March. One of the ways to significantly increase the
efficiency of photovoltaic conversion, apart from radiation concentration systems
1

Nasłonecznienie w Polsce, „EcoSol”, http://www.ecosol.pl/about/naslonecznienie-w-polsce/ [access
15.05.2014].
Rozkład nasłonecznienia, “ENIS”, http://www.enis-pv.com/naslonecznienie-w-polsce.html [access
5.02.2014].
3
G. Frydrychowicz-Jastrzębska, A. Bugała, Analysis of the impact of external conditions for the use of
solar energy in photovoltaics (trans. from PL), “Electrotechnical News” 2013, 5, p. 41-43.
4
M. El-Kassaby, Monthly and daily optimum tilt angle for south facing solar collectors, theoretical model,
experimental and empirical correlations, “Solar Wind Technol.” 1988, 5, p. 589-596; K. Gopinathan,
Optimization of tilt angle of solar modules for maximum irradiation on sloping surfaces, “Solar Energy”
1991, 10, p. 51-61; W. Lubitz, Effect of manual tilt adjustments on incident irradiance on fixed and
tracking solar panels, “Applied Energy” 2011, 88, p. 1700-1719.
5
G. Frydrychowicz-Jastrzębska, A. Bugała, Energetic effectiveness of photovoltaic modules operating
with the follow-up systems, “Przegląd Elektrotechniczny” 2013, 6, p. 253-255.
2
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6

leading to a considerable increase in the temperature of the cell in many cases
and proving inefficient in the case of a substantial diffuse radiation component,
is to use one – or two – axis tracking systems to increase yearly electricity
7
8
production by about 20% or even 40-50%. In order to test the efficiency and the
feasibility of using two – axis tracking systems in the climate conditions of Greater
Poland, an experimental photovoltaic system was installed on the roof of the
Electrical Engineering Faculty building of the Poznan University of Technology.
A comparison of the electricity production was made over the period of 06.201306.2014.
2. Materials and methods
2.1. Measurement stand
Year – long measurements were made with the use of the system presented
in Figure 1, involving a comparison of the operation of the fixed system installed at
a surface tilt angle of 37°, maintaining a south azimuth γ=180°, determined on the
9
basis of simulation calculations with the use of the Liu – Jordan isotropic model
10
and the data covering typical meteorological years and the two-axis tracking
system.
Figure 1: A diagram of the system used for the comparative analysis of the operation
of the fixed system and the two-axis tracking system.

6

G. Frydrychowicz-Jastrzębska, A. Bugała, Photovoltaic systems working with concentrators, “Poznan
University of Technology Academic Journals” 2014, 79, p. 71-77; M. Li, X. Ji, G. Li, S. Wei, F. Shi,
Performance study of solar cell arrays based on a trough concentrating photovoltaic/thermal system,
“Applied Energy” 2011, 88, p. 3218-3227.
7
A. Al-Mohamad, Efficiency improvements of photo-voltaic panels using a Sun - tracking system,
“Applied Energy” 2004, 79, p. 345-354.
8
J. Teneta, Ł. Więckowski, Time characteristics of electricity production in tracking systems (trans. from
PL), “The Dissemination of Polish and International Achievements in Photovoltaics in the Process
of Higher Education – II edition”, p. 178-189.
9
B. Liu, R. Jordan, The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar
radiation, “Solar Energy” 1960, 4, p. 1-19.
10
P. Narowski, Typowy rok meteorologiczny, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
http://www/mir.gov.pl [access 10.04.2014].
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The measurements involved recording data on instantaneous electric power
values, electricity values on an hourly basis, accumulated electric energy, the
power density of solar radiation for the tracking unit and for the fixed unit, and the
electricity consumption by the system’s internal processes. On the basis of the
results obtained, a comprehensive analysis of the operation of the tracking system
was presented, defining relative efficiency factors for the whole measurement year
and the yearly net and gross gain resulting from the positioning method adopted for
the climate conditions of central Poland.
2.2. Two-axis sun-tracking unit
The two-axis tracking system changing positions along the horizontal and
vertical axis was installed at a distance of about 3 meters from the fixed system in
order to ensure identical operating conditions, making it possible to conduct
a comparative analysis of power and electricity levels. In view of the planned
extension of the system, steel beams arranged as a triangle and anchored to the
surface of the roof of the building were used as a base to stabilize the structure.
The tracking system post was seated at a depth of 80 cm inside the building and
fixed to the existing support structures.
Figure 2: Steel support structure design for the tracking system.

Figure 3 Presents a technical drawing of the designed support structure.
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Figure 3: Technical drawing of selected views of the support structure.

The algorithm implemented uses the MICRO 800 programmable controller. In
order to determine the current position of the module on both axes, magnetic and
incremental encoders are employed, which are integrated with a linear servomotor
by Sat-Control, and which measure angular displacement. A sensor in the form
of an integrated circuit, above which a magnet rotates on the rotation axis of the
servomotor actuator, measures the Hall voltage at the electrode terminals
perpendicular to the magnetic field line, thereby determining its intensity, the value
of which depends on the current magnet displacement. Thus, the sensor was there
to detect angular translocation of the magnetic disk. The encoders used featured
a dust and water resistant enclosure of the IP33 protection rating and a uniform
stainless steel enclosure, as this was required by the operating environment and
the possibility of water vapour permeating their interior. Such a structure makes
them resistant to vibrations caused, for example, by wind, and the separated
electronic and mechanical parts can bear larger loads. In comparison to optical
encoders, they are characterised by smaller speed, but this does not play
a significant role in the positioning system used. They are more resistant to
vibrations and damage.
The servomotors travelling linearly 0.75 mm/s with no load and adjusted to
a static maximum load of 3400 N were enclosed in a tight casing of stainless steel
which is also a casing for the encoders used. To change the position by 1 mm, the
required number of impulses was 380 as determining their resolution, and the limit
switch used sent a stopping signal to indicate that they were maximally extended.
With two Hall sensors used, the resistance to the external magnetic field was
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increased. Figure 5 presents an algorithm adopted according to which the tracking
system operates.
In order to reduce the weight of the construction, light aluminium profiles were
used as elements of the module installation plane, adjusted to the dimensions
of the photo-receiver examined. The main articulated joint and the support pipe
made it possible to change positions as regards the tilt angle 0-90° and the
azimuth by as much as -90 to 90° in relation to the South. Figure 4 presents
a computer design of the system.
Figure 4: Computer design of the two-axis tracking system using the Autodesk
Inventor 3D software.

For the purposes of transforming electric energy generated by the module,
a DC/AC microinverter by Enecsys was attached to a flat bar structure to track the
maximum power point and connected at the alternate current side to the common
AC distribution box. The converters used employed the Bluetooth technology
to transmit data wirelessly. When received by a communication gate in the form of
a router, the data was transmitted via a wire to a server, and a personal computer
with the Team Viewer software enabled the user to remotely control the tracking
system by means of a tablet or smartphone connected to the Internet. For
example, with a wireless communication system used, it was possible to set the
photovoltaic module surface in any spatial position in unfavourable atmospheric
conditions. The technical room also had a cabinet with a measurement data filing
unit connected by overvoltage limiters to solar radiation power density sensors
based on a silicon diode as a light – sensitive element and microprocessor unit
containing calibration data in the non – volatile memory, obtained when the
instrument had been calibrated. Another protection at the side of the network was
the B16/1 installation switch and an overvoltage limiters with a varistor.
Figure 6 presents a view of a fragment of the control and measurement stand.
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Figure 5: Algorithm of the two-axis tracking system operation, with its subsequent
modification.
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Figure 6: View of the control and measurement stands installed in the building
technical room, operating the photovoltaic systems.

Table 1 presents the parameters of the photovoltaic modules and
microinverters used by both structures.
Table 1: Electric and non-electric parameters of the photovoltaic module and inverters
used.

1
2
3
4
5
6
7

Photovoltaic module
Maximum power
Voltage at power point
Current at power point
Open circuit voltage
Short circuit
Efficiency
Power tolerance

Value
210 Wp
29,64 V
6,98 A
35,94 V
7,6 A
12,61%
+/- 3%

DC/AC microinverter
Nominal input power
Maximum DC voltage
Minimum DC voltage
Range of MPPT
Maximum input current
Temperature work
Internal protection

Value
240 W
44 V
20 V
23 V…35 V
12 A
-40 °C…85 °C
IP66

Figure 7 presents an execution of the design, including the fixed unit and the
two-axis tracking one.
Figure 7: Fixed unit and two-axis tracking one with the photovoltaic module, solar
radiation power density sensor and microinverter.
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2.3. Fixed photovoltaic unit
The fixed system operating on a year – long basis at a set tilt angle β = 37°
and an azimuth angle of 180° is a polycrystalline photovoltaic module of the same
power as the two-axis tracking unit. In order to determine spatial orientation, it was
necessary to define the optimal tilt angle β, using the Liu and Jordan modified
isotropic mathematical model in the Microsoft C # environment and the results of
a number of calculations covering solar declination angle, hour angle, and base
reflection coefficient. The calculations involved verifying the total value of solar
radiation power density as against a one – degree step. By using the calculations
in an iterative loop for each new value of the β angle, an insolation value was
determined for particular hours and was added on a daily and yearly basis. The
calculations were repeated until the highest value corresponding to the amount
of electricity was obtained. Based on data on a typical metrological year and
statistical climatic data on the city of Poznan, values of direct and diffuse solar
radiation were used as input data in the analysis.
The support structure in the form of steel beams and the construction
elements of the fixed system were attached to the existing lightning protection
system.
3. Measurement results
Year – long measurements of the electric energy generated by both
photovoltaic systems were conducted using the measurement stand, providing
results for July, September and December of 2013, and March and May of 2014
presented in FIG.16 – FIG.20. With the solar radiation power density registered for
the fixed surface and the two-axis tracking one, a value of daily and monthly
insolation was determined (FIG.8). Cumulative energy was defined for a half –
year period, including the energy consumed for the system’s controlling and
powering purposes (FIG.15). Measurement results for selected days are shown in
a graphical form, including an average daily value with a matching curve of the
2
determined R correlation degree.
Figure 8: Yearly course of insolation with an average value for the moving and fixed
surface for the city of Poznan.
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Figure 9: Course of electric energy generation by the two-axis tracking system and the
fixed one on 22 May 2014.

Figure 10: Difference in the electric energy generated by the tracking system as
compared to the fixed system on 22 May 2014.

Figure 11: Course of electric energy generation by the two-axis tracking system and
the fixed one on 2 March 2014.
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Figure 12. Difference in the electric energy generated by the tracking system as
compared to the fixed system on 2 March 2014.

Figure 13: Course of electric energy generation by the two-axis tracking system and
the fixed one on 31 January 2014.

Figure 14: Difference in the electric energy generated by the tracking system as
compared to the fixed system on 31 January 2014.
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Figure 15: Course of energy accumulation by the fixed system and the tracking one,
excluding and including energy consumption for the controlling and powering purposes
during the half-year measurement period.

Monthly energy generation by the component units of the photovoltaic system
indicates periods in which using an electric controller is energetically justified,
providing as it does a considerable energy gain of as much as 50% (FIG.20), as
well as months of limited efficiency resulting from a large percentage of clouds in
the sky (FIG.18).
Figure 16: Monthly electric energy generation by the two-axis tracking system and the
fixed one in July, 2013.
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Figure 17: Monthly electric energy generation by the two-axis tracking system and the
fixed one in September, 2013.

Figure 18: Monthly electric energy generation by the two-axis tracking system and the
fixed one in December, 2013.

Figure 19: Monthly electric energy generation by the two-axis tracking system and the
fixed one in March, 2014.

494

______________________________________________________________________________________

Figure 20: Monthly electric energy generation by the two-axis tracking system and the
fixed one in May, 2014.

As a summary, a matrix was prepared of relative efficiency coefficients of the
operation of the two-axis tracking system as compared to the fixed unit operating in
the same conditions. The 12-month measurement period of 365 days was divided
into 60 time intervals. In each, the best (blue) and the worst (white) day was
marked, including the consumption of electric energy. Coefficients attesting to the
advantage of the tracking unit is marked green, while red highlights the cases
where the fixed system generated more energy during a day. Cases where the
consumption of electric energy exceeds its generation are marked with “!”.
Table 2: Relative efficiency coefficient matrix based on year-long measurements.
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Month XII
NET
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4. Conclusions
1. In comparison with units operating for the whole year at a tilt angle
conditioned by the position of the roof of a building or the inclination angle
of a support structure, the comparative analysis proved the legitimacy
of using tracing structures. Energy gain from implementing the two-axis
algorithm was 56%, 42%, 35% and 26% gross, and 43%, 30%, 23% and
6% net in May, July, August and October, respectively.
2. In the winter months the energy situation deteriorated, since
as a consequence of considerable cloudiness and diffuse solar radiation of
even up to 70% the tracking system generated gross gains of 6%, 21%,
29%, 26% in December, January, February and March. Of the months
analysed, it was only in March that almost a 10% advantage was recorded
of the tracking system, with the energy consumed for the controlling and
powering purposes taken into account. It needs to be noted that the
amount of electric energy in the summer months considerably exceeds that
of the winter months, which has a positive effect on the yearly balance
of the system.
3. It is possible, by using the software, to extend the inactivity of the system
in order to limit the actuators being activated and deactivated.
4. By analysing the distribution of solar radiation power density by means
of pyranometers, insolation and diagrams of electric energy generation,
it was found that the efficiency of the orienting system was more
advantageous than that of the fixed one, above all at early and evening
hours and when the sky was clear, and that it was illegitimate to use the
positioning system on days with heavy clouds.
5. The values of solar radiation power density for the tracking units are more
than twice larger than for the fixed unit. This is confirmed by the
measurement results recorded on 06 July.2013, when at 07:52:15 it was
2
2
687 W/m for the tracking system and 311 W/m for the fixed one. Similarly,
a two-axis positioning system is found more advantageous at the evening
hours, a feature which can be used for living purposes provided the power
is large enough, so that users early in the morning and in the evening can
use the energy stored, for example, to heat utility water.
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6. If a clock positioning solution is used as based on the implemented
mathematical interdependencies, it is not necessary to search for the
lightest spot in the sky, since this is not always concomitant with the best
spatial position on account of a considerable amount of diffused and
reflected radiation of the total radiation.
7. In order to increase the energy to be gained by a system on days with
heavy clouds, it would be advisable to deactivate the controls and set it to
an optimal degree at a particular time of the year. This can also be
achieved by using a hybrid clock and sensor positioning system.
Streszczenie
W pracy przedstawiono projekt i realizację stanowiska pomiarowego
składającego się z modułu fotowoltaicznego w ustawieniu stacjonarnym,
z optymalnym kątem nachylenia między powierzchnią a podłożem, oraz
w konfiguracji nadążnej dwuosiowej o pozycjonowaniu astronomicznym, które jest
uważane za bardziej odpowiednie dla warunków klimatycznych Polski. Analizując
roczną produkcję energii elektrycznej oraz moc elektryczną wyznaczono
współczynniki wydajności energetycznej z uwzględnieniem zużycia energii
na potrzeby realizacji procesów sterowania. Przedstawiony bilans energetyczny,
wykonany na podstawie całorocznych pomiarów własnych, umożliwił stwierdzenie
zasadności stosowania dwuosiowych układów podążających za ruchem Słońca po
nieboskłonie dla warunków klimatycznych Polski. Stanowi on również podstawę do
bilansu ekonomicznego.
Słowa klucze: układ nadążny, bilans energii, współczynniki wydajności, układ
stacjonarny, kąt pochylenia
Summary
The paper presents a design and realization of a measurement stand
consisting of a photovoltaic module operating in a fixed configuration with the tilt
angle between the surface and the base set optimally, and in a two- axis tracking
configuration positioned astronomically, one that is considered more appropriate
for the climate conditions of Poland. Annual electrical energy generated and
instantaneous power were analysed comparatively, and relative efficiency factors
were determined on the basis of the measurements conducted, including the
power consumed for the purposes of the tracking unit control and powering
processes. Energy balance performed on the basis of own year - round
measurements, allowed to confirm the use of two-axis Sun tracking units for Polish
climatic conditions. It also provides the basis for economic balance.
Key words: tracking unit, energy balance, efficiency factors, fixed unit, tilt
angle
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FALE WODNE – NIEWYKORZYSTANE ŹRÓDŁO ENERGII
Nieustannie rozwijająca się światowa gospodarka potrzebuje energii
niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego państw ją tworzących.
W celu zaspokojenia nieustającego popytu, światowa produkcja surowców
energetycznych stale wzrasta. Powszechnie znane źródła energii, zwane również
nośnikami energii, możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Do źródeł
nieodnawialnych zaliczamy surowce energetyczne, które po oddaniu zawartej
w sobie energii odtwarzają się bardzo powoli lub wcale. Najpopularniejszymi
i najbardziej znanymi są węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz
ziemny. Mniej znanymi są torf, łupki i piaski bitumiczne oraz pierwiastki
promieniotwórcze: uran, tor i rad. W praktyce, z punktu widzenia ekonomicznego,
najprężniej rozwija się technologia eksploatacji złóż surowców opłacalnych. Łatwy
dostęp i niskie koszty związane z wydobyciem decydują o wyborze źródła energii.
Eksploatacja wysoko energetycznych złóż surowców energetycznych jest na tak
wysokim poziomie, że grozi nam ich całkowite zużycie. Obawa o stan środowiska,
na który bezpośrednio wpływa wykorzystywanie surowców energetycznych
nieodnawialnych, skierowała zainteresowanie na odnawialne źródła energii.
Odnawialne źródła energii są to surowce lub też żywioły, z których możliwe
jest wytworzenie energii, a ich eksploatacja nie wiąże się z deficytem tychże
źródeł. Warto tu zaznaczyć, iż energia odnawialna nie jest tym samym co energia
ekologiczna, gdyż nie zawsze energia odnawialna jest ekologiczna. Do źródeł
energii odnawialnej należą: energia słoneczna, energia wiatru, siła spadku wody,
energia wody morskiej, energia geotermiczna i energia biomasy. Większość z tych
źródeł jest nam już doskonale znana i wykorzystywana. W wielu regionach świata,
jak również w Polsce, możemy spotkać farmy wiatrowe czy zainstalowane ogniwa
solarne. Najmniej poznana i wykorzystywana jest energia wody morskiej, z której
to możemy wyszczególnić następujące źródła:
 prądy morskie;
 pływy (przypływy i odpływy) morskie;
 fale;
 różnicę temperatur wód;
 różnicę zasolenia wód (wykorzystanie zjawiska osmozy).
1
Ocenia się, że morza i oceany naszej planety generują rocznie 70÷140 PWh
2
energii, w tym 8÷80 PWh to energia wytwarzana przez fale morskie. W ostatnim
czasie coraz większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie energii
falowania wód morskich. Największym problemem, jaki niesie ona ze sobą to
możliwość jej wykorzystania. Niestety, pomimo wielu teoretycznych metod jej
1
2

PW – skrót oznaczający petawatogodzine, odpowiednik 10 watogodzin podniesionych do potęgi 15.
Z. Krzemień, Prace Instytutu Elektrotechniki „Wykorzystanie energii fal morskich do produkcji energii
elektrycznej”, zeszyt 262, 2013.
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konwersji z energii falowania na energię elektryczną, do chwili obecnej nie zdołano
opracować tej najefektywniejszej. Uwzględnić tu należy również problem związany
z nieprzewidywalnością zjawisk pogodowych, np. nagłe sztormy czy okresy
spokojnego morza.
Falowanie morza spowodowane jest przez kilka czynników:
 oddziaływanie wiatru na powierzchnię wody;
 zmiany ciśnienia atmosferycznego;
 oddziaływanie księżyca.
W incydentalnych przypadkach, fale powstają również w wyniku podwodnych
trzęsień ziemni i wybuchów wulkanów, ale mają wtedy charakter niszczący.
Wysokość fali zależy od siły wiatru i czasu, w jakim oddziałuje na
powierzchnię wody, jak również odległości wzbudzania fal przez wiatr,
ukształtowania i głębokości dna morskiego. Opierając się na posiadanych danych
można przyjąć, iż fala o wysokości 1 metra i okresie trwania 10 sekund ma na
3
długości 1 metra teoretyczną moc wynoszącą około 4,9 kW. W praktyce jednak
4
uzyskiwana moc jest znacznie mniejsza.
Ważnym zjawiskiem w pozyskiwaniu energii fal jest pojęcie „załamujące się
fale” – zbliżające się do brzegu fale stają się coraz wyższe, aż tracą stabilność
i załamują się, rodzaj i liczba załamań zależą od wielu czynników, między innymi
od nachylenia dna morza w strefie brzegowej. Dlatego na łagodnie nachylonej
strefie brzegowej, fale morskie „rozpraszają się” i załamują wiele razy, tracąc swoją
energię, zanim dotrą do brzegu. Przy większym nachyleniu strefy brzegowej,
często występującym na całym świecie, obserwuje się stromo opadające fale, które
załamują się tylko raz przy brzegu, w strefie brodzenia. Naukowcy sprawdzają, jak
zjawisko załamywania fal może wpływać na budowę elektrowni morskich.
Fale morskie mają w sobie ogromny potencjał, by stać się źródłem energii,
jednak najpierw musimy w odpowiedni sposób pozyskać tę siłę, by móc ją potem
przekształcić w energię elektryczną. Pierwsze próby nad stworzeniem urządzenia
wykorzystującego energię fal morskich opatentowano już w 1799 roku we Francji,
jednak projekt nie doczekał się realizacji. Dopiero w 1910 roku we Francji,
w pobliżu Bordeaux zbudowano pierwszy prototyp urządzenia wykorzystującego
energię fal morskich. Była to metalowa kolumna, która wykorzystywała ruch
oscylacyjny wody do napędzania znajdującej się wewnątrz prądnicy.
Z pośród ponad tysiąca patentów dotyczących wykorzystania i konwersji
energii fal morskich na energię elektryczną, wykorzystywane są trzy najważniejsze
sposoby:
 elektrownie pneumatyczne, fale powodują ruch oscylacyjny kolumny
powietrza w utworzonym specjalnie zbiorniku. Ruch powietrza (wypychanie
lub wpychanie) wprawia w ruch turbinę powietrzną. Elektrownie tego
typu można spotkać w Norwegii, w okolicach Bergen oraz na wyspie
Islay należącej, do Szkocji. Elektrownie tego typu osiągają moc do 75 kW.
Na rysunku nr 1 przedstawiono zasadę działania kolumny oscylacyjnej,
wykorzystującej turbinę powietrzną.

3
4

kW – skrót jednostki mocy oznaczający 1 kilowat.
Z. Krzemień, Prace Instytutu Elektrotechniki…, op. cit.
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Rysunek nr 1: Zasada funkcjonowania kolumny oscylacyjnej.

Źródło: Z. Krzemień, Wykorzystanie energii fal morskich do produkcji energii
elektrycznej

 Elektrownie pływakowe, wykorzystują ruch pływaka do napędu prądnicy.
Fale wprowadzają pływak w ruch oscylacyjny, który swoją energię przenosi
na prądnicę linową, która to łączy pływak z zainstalowanym na dnie
pojemnikiem utrzymującym urządzenie w miejscu. Urządzenia tego typu
wykorzystuje się do napędu niewielkich elektrowni zasilających
akumulatory elektrycznych boi morskich. Rysunek nr 2 przedstawia
schemat działania elektrowni pływakowej.
Rysunek nr 2: Schemat budowy i działania elektrowni pływakowej.

Źródło: Z. Krzemień, Wykorzystanie energii fal morskich do produkcji energii
elektrycznej
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 Elektrownie przelewowe, w urządzeniu tym woda morska siłą fal morskich
wlewa się do położonego wyżej tafli wody zbiornika. Gdy wewnątrz
zbiornika znajduje się odpowiednia ilość wody, uruchamia się turbina
wodna. Elektrownia wykorzystująca tę zasadę pracuje od 1986 roku
w okolicach Norweskiego miasta Bergen i osiąga moc do 350 kW. Jej
schemat budowy i działania przedstawia rysunek nr 3.
Rysunek nr 3: Schemat i budowa elektrowni przelewowej.

Źródło: Z. Krzemień, Wykorzystanie energii fal morskich do produkcji energii
elektrycznej

W chwili obecnej, w fazach eksperymentalnych, testowane jest kilka
konstrukcji wykorzystujących energię fal morskich. Zaprojektowanie i wykonanie
urządzenia do konwersji energii fal morskich w energię elektryczną, która będzie
działać przy zmiennych falach a jednocześnie będzie odporna na sztormy i okresy
ciszy jest bardzo trudna. Duży wpływ ma tu również ekonomika. Opłacalność tego
typu elektrowni jest uzależniona od wielkości falowania, okresów ciszy i ilości
sztormów, dlatego ważne jest również właściwe jej umiejscowienie. Wbrew
pozorom nie ma zbyt wiele tego typu elektrowni.
Wśród wyprodukowanych i testowanych w chwili obecnej urządzeń
konwertujących energię fal morskich w energię elektryczną jest między innymi
„Pelamis”, zwany również „wężem morskim”, którego wygląd przedstawia rysunek
nr 4.
Rysunek nr 4: Urządzenia do konwersji fal morskich „Pleamis”

Źródło: www.offshorewind.biz/2013/07/12/pelamis-undertakes-ktp-with-university-of-d
undee-uk
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Ze względu na swą budowę przypominającą węża, nazwany został nazwą
jednego z najpowszechniejszych gatunków węży morskich „Pelamis platura”.
Maszynę zaprojektowała i zbudowała szkocka firma „Ocean Power Delivery”.
Urządzenie ma długość 140 metrów i składa się z połączonych ze sobą ze pomocą
przegubów czterech rur, każda o średnicy 3,5 metra. Wewnątrz rur znajdują się
siłowniki hydrauliczne, zbiorniki z płynem (olejem) i prądnice. Pelamis kotwiczy się
prostopadle do kierunku fal morskich tak, aby fale rozcinały się na nim. Falowanie
wody sprawia, że segmenty poruszają się względem siebie i przepompowują
znajdujący się w zbiornikach płyn, napędzając w ten sposób prądnicę. Schemat
wewnętrznej budowy przedstawia rysunek nr 5. Moc jednego urządzenia wynosi
5
750kW.
Rysunek nr 5: Schemat wewnętrznej budowy Pelamis.

Źródło: www.best-solar-energy.com/renewable/one-pelamis-generages-750-kw

Kolejnym prototypowym urządzeniem jest „Oyster”, czyli ostryga,
wyprodukowanym przez brytyjska firmę Aquamarine. Konstrukcja ma kształt
podniesionej klapy o długości 18 metrów. Umieszczone wewnątrz niej pompy
napędzane są falami morskimi, które wprowadzają w ruch urządzenie. Woda
morska tłoczona jest pod ciśnieniem przez połączony z Oystrem rurociąg do
hydrozespołu z turbiną, znajdujący się na lądzie. Urządzenie umieszczone jest
w okolicach wybrzeża Orkadów w odległości pół kilometra od lądu na głębokości
kilkunastu metrów. Oyster ma moc 315 kW i w 2009 roku została podłączona do
krajowej sieci elektroenergetycznej.

5

www.best-solar-energy.com
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Rysunek nr 6: Schemat działania systemu Oyster.

Źródło: http://eas.itc.pw.edu.pl/?p=210

W chwili obecnej istnieje już nowa wersja tegoż urządzenia, którą nazwano
Oyster 2. Liczy 26 metrów długości i jest w stanie dostarczyć energię elektryczną
potrzebną dla 12 000 gospodarstw domowych. Brytyjski producent unowocześnił
i uprościł konstrukcję Oyster 2, zmniejszając w ten sposób w porównaniu do
poprzednika jego awaryjność. Wydajność nowej wersji „ostrygi” szacowana jest
blisko 800 kW. Na rysunku nr 7, po lewej stronie można zobaczyć Oyster 1, a po
prawej Oyster 2.
Rysunek nr 7: Urządzenie Oyster 1 i Oyster 2.

Źródło: http://gadzetomania.pl/2010/05/20/oyster-2-ulepszony-i-wydajny-generator-fal
owy-wideo

Wartym wyróżnienia projektem jest również „Wave Dragon”. Projekt „smoka
na wodzie” powstał w 2003 roku wraz z zakotwiczeniem na Morzu Północnym
w pobliżu ujścia duńskiego fiordu prototypu pływającej elektrowni przelewowej.
Wymiary urządzenia to 33 metry długości, 58 metrów szerokości i 3,6 metra
wysokości. Przez okres jednego roku Wave Dragon wytwarzał prąd, który był
przekazywany do europejskiej sieci energetycznej. Roczna produkcja energii
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6

elektrycznej wyniosła około 40 MWh. Projekt okazał się na tyle obiecujący, że
Unia Europejska przedłużyła czas trwania projektu. Prototyp składał się z platformy
rezerwuaru wody i dwóch ramion, które pozwalały na zwiększenie efektywności,
gdyż skuteczniej zbierały wodę niesioną przez fale. Zasada działania jest bardzo
prosta, zebrana przez ramiona woda spiętrza się i wpada do zbiornika. Na dole
zbiornika znajdują się wyloty, którymi odpływa woda, napędzając jednocześnie
turbiny, które produkują energię przekazywaną do generatorów. Zaletą tego typu
elektrowni, jest możliwość zmiany ich położenia na morzu. W opracowaniu projektu
„Wave Dragon” w latach 2006-2009 udział brał polski zespół pracowników Instytutu
Elektrotechniki i Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „Wave Dragon MW:
Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW
7
Wave Dragon offshore Wave energy converter – Contract No 019983”.
Rysunek nr 8: Zdjęcie „Wave Dragon” znajdującego się na Morzu Północnym (wym.
260 m szer., 150 m dł. i 16 m wysokości)

Źródło: http://wavepower.ek.la/wave-dragon-p486719

Intensywne prace trwają również nad ulepszeniem konstrukcji „Horizontal
axis turbine”, czyli podwodnych wiatraków. Urządzenie wyglądem przypomina
powszechnie używane na farmach wiatraków elektrownie wiatrowe, podobna jest
również zasada ich działania. Podwodne wiatraki wymyślono w połowie lat 90.
Jako pierwsi urządzenia te testowali Szkoci, ale dopiero Norwegowie uzyskali
zadowalające efekty. W 2003 roku pierwszą elektrownię tego typu podłączono do
sieci norweskiego miasteczka Hammerfest. Zakotwiczony w dnie morskim wiatrak
zaopatrzony był w turbinę o mocy 300 kW. Eksperyment przyniósł spektakularnie
dobre efekty i szybko został powiększony o kolejne mini elektrownie. Podwodny
wiatrak zbudowany jest z podstawy przytwierdzonej do dna, słupa bądź kolumny
oraz wirnika zaopatrzonego w prądnicę przetwarzającą energię mechaniczną
w elektryczną. Warunkiem niezbędnym do produkcji energii jest odpowiednie
umiejscowienie go w wodzie o bardzo silnym prądzie morskim lub nurcie rzeki.

6
7

MWh – skrót oznaczający megawatogodzinę.
www.wavedragon.net
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Rysunek nr 9: Rodzaje podwodnych wiatraków.

Źródło: www.wiecejtlenu.ovh.org

Najprostszymi i najpopularniejszymi urządzeniami wykorzystującymi energię
fal morskich są boje morskie, zwane też pławami. Stosowane w nawigacji wodnej,
kotwiczone są do dna morskiego. Zazwyczaj są wyposażone w instalacje
ostrzegawczo-sygnalizacyjne, np. lampy, buczki, urządzenia radiowe lub radarowe.
Boje znalazły powszechne zastosowanie w zapewnieniu bezpiecznej żeglugi
poprzez oznaczanie szlaków wodnych, granic akwenów, przeszkód znajdujących
się na dnie itp. Boje znajdują się daleko od brzegów, dlatego w celu ich
napędzania stosuje się instalacje elektrowni pływakowych z prądnicami liniową lub
wirującą. Zasada działania elektrowni pływakowej została przedstawiona na
początku artykułu.
Rysunek nr 10: Boja sygnalizacyjna.

Źródło: Z. Krzemień, Wykorzystanie energii fal morskich do produkcji energii
elektrycznej
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Morza i oceany zajmują około 71% powierzchni kuli ziemskiej i razem
z energią słoneczną i wiatrową stanowią największy zasób odnawialnych
8
surowców energetycznych. W pierwszej chwili można stwierdzić, że wszechocean
jest świetnym źródłem do pozyskiwania energii, chociażby wykorzystując energię
fal morskich. Teoretyczne obliczenia ilości energii, jaką mogą dostarczać fale, są
ogromne, jednak biorąc pod uwagę charakter zjawiska, jakim są fale morskie, nie
należy oczekiwać, aby pozyskana z nich energia w najbliższym czasie zaspokoiła
chociaż częściowo potrzeby ludzkości.
Budowa dużych elektrowni wykorzystujących energię fal morskich jest
nieekonomiczna. Wysokie koszty produkcji nie są adekwatne do uzyskanej mocy
i czasu ich pracy. Instalacje muszą być wytrzymałe na czynniki zewnętrzne, takie
jak działanie wody morskiej czy sztormy. Ponadto nie można określić, ile energii
elektrycznej uda się uzyskać z takiej elektrowni, gdyż jest to zależne od warunków
pogodowych.
Najprostszym i najoczywistszym wykorzystaniem małych elektrowni jest
wykorzystanie ich do zasilania boi sygnalizacyjnych umieszczanych na szlakach
morskich. Z uwagi na charakter pracy prądnicy – ładowanie akumulatorów, nie
wymaga się tu pracy ciągłej. Produkowana energia nie jest przesyłana do
zewnętrznej sieci, a więc jakość wytwarzanej energii nie musi być dostosowana
do potrzeb komercyjnych. Rozpowszechnianie i praca nad ulepszeniem
istniejących rozwiązań dotyczących instalacji mini elektrowni w bojach są wiec
uzasadnione, również z technicznego punktu widzenia.
Pomimo wysokich kosztów uzyskania energii przy użyciu elektrowni wodnych
i jej znikomego udziału, energetyka wodna ma swoje zalety technologiczne
i eksploatacyjne, mianowicie:
 Ekologiczna produkcja czystej energii pozyskiwanej z niewyczerpanych
źródeł energii odnawialnej;
 Technologie
produkcyjne
nie
wymagające
obsługi,
w
pełni
zautomatyzowane i zdalnie sterowane;
 Nowoczesność konstrukcji, krótki czas zatrzymania i uruchomienia
turbozespołów generujących energię;
 Wysoka dyspozycyjność urządzeń i jednoczesna możliwość zmiany ich
położenia;
 Praca przy dużych zmiennościach parametrów, które bezpośrednio
wpływają na ilość wytwarzanej energii dzięki nowoczesnym konstrukcjom
hydrozespołów.
Rozpatrując możliwości zastosowania elektrowni czerpiących energię
elektryczną z wykorzystania wód w Polsce, wskazać możemy największe
eksploatowane ośrodki wykorzystujące źródła energii odnawialnej. Elektrownia
wodna Włocławek, zlokalizowana na rzece Wiśle, powstała w latach 1963-1970.
Jest największą elektrownią przepływową w Polsce i w chwili obecnej jej
właścicielem jest spółka Energa Hydro sp. z o.o. Zasada działania tego typu
elektrowni jest bardzo prosta, wykorzystuje się w niej naturalny dopływ wody,
którego siła spadku napędza turbiny. Schemat takowej turbiny przedstawia
rysunek nr 11.

8

Wszechocean – całość wód morskich na powierzchni Ziemi.
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Rysunek nr 11: Schemat przykładowej turbiny w elektrowni przepływowej i zasada jej
działania.

Źródło: www.zielonaenergia.eco.pl

Kolejnymi dużymi elektrowniami wodnymi w Polsce są elektrownie
zbiornikowe, między innymi Elektrownia Solina-Myczkowce, Zespół Elektrowni
Wodnych Dychów i Elektrownia Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne. Instalacje
te stworzono na zbiornikach wodnych w utworzonych na rzekach bądź naturalnych
jeziorach. Zespół elektrowni Solina i Dychów wykorzystują technologię szczytowopompową, a Czorsztyn od 2001 roku pracuje w trybie turbinowym i w zasadzie jest
elektrownią przepływową. Największą w Polsce elektrownią szczytowo-pompową
jest Elektrownia Żarnowiec. Zasada działania tego typu elektrowni polega
na przepompowaniu wody z dolnego zbiornika do zbiornika górnego. Energię
uzyskuje się poprzez przepuszczenie wody z górnego zbiornika przez turbiny do
dolnego zbiornika, tak jak w zwykłych elektrowniach przepływowych. Na rysunku
nr 12 przedstawiony został schemat pracy elektrowni szczytowo-pompowej na
przykładzie elektrowni Solina.
Rysunek nr 11: Schemat budowy elektrowni szczytowo-pompowej oraz zdjęcie
Elektrowni Solina.

Źródło: www.solina.pl
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Przedstawione powyżej elektrownie wodne to przykłady pracujących w Polsce
elektrowni wykorzystujących hydroenergetykę. W Polsce wykorzystuje się tylko
około 12% zasobów tej energii i są to instalacje umieszczone na lądzie.
Tabela nr 1: Produkcja energii elektrycznej w Polsce w latach 2011-2012.

Źródło: dane zbiorcze ze strony www.bioenergiadlaregionu.eu.pl

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 widzimy, jak mało pozyskujemy energii
z odnawialnych źródeł. Dane zbiorcze z lat 2011 i 2012 uwidaczniają, na jak
niskim poziomie jest energetyka odnawialna. Nie jest to oczywiście poziom
technologiczny, bo ten się ciągle rozwija, mowa tu o poziomie wykorzystania
dostępnych źródeł.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku wynika,
9
iż możliwość fal na Polskim Bałtyku to około 3-5 kW na metr bieżący grzbietu fali.
Uwzględniając długość linii brzegowej – 400 km i nieregularną linię fal, energię
10
jaką można by uzyskać na polskim wybrzeżu wynosi około 4000 MW. Jest to na
tyle niski poziom, że budowa elektrowni podobnych, chociażby do Wave Dragon
jeszcze długo nie będzie opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia. Posiadany
przez nasz kraj potencjał gospodarczy i technologiczny i rozwój tego typu
elektrowni stawiają przed polskimi przedsiębiorcami nowe możliwości. Produkcja
i dostarczanie podzespołów w postaci przekształtników energoelektronicznych czy
generatorów może w przyszłości zaowocować rozbudową technologii elektrowni
wodnych wykorzystujących fale morskie w Polsce.

9

http://www.globenergia.pl/energetyka-wodna/wykorzystanie-fal-morskich#.U4Wr77GbkgM
MW – skrót oznaczający jednostkę mocy Megawat.

10
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Dlaczego tak ważne jest poszukiwanie nowych źródeł energii? Wiąże
się to z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo
energetyczne należy rozumieć jako stan braku zagrożenia przerwaniem dostaw
paliw i energii, które mogłoby być czynnikiem wpływającym na jej destabilizację
i mogłoby się przyczynić do zakłóceń w funkcjonowaniu całego państwa. Jest to
o tyle ważne, że wchodzi w skład bezpieczeństwa narodowego, które z kolei
obejmuje działania związane z pokryciem zapotrzebowania gospodarki na nośniki
energii. Omówione w powyższym artykule prototypy i elektrownie już działające to
zaledwie niewielki ułamek tej dziedziny. Nieustannie powstają nowe technologie
i firmy, które chcą inwestować na tym polu. Swoją szansę mają również małe
przedsiębiorstwa, które już zaistniały na rynku hydroenergetyki, gdyż stają się
obiektem zainteresowania światowych potentatów energetyki.
Według światowych ekspertów w tej dziedzinie, energetyka morska w chwili
obecnej jest na tym samym poziomie co energetyka wiatrowa 25 lat temu.
Dynamiczny rozwój technologii i zdobyte uprzednio doświadczenie pozwolą na
szybsze i bardziej efektowne prace nad ulepszaniem podwodnych turbin. Przy
utrzymaniu postępu w tej dziedzinie na obecnym poziomie, za 10 lat elektrownie
pływowe i falowe będą wytwarzać tyle samo energii co elektrownie wiatrowe, albo
nawet więcej. Wpływ na to będzie też mieć prosty fakt – powietrze jest nawet
do tysiąca razy rzadsze od wody i stawia mniejszy opór. Dlatego też podwodny
wiatrak jest w stanie wyprodukować dużo więcej energii, niż analogiczny wiatrak
naziemny. Właśnie w tym zjawisku wody należy dopatrywać się przyszłości
energetyki wodnej.
Podsumowanie
Omówione w artykule prototypy i elektrownie już działające to zaledwie
niewielki ułamek tej dziedziny. Nieustannie powstają nowe technologie i firmy,
które chcą inwestować na tym polu. Swoją szansę mają również małe
przedsiębiorstwa, które już zaistniały na rynku hydroenergetyki, gdyż stają się
obiektem zainteresowania światowych potentatów energetyki.
Według światowych ekspertów w tej dziedzinie, energetyka morska w chwili
obecnej jest na tym samym poziomie, co energetyka wiatrowa 25 lat temu.
Dynamiczny rozwój technologii i zdobyte uprzednio doświadczenie pozwolą na
szybsze i bardziej efektowne prace nad ulepszaniem podwodnych turbin. Przy
utrzymaniu postępu w tej dziedzinie na obecnym poziomie, za 10 lat elektrownie
pływowe i falowe będą wytwarzać tyle samo energii co elektrownie wiatrowe, albo
nawet więcej. Wpływ na to będzie też mieć prosty fakt – powietrze jest nawet do
tysiąca razy rzadsze od wody i stawia mniejszy opór. Dlatego też podwodny
wiatrak jest w stanie wyprodukować dużo więcej energii, niż analogiczny wiatrak
naziemny. Właśnie w tym zjawisku wody należy dopatrywać się przyszłości
energetyki wodnej.
Streszczenie
Nieustannie rozwijająca się światowa gospodarka potrzebuje energii
niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego państw ją tworzących.
W celu zaspokojenia nieustającego popytu, światowa produkcja surowców
energetycznych stale wzrasta. Powszechnie znane źródła energii, zwane również
nośnikami energii, możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Do źródeł
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nieodnawialnych zaliczamy: surowce energetyczne, które po oddaniu zawartej
w sobie energii odtwarzają się bardzo powoli lub wcale. Najpopularniejszymi
i najbardziej znanymi są węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz
ziemny. Odnawialne źródła energii są to surowce lub też żywioły, z których
możliwe jest wytworzenie energii, a ich eksploatacja nie wiąże się z deficytem
tychże źródeł. Należą do nich: energia słoneczna, energia wiatru, siła spadku
wody, energia wody morskiej, energia geotermiczna i energia biomasy. Morza
i oceany zajmują około 71% powierzchni kuli ziemskiej i razem z energią
słoneczną i wiatrową stanowią największy zasób odnawialnych surowców
energetycznych. Teoretyczne obliczenia ilości energii, jaką mogą dostarczać fale,
są ogromne.
Słowa klucze: energia, rodzaje energii, technologie, innowacje, możliwości
Summary
We are constantly expanding global economy, they need the energy
necessary to economic and social development of its member states forming.
In order to meet ongoing demand, global production of energy resources
is increasing. Commonly known sources of energy, also known as energy carriers
can be divided into renewable and non-renewable. To include non-renewable
resources, energy resources after the putting their energy content reproduce very
slowly or not at all. The most popular and the most famous are hard coal, brown
coal, petroleum and natural gas. Renewable energy sources are the raw materials
or elements, of which it is possible to produce energy and their exploitation is not
associated with a deficit that these sources. These include: solar energy, wind
energy, the force of falling water, energy, sea water, geothermal energy and
biomass. Seas and oceans cover about 71% of the earth's surface and, together
with solar and wind energy are the greatest resource of renewable energy
resources. Theoretical calculation of the amount of energy that can supply the
waves are huge.
Key words: energy, types of energy, technology, innovation, opportunities
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Wojciech TUTAK
Politechnika Częstochowska
ASPEKT EKOLOGICZNY SILNIKA DWUPALIWOWEGO O ZAPŁONIE
SAMOCZYNNYM ZASILANYM PALIWEM BIOETANOLOWYM
Wstęp
W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się paliwa alternatywne.
Do zasilania silników tłokowych coraz częściej wykorzystuje się biopaliwa. Pojęcie
biopaliwo odnosi się do paliw pozyskanych w wyniku przeróbki biomasy
pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Biopaliwa wytwarzane z produktów
upraw rolniczych wpływają korzystnie na uniezależnianie się gospodarki
od dostawców surowców energetycznych. Do zastosowań silnikowych
odpowiednie są biopaliwa płynne, takie jak wszelkiego rodzaju estry, oleje roślinne,
alkohole etylowe i metylowe oraz gazowe – biogaz. Prowadzonych jest wiele prac
badawczych dotyczących zagadnień poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania
1
tych paliw, jak i ich efektywnego wykorzystania. Najpowszechniej stosowanym
biopaliwem jest biodisel, jako paliwo do zasilania silników o zapłonie
samoczynnym. Biodisel jest paliwem mogącym zastąpić klasyczny olej napędowy
pochodzenia mineralnego, jak również może być mieszany z olejem napędowym
w dowolnych proporcjach. Jedną z grup biopaliw stanowią alkohole: metylowy
(CH3OH) i etylowy (C2H5OH). Paliwa te przez wiele lat były rozpatrywane, jako
paliwa do zasilania silników o zapłonie iskrowym. W ostatnich latach pojawiło się
wiele opracowań dotyczących wykorzystania paliw alkoholowych do zasilania
silników o zapłonie samoczynnym wykorzystującym dwupaliwowy system
zasilania. W silniku dwupaliwowym można w szerokim zakresie zmieniać proporcje
spalanych paliw (alkohol/olej napędowy).
Paliwa alkoholowe charakteryzują się dużą wartością ciepła parowania
(metanol – 1178 kJ/kg), co niekorzystnie wpływa na działanie silnika przy jego
rozruchu. Tak duże ciepło parowania powoduje silne schłodzenie mieszanki
dostarczanej cylindra silnika i znacznie utrudnia uruchomienie zimnego silnika.
Tej wady nie ma w silniku dwupaliwowym, gdzie rozruch może nastąpić
z wykorzystaniem konwencjonalnego paliwa (ON), a następnie po rozgrzaniu
silnika można przejść na zasilanie z udziałem paliwa alkoholowego. Technologia
zasilania silnika dwupaliwowego realizowana jest na dwa sposoby, pierwszy
niewymagający większych zmian konstrukcyjnych polega na dostarczaniu
do silnika jednorodnej mieszanki paliw z wykorzystaniem konwencjonalnego
układu zasilania (Rys. 1-a), drugi wymaga zainstalowania dodatkowego układu

1

R. Gnatowska, Formalno-prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii, „Polityka
Energetyczna” 2009, t. 12, z. 2/2, s. 131-143; R. Gnatowska, P. Pietrzak, Socio-Economic
Development District in the Context of Rational Use of Energy and Environment, “Cieplne Maszyny
Przepływowe – Turbomachinery” 2013, nr 143. Zeszyty Naukowe nr 1179 Politechnika Łódzka,
s. 33-38; R. Gnatowska, Sz. Szumera, Analysis of the Use of the Purposes of Landfill Gas Energy
from Waste Landfill, “Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery” 2013, nr 143, Zeszyty
Naukowe nr 1179 Politechnika Łódzka, s. 39-44; E. Moryń-Kucharczyk, R. Gnatowska, Use of Local
Renewable Energy Sources and Socio-Economic Development of Municipality, “Energetyka” 2012,
nr 12 (690), s. 848-852.
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2

dostarczania paliwa – paliwa doprowadzane są oddzielnie do silnika (Rys. 1-b).
W pierwszym przypadku silnik zasilany jest paliwem o stałym składzie –
w zbiorniku silnika znajduje się jednorodna mieszanina paliwa konwencjonalnego
i innego biopaliwa. Podstawową wadą takiego rozwiązania jest brak elastyczności
składu paliwa oraz ograniczona mieszalność paliwa, co prowadzi do oddzielania
faz paliw.
Rysunek nr 1: Sposoby realizacji silnika dwupaliwowego.

a)

b)

W rozwiązaniu drugim, mimo konieczności zainstalowania dodatkowego
układu zasilania w paliwo – jest to najczęściej wtryskiwacz paliwa zainstalowany
w kolektorze dolotowym silnika – istnieje możliwość zmian proporcji spalanych
paliw w zależności od punktu pracy silnika, zasobów paliwa alternatywnego,
warunków atmosferycznych (zimny rozruch silnika może odbyć się na paliwie
konwencjonalnym). W takiej wersji silnika dwupaliwowego o zapłonie
2

W. Tutak, Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, “Energy Conversion and Management”
2014, 86, s. 39-48.
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samoczynnym, olej napędowy jest zazwyczaj wykorzystywany tylko do zapłonu
mieszanki homogenicznej wypełniającej cylinder silnika, a sam proces spalania
jest już bliski spalaniu w silniku HCCI. Pozytywne efekty silnika dwupaliwowego:
 możliwość uzyskania porównywalnych osiągów z wersją standardową
silnika zasilanego olejem napędowym;
 możliwość uzyskania poprawy sprawności silnika;
 przeprowadzenie procesu spalania w krótszym czasie i przeprowadzenie
go w korzystniejszym położeniu wału korbowego z punktu widzenia
uzyskania dużej pracy indykowanej silnika;
 możliwość kontrolowania początku procesu spalania przez sterowanie
wtryskiem dawki ON;
 łatwość rozruchu silnika, przez rozruch realizowany jedynie przy użyciu
ON;
 możliwość poprawy toksyczności spalin.
Negatywne aspekty silnika dwupaliwowego:
 możliwość występowania niekontrolowanych samozapłonów mieszanki
pod koniec suwu sprężania;
 możliwość występowania spalania stukowego, na skutek gwałtownego
wzrostu ciśnienia po rozpoczęciu spalania.
W literaturze krajowej, jak i światowej można znaleźć wiele opracowań
dotyczących silników dwupaliwowych, jak i wykorzystania paliw alternatywnych
do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Duży nacisk kładzie się
na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co skłania
do wykorzystywania biopaliw. W kolejnej pracy omówiono niektóre problemy
związane z zasilaniem silników o zapłonie samoczynnym gazem ziemnym
3
sprężonym. Przedstawiono analizę opłacalności zasilania gazowego w silnikach
autobusowych oraz wyniki badań stanowiskowych. Wykazały one, że w silniku
o zapłonie samoczynnym możliwe jest zmniejszenie emisji tlenków azotu o około
35-45% oraz ponad 4-krotne zmniejszenie zadymienia spalin w stosunku
4
do silnika zasilanego tradycyjnie, przy porównywalnej sprawności silnika.
5
Do zasilania silników dwupaliwowych wykorzystywano LPG, jak i CNG.
W kolejnej pracy stwierdzono, że silnik dwupaliwowy charakteryzuje się poprawą
sprawności ogólnej i zachowaniem osiąganego momentu obrotowego
6
w porównaniu z wersją zasilaną standardowo. Poprawa sprawności ogólnej
wynika z poprawy sprawności cieplnej silnika w efekcie przybliżenia procesu
3

Z. Stelmasiak, Wybrane problemy stosowania gazu ziemnego do zasilania silników o zapłonie
samoczynnym, „Archiwum Motoryzacji” 2006, 1, s. 13-30.
Ibidem.
5
Ibidem; S. Luft, Dual-fuel compression ignition engine fuelled with LPG injection at liquid state,
“Journal of KONES Powertrain and Transport” 2006, vol. 13, no. 1, s. 289-297; Z. Stelmasiak, Wpływ
wielkości dawki inicjującej oleju napędowego na parametry pracy dwupaliwowego silnika zasilanego
olejem napędowym i gazem ziemnym, „Journal of KONES. Combustion Engines” 2001, vol. 8, no 3-4,
s. 285-293; S. Luft, Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym wybrane zagadnienia procesu
spalania. „Journal of KONES” 2004, vol. 11, no 3-4, s. 31-38; A. Kowalewicz, R. Wołoszyn,
Dwupaliwowy turbodoładowany silnik wysokoprężny zasilany gazem ziemnym i olejem napędowym,
„Silniki gazowe wybrane zagadnienia” 2010, Monografia, nr 183, s. 357-369.
6
S. Luft, A dual-fuel compression ignition engine – distinctive features, “Combustion Engines” 2010, No.
2, (141), s. 33-39.
4
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spalania do obserwowanego w silnikach HCCI spalania objętościowego. Silniki
dwupaliwowe znajdują zastosowanie zarówno do napędu pojazdów, jak i napędu
7
stacjonarnych agregatów prądotwórczych.
Celem prowadzonych badań nad silnikami tłokowymi jest zazwyczaj
poszukiwanie optymalnych parametrów termodynamicznych pracy silnika,
poszukiwanie takich rozwiązań, które minimalizują emisje toksycznych składników
spalin oraz możliwości aplikacji paliw alternatywnych uniezależniających od paliw
8
kopalnych. Prace prowadzone są zarówno metodami eksperymentalnymi,
9
jak i symulacyjnie z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych.
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych silnika
dwupaliwowego zasilanego paliwem bioetanolowym E85 oraz olejem napędowym.
Wybór paliwa E85 podyktowany był jego dostępnością rynkową.
Charakterystyka paliwa
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano paliwo bioetanolowe E85.
Jest to paliwo stanowiące mieszaninę etanolu (85%) i benzyny (15%). Mimo, że
paliwo to zawiera w sobie benzynę, może być zastosowane do zasilania silnika
o zapłonie samoczynnym pracującym jako silnik dwupaliwowy. Podstawowym
zastosowaniem bioetanolu E85 jest zasilanie silników o zapłonie iskrowym.
Dodatek benzyny ma za zadanie poprawić możliwości rozruchu zimnego silnika –
mniejsze ciepło parowania benzyny. Drugim powodem dodawania benzyny jest
aspekt bezpieczeństwa. Czysty etanol spala się płomieniem praktycznie
niewidocznym, a dodatek benzyny powoduje poprawę widoczności płomienia
tego paliwa. Ciepło parowania tego paliwa (E85) jest 3-krotnie większe niż oleju
napędowego. Wpływa to na temperaturę początkową świeżego ładunku
7

W. Tutak, Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, “Energy Conversion and Management”
2014, 86, s. 39-48; A. Piętak, S. Wierzbicki, M. Imiołek, M. Mikulski, Dwupaliwowy silnik o zapłonie
samoczynnym do zasilania biopaliwowych agregatów prądotwórczych, „Journal of KONES” 2009, vol.
16, no. 3, s. 311-318; W. Tutak, A. Jamrozik, Generator gas as a fuel to power a diesel engine.
“Thermal Science” 2014, vol. 18, no. 1, s. 206-216.
8
S. Wierzbicki, Effect of the parameters of pilot dose injection in a dual fuel diesel engine
on the combustion process, “Journal of KONES Powertrain and Transport” 2011, vol. 18, no. 3,
s. 499-506; Z. Stelmasiak, The combustion controlling in the dual fuel CI engine by pilot dose division,
“Combustion engine” 2011, nr 3, (146); A. Różycki, Analysis of performances of a dual-fuel
turbocharged compression ignition engine, “Journal of KONES Powertrain and Transport” 2010,
vol. 17, no. 3, s. 393-399.
9
A. Jamrozik, W. Tutak, A. Kociszewski, M. Sosnowski, Numerical simulation of two-stage combustion
in SI engine with prechamber, „Applied Mathematical Modelling” 2013, vol. 37, Issue 5, s. 2961-2982;
S. Szwaja, A. Jamrozik, W. Tutak, A Two-Stage Combustion System for Burning Lean Gasoline
Mixtures in a Stationary Spark Ignited Engine, „Applied Energy” 2013, 105, s. 271-281; W. Tutak,
An analysis of EGR impact on combustion process in the SI test engine, “Combustion Engines” 2012,
vol. 148, no. 1, s. 11-16; A. Jamrozik, W. Tutak, A study of performance and emissions of SI engine
with a two-stage combustion system, „Chemical and Process Engineering” 2011, 32 (4), s. 453-471;
W. Tutak, Modelling and analysis of some parameters of thermal cycle of IC engine with EGR,
“Combustion Engines” 2011, no 4, (147). s. 43-49; W. Tutak, A. Jamrozik, A. Kociszewski, Three
dimensional modelling of combustion process in SI engine with exhaust gas recirculation,
“International Conference on Heat Engines and Environmental Protection” 2011, s. 203-208;
A. Jamrozik, W. Tutak, Modelling of combustion process in the gas test engine, “Perspective
Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH” 2010, Proceedings of the 6th
International Conference, s. 14-17; W. Tutak, A. Jamrozik, A. Kociszewski, Improved emission
characteristics of SI test engine by EGR, “Proceedings of 7th International Conference on Perspective
Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH” 2011, s. 101-103.

517

______________________________________________________________________________________

znajdującego się w cylindrze silnika. Ze względów technicznych dobrze jest, aby
wtrysk tego paliwa odbywał się blisko zaworu dolotowego, w kanale dolotowym
silnika, w celu umożliwienia szybkiego odparowania paliwa. Kolejnym istotnym
parametrem odróżniającym E85 od oleju napędowego jest jego wartość opałowa.
Wartość opałowa E85 jest ponad 30% mniejsza od wartości opałowej oleju
napędowego. W celu zapewnienia takiej samej dawki energetycznej zawartej
w paliwie (ON) należy doprowadzić większą masę biopaliwa (E85). Układ zasilania
musi ten fakt uwzględniać.

Tabela nr 1: Własności paliw.
Parametr
Wzór chemiczny
Masa cząsteczkowa
Liczba cetanowa
3
Wartość opałowa (MJ/m )
3
Gęstość w 20ºC, (kg/m )
Lepkość w 20ºC, (mPas)
Ciepło parowania, (kJ/kg)
Stechiometryczne
zapotrzebowanie powietrza

10

Olej napędowy
C10H22 – C15H32
190-220
51
42,5
840
2,8
260

E85
C2H5OH+benzyna
8 (etanol)
29
785
1,2
780

14,7

9,7

Temperatura samozapłonu, (ºC)

316

Szybkość płomienia, (m/s)
Temperatura płomienia, (ºC)

2054

365 (etanol)
280 (benzyna)
3
2120 (etanol)

Wyniki badań
Badania przeprowadzono na 3-cylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym
umożliwiającym pracę jako silnik dwupaliwowy. Silnik wyposażony został
w dodatkowy system zasilania paliwem ciekłym realizowany technicznie przez
indywidualny wtrysk paliwa do kolektora dolotowego każdego z cylindrów silnika.
Silnik pracował ze stałą prędkością obrotową wynoszącą 1500 obr/min. Badania
przeprowadzono przy pełnym obciążeniu silnika.

10

Bhupendra Singh Chauhan, Naveen Kumar, Shyam Sunder Pal, Yong Du Jun, Experimental studies
on fumigation of ethanol in a small capacity Diesel engine, Energy 2011, 36, s. 1030-1038;
J. Campos-Fernández, J. M. Arnal, J. Gómez, M. P. Dorado, A comparison of performance of higher
alcohols/diesel fuel blends in a diesel engine, “Applied Energy” 2012, 95, s. 267-275; B. Ihracska,
T. Korakianitis, P. Ruiz, D. R. Emberson, J. R. Crookes, A. Diez, D. Wen, Assessment
of elliptic flame front propagation characteristics of iso-octane, gasoline, M85 and E85 in an optical
engine, “Combustion and Flame” 2014, 161, s. 696-710; N. Türköz, B. Erkus, M. I. Karamangil,
A. Sürmen, N. Arslanoglu, Experimental investigation of the effect of E85 on engine performance and
emissions under various ignition timings, “Fuel” 2014, 115, s. 826-832; G. Labeckas, S. Slavinskas,
Study of exhaust emissions of direct injection diesel engine operating on ethanol, petrol and rapeseed
oil blends, “Energy Conversion and Management” 2009, 50, s. 802-812.
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Tabela nr 2: Parametry silnika.
Moc
Pojemność skokowa
Prędkość obrotowa
Stopień sprężania
Średnica cylindra
Skok tłoka
Długość korbowodu

24kW
3
2,9 dm
1500 obr/min
17:1
104 mm
115 mm
270 mm

W ramach badań poza analizą parametrów termodynamicznych silnika
dwupaliwowego przeprowadzono pomiar zawartości toksycznych składników
spalin emitowanych przez silnika. Silnik nie był wyposażony w układ oczyszczania
splin. Dokonano pomiaru zawartości tlenku węgla (CO), niespalonych
węglowodorów (THC), tlenków azotu (NOx) i sadzy.
Na rysunku nr 2 przestawiono zestawienie przebiegów ciśnień spalania
w silniku dwupaliwowym zasilanym olejem napędowym i E85. Z przebiegu
krzywych sprężania silnika dwupaliwowego widać chłodzący wpływ paliwa E85,
co odzwierciedla się w mniejszym ciśnieniu końca suwu sprężania. Mniejsze
ciśnienie sprężania przekłada się na niższą temperaturę mieszanki paliwowopowietrznej zapalanej przez wtryskiwany olej napędowy. Powoduje to wzrost
wartości opóźnienia zapłonu. Przy 20% udziale energetycznym paliwa E85 wzrost
szybkości spalania w stosunku do klasycznego silnika o zapłonie samoczynnym.
Dla tych samych warunków uzyskano największą sprawność indykowaną silnika
wynoszącą 38,6%.
Rysunek nr 2: Przebiegi zmian ciśnienia spalania silnika dla różnych udziałów
energetycznych paliw oraz sprawność indykowana silnika.
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Na rysunku nr 3 przedstawiono stężenia CO i THC w spalinach dla różnych
udziałów energetycznych E85 w paliwie. Przy 20% i 90% udziale paliwa E85
nastąpił kilkuprocentowy spadek zawartości CO w spalinach. Paliwo E85 jest
to głównie (85%) bioetanol (C2H5OH). W paliwie tym znaczny udział masowy
stanowi tlen, który to intensyfikuje proces spalania. W etanolu masowy udział tlenu
wynosi blisko 35%. Ze wzrostem udziału E85 w paliwie dostarczanym do cylindra

519

______________________________________________________________________________________

silnika następuje wzrost zawartości niespalonych węglowodorów (THC). Jedną
z przyczyn tego zjawiska może być tzw. efekt szczelinowy. Część mieszanki
paliwowo-powietrznej w czasie suwu sprężania przepływa do szczelin w komorze
spalania, gdzie nie zostaje objęta procesem spalania, w czasie suwu ekspansji
przedostaje się z powrotem do komory spalania, gdzie tylko w części ulega
wypaleniu. Pozostała część wydalana jest z cylindra ze spalinami.
Rysunek nr 3: Stężenie tlenku węgla (CO) i niespalonych węglowodorów (THC)
w spalinach silnika dla różnych udziałów energetycznych paliw.
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Na rysunku nr 4 przedstawiono stężenie tlenków azotu (NOx) oraz sadzy
zawartej w spalinach silnika dwupaliwowego. Przy 20% udziale paliwa E85 nastąpił
nieznaczny wzrost zawartości NOx w spalinach o 170 ppm. Jednym z powodów
tego wzrostu stężenia NOx w spalinach jest zwiększenie szybkości spalania
w cylindrze silnika. Spalanie następuje w krótszym czasie i zachodzi w wyższej
temperaturze. W silniku o zapłonie samoczynnym występuje nadmiar powietrza,
który w warunkach wysokiej temperatury sprzyja tworzeniu się tlenków azotu.
Przy 20% udziale E85 nie występuje jeszcze istotne oddziaływanie chłodzące
odparowującego etanolu na temperaturę końca procesu kompresji wynikłe
ze stosunkowo dużej wartości ciepła parowania (tabela nr 1).
Rysunek nr 4: Stężenie tlenków azotu (NOx) i sadzy w spalinach silnika dla różnych
udziałów energetycznych paliw.
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Bardzo znaczącą zaletą silnika dwupaliwowego jest niska emisja sadzy. Przy
wykorzystaniu paliwa E85, wzrost jego udziału w paliwie istotnie redukuje emisję
sadzy. Już przy 20% udziale E85 nastąpił ponad 2-krotny spadek emisji sadzy
przez silnik. Przy 90% udziale E85 nastąpił ponad 20-krotny spadek emisji sadzy.
Silnik dwupaliwowy o zapłonie samoczynnym wyposażony w dwa układy
zasilania, tradycyjny bezpośredni wtrysk oleju napędowego do cylindra oraz drugi
układ zasilania paliwem alternatywnym może być interesującym rozwiązaniem
w dobie ograniczania zużywania paliw kopalnych. Silnik taki daje możliwość
elastycznego wyboru rodzaju paliwa do zasilania. Może on pracować jak klasyczny
silnik o zapłonie samoczynnym zasilany olejem napędowym lub być zasilany
z dochodzącym do 90% udziału paliwem alternatywnym, np. bioetanolem. W takim
silniku nie występuje problem z uruchamianiem w warunkach niskiej temperatury,
ponieważ może być uruchomiony na oleju napędowym, a następnie po osiągnięciu
temperatury pracy przejść w zasilanie dwupaliwowe. Dodatkową zaletą jest
możliwość regulacji stosunku paliw w zależności od punktu pracy silnika, jego
obciążenia czy zasobów paliw.
Wnioski
W pracy przedstawiono wyniki badań toksyczności spalin tłokowego silnika
spalinowego o zapłonie samoczynnym pracującym jako silnik dwupaliwowy. Jako
paliwo alternatywne wybrano paliwo E85. Przedstawione wyniki badań wskazują,
że silnik taki może być interesujący zarówno pod względem parametrów
termodynamicznych, jak i emisji spalin. Wzrost niespalonych węglowodorów może
być zneutralizowany przez zastosowanie prostego układu oczyszczania spalin.
Wpływ zasilania dwupaliwowego silnika na parametry operacyjne:
 E85 ze względu na duże ciepło parowania powoduje obniżenie
temperatury ładunku w cylindrze;
 20% udział E85 spowodował wzrost sprawności indykowanej silnika
dwupaliwowego.
Wpływ zasilania dwupaliwowego silnika na toksyczność spalin:
 zasilanie paliwem E85 powoduje wzrost emisji niespalonych
węglowodorów THC, natomiast maleje emisja CO;
 wzrost udziału energetycznego paliwa E85 wpływa korzystanie
na zadymienie spalin silnika dwupaliwowego;
 stężenie NOx nieznacznie rośnie dla 20% udziału E85, przy 90% udziale
E85 zawartość NOx spadła o 50%.
Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania paliwa bioetanolowego
E85 do zasilania dwupaliwowego tłokowego silnika spalinowego. Badania
przeprowadzono na 3-cylindrowym silniku o wtrysku bezpośrednim. Paliwo E85
było doprowadzane przez wtrysk do układu dolotowego. Przeprowadzono analizę
parametrów termodynamicznych takiego silnika. Okazało się, że ze wzrostem
udziału E85 maleje emisja NOx, CO i sadzy, natomiast rośnie emisja THC. Wzrost
zawartości THC może być powodowany efektem szczelinowym w komorze silnika.
Udział E85 wydatnie wpływa na redukcję emisji sadzy z silnika. Jak wskazuje
literatura, redukcja sadzy jest spowodowana udziałem tlenu w paliwie
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bioetanolowym E85. Wzrost udziału paliwa E85 w ładunku powoduje wzrost
udziału fazy spalania kinetycznego.
Słowa klucze: silnik tłokowy, silnik dwupaliwowy, bioetanol, spalanie, emisja
spalin
Summary
Paper presents results of investigation of dual fuel diesel engine powered
by bioethanol fuel E85. Researches were performed using a three-cylinder a direct
injection diesel engine. Fuel E85 was supplied to the engine, by injection into
the intake system. An analysis of thermodynamic parameters of such engine was
conducted. With E85 fuel participation, NO x, CO and soot emissions were reduced,
whereas THC emission increased. It can be explained that some ethanol is trapped
inside the crevice resulting in increased HC emissions. The share of E85 can
effectively reduce soot emission. The reductions are due to the reduction of diesel
fuel consumed as well as the increase in fraction of heat release in the premixed
phase of combustion. Consistent with other studies, the soot emissions were
largely dependent on oxygen content in the fuel.
Key words: engine piston engine, dual, bioethanol, combustion, emission
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Robert WRÓBLEWSKI
Politechnika Poznańska
UKŁADY KOGENERACYJNE MAŁEJ MOCY ZINTEGROWANE
ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY
Wstęp
Każdy proces przekształcania jednej formy energii w inną jest obarczony
pewnymi stratami. Wytwarzanie energii elektrycznej w tradycyjnych elektrowniach
cieplnych (parowych) z wykorzystaniem węgla jest obarczone stosunkowo dużymi
stratami. Nawet w nowoczesnych blokach parowych około połowy ciepła jest
oddawane w skraplaczu i stanowi nienadające się do wykorzystania ciepło
odpadowe. Kilka do kilkunastu procent stanowi ciepło uniesione ze spalinami,
wypromieniowane przez powierzchnię urządzeń i niewielkie inne straty.
W nowoczesnych blokach parowych na parametry nadkrytyczne tylko czterdzieści
kilka procent energii chemicznej paliwa jest przekształcane do postaci energii
elektrycznej. Starsze urządzenia wytwórcze zamieniają od 30 do 40% energii
chemicznej paliwa na energię elektryczną. Dużo lepszym wskaźnikiem
wykorzystania energii chemicznej paliwa charakteryzują się układy kogeneracyjne.
W układach tych sprawność wytwarzania energii elektrycznej jest mniejsza,
ale znaczna część ciepła odpadowego jest wykorzystywana do celów
technologicznych, grzewczych lub produkcji wody lodowej dla układów
klimatyzacyjnych. W nowoczesnych układach kogeneracyjnych straty wynoszą
zaledwie kilka do kilkunastu procent. Zastosowanie w takich układach jako paliwa
biomasy stwarza możliwość uzyskania wysokosprawnego odnawialnego źródła
energii.
Sprawność energetyczna układów kogeneracyjnych zintegrowanych ze
zgazowaniem biomasy
Efektywność energetyczna układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze
zgazowaniem biomasy zależy od efektywności konwersji paliwa stałego na paliwo
gazowe oraz od efektywności wykorzystania gazu syntetycznego (syngazu)
w układzie wytwarzającym energię elektryczną i ciepło użytkowe. W związku
z szeregowym połączeniem urządzeń w układzie technologicznym, efektywność
takiego układu jest iloczynem sprawności generatora gazu i układu
kogeneracyjnego. W przypadku układów tego typu małej mocy, jako jednostkę
wytwórczą, najczęściej stosuje się silnik tłokowy z zapłonem iskrowym lub
dwupaliwowy silnik wysokoprężny sprzężony z generatorem energii elektrycznej.
Na wysoką sprawność układu kogeneracyjnego tego typu wpływ ma wiele
czynników, takich jak: stopień sprężania silnika, kąt wyprzedzenia zapłonu,
odpowiednio dobrany skład mieszanki, odpowiednia konstrukcja powierzchni
wymiany ciepła itp. Gaz generatorowy uzyskiwany z odpadów drzewnych jest
paliwem spalającym się stosunkowo wolno, dzięki czemu można podnieść stopień
sprężania w porównaniu z analogicznymi silnikami zasilanymi benzyną czy gazem
(metan, propan-butan), w których wartość tego parametru jest ograniczona
w związku z możliwością pojawienia się spalania stukowego. Z powodu takiej
charakterystyki spalania gazu generatorowego, układ silnik – generator nie
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powinien mieć zbyt wysokiej nominalnej prędkości obrotowej, aby mieszanka
zdążyła spalić się w komorze spalania podczas pracy silnika. Powolne spalanie
wymaga również zwiększenia wartości kąta wyprzedzenia zapłonu. W związku
z powyższym, wysoka sprawność silnika zasilanego syngazem jest uwarunkowana
odpowiednio dobraną konstrukcją urządzenia, jak i jego układem sterowania.
Efektywność procesu zgazowania zależy między innymi od typu generatora
gazu, jego konstrukcji i rodzaju czynnika zgazowującego. Proces zgazowania
składa się z kilku etapów:
a) Suszenie biomasy – biomasa charakteryzuje się stosunkowo dużą
zawartością wilgoci. W zależności od typu gazogeneratora, rodzaju
procesu i założonego składu gazu syntezowego w różnym stopniu wilgoć
jest usuwana z biomasy. Pewna zawartość pary wodnej jest wręcz
pożądana w późniejszych etapach, zwiększa ona koncentrację wodoru
i metanu w gazie;
b) Piroliza (odgazowanie) – w procesie pirolizy, w podwyższonej
temperaturze gazowe części lotne zostają uwolnione z biomasy
w atmosferze beztlenowej. Temp. procesu pirolizy zawiera się
w szerokich granicach od 200 do 600°C. Produktami pirolizy są: cząstki
stałe (półkoks, koks) o małym udziale części lotnych, różnego rodzaju
smoły, wody pogazowej powstałej z wilgoci wsadu oraz gaz palny, którego
głównymi składnikami są: CO2, CO, CH4, H2, N2 i H2O. Gaz zawiera
również węglowodory wyższych rzędów, które tworzą tzw. substancje
smoliste;
c) Zgazowanie – proces zgazowania uwęglonej i odgazowanej frakcji stałej
oraz ciekłej polega na realizacji całego szeregu egzotermicznych
i endotermicznych reakcji chemicznych (przy niedomiarze tlenu),
połączonych z procesami wymiany ciepła i masy, w wyniku, których
powstają gazowe składniki palne: CO, H2, oraz CH4. Temperatura
w procesie zgazowania jest zazwyczaj większa niż 750°C.
Powyższe procesy wymagają doprowadzenia ciepła, którego źródłem jest
reakcja utleniania (spalania) części paliwa doprowadzonego do gazogeneratora
(reaktory autotermiczne) lub pośredni nośnik ciepła doprowadzony z zewnątrz.
Czynnikami zgazowującymi są zazwyczaj:
• Powietrze;
• Tlen (lub powietrze wzbogacone w tlen);
• Para wodna;
• Dwutlenek węgla;
• Inne mieszaniny gazowe.
Parametrem charakteryzującym efektywność procesu zgazowania biomasy
jest jego sprawność. Możemy wyróżnić sprawność chemiczną oraz sprawność
energetyczną gazogeneratora. Sprawność chemiczna jest stosunkiem strumienia
energii chemicznej wytworzonego gazu do strumienia energii chemicznej wsadu –
biomasy poddanej procesowi zgazowania:
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gdzie:
ṀG – strumień gazu;
ṀB – strumień biomasy poddanej procesowi zgazowania;
QwG – wartość opałowa gazu;
QwB – wartość opałowa biomasy.

Sprawność energetyczna uwzględnia, poza strumieniem energii chemicznej
paliw, również ciepło odzyskane z wygenerowanego gazu.

gdzie:
– strumień ciepła użytkowego.

Sprawność gazogeneratorów zawiera się w bardzo szerokim zakresie: od
20% dla najprostszych instalacji do około 90% dla najbardziej zaawansowanych.
Na efektywność produkcji energii elektrycznej wpływ mają: sprawność chemiczna
gazogeneratora i elektryczna agregatu kogeneracyjnego. Na efektywność
energetyczną, określającą stopień wykorzystania energii chemicznej paliwa,
wpływa sprawność energetyczna generatora gazu i sprawność energetyczna
modułu kogeneracyjnego.
Przykłady rozwiązań komercyjnych generatorów gazu i układów
kogeneracyjnych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy
Przykładem prostej zgazowarki jest opracowana przez firmę Zamer instalacja
EKOD I oraz jej modyfikacja EKOD II. Schemat urządzenia EKOD I przedstawiono
na rysunku 1. Jest to urządzenie z komorą zgazowania, pracującą w układzie
przeciwprądowym, cechującym się wysoką zawartością substancji smolistych
w produkowanym gazie. W instalacji tej nie ma elementów do regeneracyjnego
wykorzystania ciepła wyprodukowanego gazu np. do podgrzewania czynnika
zgazowującego. Ze względu na dużą zawartość substancji smolistych w gazie z tej
instalacji trudno jest go wykorzystać w silnikach tłokowych. Z praktycznego punktu
widzenia nadaje się tylko do spalania w palniku. Jest też wiele komercyjnych
instalacji kogenracyjnych małej mocy zasilanych gazem ze zgazowania biomasy.
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Rysunek nr 1: Prosta zgazowarka EKOD I.

1

Firma Community Power Corporation ze Stanów Zjednoczonych opracowała
rozwiązanie typoszeregu modułowych układów o nazwie BioMax, obejmujących
urządzenia o mocy od 5 do 100kW produkowanej mocy elektrycznej.
Przedstawiona na rysunku 2 instalacja BioMax 15/35 składa się z modułu
zgazowującego, który produkuje gaz i ciepło oraz układu kogeneracyjnego,
w którym wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło. Układ ten wytwarza 15 kW
mocy elektrycznej i 35 kW mocy cieplnej. Kolejnym przykładem takich instalacji są
moduły zgazowujące i kogeneracyjne firmy Spanner Re² GmbH z Niemiec. Moduł
HV 30-V1.1 przedstawiono na rysunku 3 o mocy elektrycznej 30 kW i mocy
cieplnej 80 kW. Większy moduł HV 45-V1.1 ma odpowiednio moce 45/120 kW.
W instalacjach omówionych powyżej (BioMax i Spanner) ciepło gorącego gazu
generatorowego jest wykorzystywane do podgrzania powietrza i wytworzenia
ciepła użytkowego. Ze względu na brak instalacji osuszania paliwa w modułach
tych trzeba stosować biomasę, której wilgotność nie przekracza kilkunastu procent.
Stosować w nich można więc tylko zrębki suche. Jest też kilka polskich firm
2
oferujących podobne urządzenia.

1
2

www.zamer.com.pl.
A. Sobolewski, J. Kotowicz, K. Matuszek, T. Iluk, Reaktory zgazowania biomasy w układach
CHP – przyszłość energetyki odnawialnej w Polsce, Polityka Energetyczna, tom 14, zeszyt 2,
2011; http://bioleux.com; http://www.weiss-pl.com.pl/gazyfikacja.htm; http://www.est.net.pl/i_gazyfika
cja_biomasy.html.
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Rysunek nr 2: Układ kogeneracyjny zintegrowany ze zgazowaniem biomasy BioMax
3
15/35.

Rysunek nr 3: Układ kogeneracyjny zintegrowany ze zgazowaniem biomasy
4
elektrociepłowni blokowej Spanner HV 30-V1.1.

Sposoby poprawy efektywności konwersji paliwa w małych układach
kogeneracyjnych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy
Zastosowanie biomasy paliwa odnawialnego w układach wytwarzania energii
elektrycznej lub kogeneracyjnych jest korzystne z punktu widzenia ochrony
środowiska. Niemniej należy dążyć do osiągnięcia jak najwyższej efektywności
konwersji tego paliwa na energię użytkową, a w szczególności w energię
elektryczną. Z punktu widzenia efektywności energetycznej ważna jest możliwość
wykorzystania do celów grzewczych lub technologicznych ciepła odpadowego
z tego układu. Na rysunku 4 schematycznie przedstawiono przepływ strumieni
masowych biomasy, gazu i powietrza pomiędzy poszczególnymi elementami
najprostszego układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy.
Generator gazu wytwarza syngaz z dostarczonej biomasy i powietrza. Surowy gaz
zostaje schłodzony i oczyszczony, a następnie trafia do modułu kogeneracyjnego.
Jak widać na schemacie, agregat kogeneracyjny wytwarza energię elektryczną.
Ciepło wytwarzane jest w module kogeneracyjnym oraz w chłodnicy gazu.
3
4

www.gocpc.com.
www.holz-kraft.de/pl.
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Rysunek nr 4: Schemat prostego układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze
zgazowaniem biomasy.

Omawiany w niniejszym artykule proces konwersji paliwa stałego w gazowe
wymaga dostarczenia ciepła celem podgrzania paliwa i czynnika zgazowującego
do temperatury reakcji, odparowania wody oraz ciepła dla endotermicznych reakcji
pirolizy biomasy i zgazowania pozostałości koksowej. Ciepło to powstaje w wyniku
procesu spalania zachodzącego dzięki dostarczeniu utleniacza. Dostarczanie
ciepła tylko w ten sposób powoduje, że ilość powietrza jest znaczna i w gazie
wynikowym pojawia się większy udział dwutlenku węgla i azotu. Domieszki te jako
niepalne stanowią balast i obniżają wartość opałową gazu. Jest to przyczyną
obniżenia sprawności chemicznej procesu zgazowania.
Na rysunku 5 przedstawiono możliwość wykorzystania ciepła, wynikającego
z wysokiej temperatury wytworzonego w generatorze gazu, do podgrzania
powietrza. W wyniku tego zabiegu zmniejsza się ilość ciepła, jaka musi wytworzyć
sam generator w reakcji spalania i zwiększa się efektywność procesu. Schematowi
przedstawionemu na rysunku 5 odpowiadają wcześniej opisane instalacje
z rysunków 2 i 3. W celu dalszego podniesienia sprawności reaktora, ciepło
gorącego gazu generatorowego poza podgrzewaniem powietrza może być
wykorzystane do podgrzewania biomasy celem jej osuszenia. Zostało to
przedstawione na rysunku 6. Takie rozwiązanie pozwala zastosować paliwo
o większej zawartości wilgoci bez niebezpieczeństwa pogorszenia jakości gazu czy
zmniejszenia efektywności procesu zgazowania.
Rysunek nr 5: Schemat układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze zgazowaniem
biomasy z podgrzewaniem powietrza ciepłem gazu generatorowego.
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Rysunek nr 6: Schemat układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze zgazowaniem
biomasy z podgrzewaniem powietrza oraz suszeniem paliwa ciepłem gazu generatorowego.

Biomasa, w swoim składzie, zawiera dużą ilość tlenu, więc w tym przypadku
dostarczanie znacznych ilości powietrza ze stechiometrycznego punktu widzenia
spowoduje zwiększenie udziału dwutlenku węgla w gazie generatorowym.
Dostarczenie części ciepła z innego źródła powinno spowodować obniżenie
zapotrzebowania na powietrze przez generator gazu, a co za tym idzie,
zmniejszenie ilości azotu i dwutlenku węgla w produkowanym gazie, podnosząc
jednocześnie jego kaloryczność. Lepsza jakość gazu z kolei powinna podnieść
sprawność silnika, a w konsekwencji spowodować wyższą sprawność wytwarzania
energii elektrycznej. Kolejnym usprawnieniem, które można wprowadzić w celu
podniesienia sprawności procesu jest większa integracja układu kogeneracyjnego
i generatora gazu, polegająca na wykorzystaniu ciepła gorących spalin na potrzeby
reakcji endotermicznych. Schemat przedstawiający propozycję przepływu strumieni
masowych i ciepła takiego rozwiązania przedstawiono na rysunku 7. Układ ten jest
modyfikacją schematu przedstawionego na rysunku 6. Podobnie jak poprzednio,
ciepło gorącego gazu generatorowego jest wykorzystywane do podgrzania
powietrza i suszenia biomasy.
Rysunek nr 7: Schemat układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze zgazowaniem
biomasy z podgrzewaniem powietrza i procesem suszenia biomasy ciepłem gazu
generatorowego oraz wykorzystaniem ciepła spalin w procesie pirolizy.
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Dodatkowo, gorące spaliny z silnika agregatu kogeneracyjnego w pierwszej
kolejności wykorzystane są w wymienniku pirolitycznym, a dalej w wymienniku
ciepłowniczym. Zastosowanie wymiennika pirolitycznego zasilanego spalinami
o temperaturze przekraczającej 500°C dostarczy w znacznym stopniu ciepło
potrzebne do procesu pirolizy. W związku z tym zmniejszy się zapotrzebowanie
na ciepło wytwarzane w strefie spalania generatora gazu w procesie pełnego
utleniania, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na powietrze. W efekcie
zastosowania wymiennika pirolitycznego uzyskamy lepszą jakość gazu (wyższą
jego kaloryczność), co przeniesie się na poprawę sprawności chemicznej
generatora gazu oraz, jak już wcześnie wspomniano, poprawę efektywności
wykorzystania paliwa w silniku modułu kogeneracyjnego.
Podsumowanie
Stopniowe wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych wymusza
poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Biomasa, jako paliwo odnawialne,
może zastąpić część paliw kopalnych. Zgodnie z Polityką energetyczną Polski, do
5
2030 roku biomasa ma stać się paliwem wykorzystywanym w energetyce
rozproszonej. Zastosowanie w rozproszonych źródłach lokalnych zasobów
biomasy przyczyni się do oszczędności w bilansie paliw związanych z logistyką.
Zwiększenie udziału układów kogeneracyjnych, które są jednostkami o wysokiej
efektywności wykorzystania paliwa, również przyczyni się do ograniczenia zużycia
paliw pierwotnych. W związku z tym, że zasoby biomasy, mimo, że jest ona
paliwem odnawialnym, są ograniczone, celowym wydaje się stosowanie
wysokosprawnych technologii jej energetycznego wykorzystania oraz prowadzenie
badań w kierunku poprawy efektywności zarówno istniejących, jak i nowych
technologii jej wykorzystania. Układy kogeneracyjne zintegrowane ze
zgazowaniem biomasy wydają się być jedną z wysokosprawnych technologii jej
wykorzystania. Zastosowanie regeneracyjnego podgrzewania strumieni substratów
w układach kogeneracyjnych małej mocy, zintegrowanych ze zgazowaniem
biomasy, pozwala na podniesienie sprawności procesu zgazowania, a co za tym
idzie, podniesienia sprawności całego układu technologicznego. Wykorzystanie
gorących gazów spalinowych dla procesu wstępnej pirolizy pozwala dodatkowo
zmniejszyć ilość ciepła, jaką musi dostarczyć biomasa w autotermicznym
generatorze gazu. Przedstawiona na rys. 6 koncepcja wysokosprawnego małego
układu kogeneracyjnego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy posłużyła do
opracowania projektu fizycznego obiektu, który jest w trakcie realizacji. Możliwość
przeprowadzenia badań na tym obiekcie pozwoli na przeprowadzenie szeregu
analiz dotyczących samego procesu zgazowania, głównie pod kątem poprawy jego
efektywności, jak również parametrów pracy silnika, po konwersji na nowe paliwo.
Przedmiotem badań będzie również analiza gazu generatorowego, jak i układ jego
oczyszczania.

5

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia
10 listopada 2009 r., Warszawa 2009.
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Streszczenie
W układach kogeneracyjnych wytwarzana jest jednocześnie energia
elektryczna i ciepło, najczęściej przy wysokim stopniu wykorzystania energii
chemicznej paliwa. Biomasa, jako paliwo odnawialne, obok wiatru, jest znaczącym
źródłem energii do wytwarzania tak zwanej „zielonej energii elektrycznej”
w naszym kraju. W publikacji omówiono wybrane układy technologiczne
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zintegrowanego z instalacją
zgazowania biomasy. Analiza przedstawionych obiektów kogeneracyjnych
zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy pozwoli na poszukiwanie rozwiązań
najbardziej optymalnych z punktu widzenia efektywności produkcji energii
elektrycznej i ciepła.
Słowa klucze: zgazowanie, piroliza, biomasa, kogeneracja
Summary
Both electricity and heat are simultaneously generated in the cogeneration
systems, usually with a high degree of fuel chemical energy utilization. Biomass
and wind as a renewable fuels are the major sources of energy for the production
of so-called “green electricity” in our country. In the publication there are discussed
chosen technological systems of combined generation of electricity and heat
integrated with the installation of biomass gasification. Analysisof the CHP plants
integrated with gasification of biomass will allow on searching of the most optimal
solutions from the point of view of efficiency of production of electricity and heat.
Key words: gasification, pyrolysis, biomass, cogeneration
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Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER
Politechnika Koszalińska
CHARAKTERYSTYKA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ
CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE BIOGAZOWNI W NACŁAWIU
1. Wstęp
W Nacławiu (gmina Polanów), w roku 2010 została uruchomiona biogazownia
firmy POLDANOR. Biogazownia ta służy do produkcji biogazu i wytwarzania
energii elektrycznej oraz cieplnej. Koszt budowy to około 9 mln złotych, z czego
prawie 30% stanowi dotacja unijna.
Kompleks powstał przy fermie trzody chlewnej (trzoda liczy około 1200 sztuk),
skąd pobierany jest podstawowy substrat – gnojowica świńska. Firma posiada
również własne pole uprawne kukurydzy o powierzchni 320 ha, dzięki czemu nie
musi zaopatrywać się w ko substrat, jakim jest kiszonka z kukurydzy. Opcjonalnie
dodawana była również gliceryna, jednak na obecną chwilę nie dodaje się tego
substratu. Moc agregatu kogeneracyjnego to 625 kW mocy elektrycznej i 685 kW
mocy cieplnej.
W ciągu roku biogazownia zużywa 16 800 ton gnojowicy i 8 760 ton kiszonki
3
z kukurydzy. Założone jest, by z tej ilości produkować około 2,3 miliona m
biogazu, z czego ma powstać 5,9 mln kWh energii cieplnej i 5,3 kWh mln energii
elektrycznej.
Z całej ilości wyprodukowanego ciepła, około 20-30% wykorzystywane jest
na własne potrzeby (procesy technologiczne, ogrzewanie zbiorników, centralne
ogrzewanie), a pozostała część jest sprzedawana. Z wytworzonej energii
elektrycznej biogazownia zużywa około 30% (ogrzewanie wody, światło,
sterowanie procesami), pozostała część jest również sprzedawana.
2. Struktura i wyposażenie zakładu
W skład biogazowni, poza budynkami inwentarskimi, wchodzą:
a) budynek techniczny, w którym znajduje się: sterownia, kotłownia, tłocznia
gazu i pomieszczenie agregatu,
3
b) zbiornik na komponenty o pojemności 32 m ,
3
c) zbiornik wstępny na gnojowicę o pojemności 1000 m ,
3
d) zbiornik fermentacyjny o pojemności 1250 m ,
3
e) zbiornik pofermentacyjny o pojemności 2000 m , którego górna część
stanowi jednocześnie zbiornik biogazu,
3
f) dwa zbiorniki na gnojowicę przefermentowaną o pojemności 10 000 m
każdy,
3
g) zbiornik mieszania o pojemności 12 m ,
h) odsiarczalnik,
i) moduł kogeneracyjny o mocy 625 kWe i 685 kWt,
j) piec grzewczy o mocy 690 Kw.
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Praca biogazowi opiera się na zastosowaniu fermentacji metanowej
w technologii jednostopniowej, mokrej w mezofilnym zakresie temperatur. Rozkład
trwa około dwóch tygodni i prowadzony jest w zamkniętej komorze fermentacyjnej.
Zastosowano tu przepływowy systemem napełniania.
3. Proces wytwarzania biogazu
Gnojowica odprowadzana jest z pobliskiej fermy (rys. nr 1.) poprzez studnię
zasuw do zbiornika wstępnego. Studnia zasuw jest zabezpieczeniem przed
przepełnieniem zbiornika wstępnego na świeżą gnojowicę. W przypadku zbyt
dużych ilości dostaw gnojowicy z fermy, zamyka się zasuwę zbiornika wstępnego,
a otwiera zasuwę lagun. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, świeża gnojowica,
która zasili zbiornik lagun nie będzie poddawana procesom fermentacji i może być
wykorzystana jedynie jako nawóz na pola.
Rysunek nr 1: Widok fermy trzody chlewnej

1

Zbiornik wstępny (rys. nr 2.) na gnojowicę wykonany jest z geomembran, które
tworzą trójwarstwową komorę – między pierwszą, a drugą znajduje się gnojowica,
trzecia natomiast stanowi pokrycie zewnętrzne. Wyposażony jest w mieszadło,
które załączane jest na 5 minut, co godzinę.

1

Archiwum autorów.
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Rysunek nr 2: Zbiornik wstępny na gnojowicę: 1 – podstawa mieszadła elektrycznego,
2
2 – odpowietrznik, 3 – wał ziemny zbiornika, 4 – geomembrana
3

2

1

4

Ze zbiornika wstępnego do zbiornika mieszania (rys. nr 3.), rurociągiem
podawana jest gnojowica w ilości 2000-2500 kilogramów, za pomocą podajnika
tłokowego dodaje się kiszonkę kukurydzy w ilości 940 kilogramów. Dodatkowo,
do zbiornika przepompowane jest 1000-3000 kilogramów fermentującej masy
z fermentatora w celu wstępnego zaszczepienia mikroorganizmami. Wszystkie
substraty odważane są na wadze elektronicznej, która umieszczona jest pod
podporami zbiornika. Całość mieszana jest przez 12 minut, a następnie
pompowana poprzez urządzenie rozdrabniające BIO-CRAK, do zbiornika
fermentacyjnego. Funkcją BIO-CRAKA jest rozbijanie włókien kiszonki kukurydzy.
Ilość poszczególnych substratów, jaka podawana jest do zbiornika mieszania
jest uwarunkowana ilością produkowanego biogazu w fermentatorze. Jeżeli
produkcja jest duża, to zmniejsza się ilości substratów wsadowych, a więc
zmniejsza się ilość dostarczanej świeżej masy do reaktora, dzięki czemu kontroluje
się produkcję biogazu.

2

Archiwum autorów.
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Rysunek nr 3: Zbiornik mieszania komponentów: 1 – zbiornik mieszania
komponentów, 2 – wziernik, 3 – przenośnik ślimakowy poziomy do zadawania kiszonki
kukurydzy, 4 – rurociąg doprowadzający świeżą gnojowicę zbiornika wstępnego,
3
5 – rurociąg doprowadzający masę ze zbiornika fermentacyjnego, 6 – zasuwa ręczna
2
3

4
1

5

6

Po wymieszaniu komponentów w zbiorniku mieszania, masa kierowana jest
do fermentatora. W zbiorniku fermentacyjnym (rys. nr 4. ) panuje temperatura
około 38-40°C, pH w granicach 7,5-7,8 i ciśnienie 0,5-0,6 mBar. Świeża
masa dostarczana jest w 24 cyklach, co godzinę w ilości około 4000-6000
kilogramów. Całkowity rozkład masy trwa 15-20 dni. Reaktor wyposażony jest
w trzy mieszadła mechaniczne łopatowe o mocy18 kW, napędzane silnikiem
elektrycznym.
Z racji, iż do fermentatora dostarczana jest duża ilość kiszonki
z kukurydzy, istnieje ryzyko powstania kożucha. W celu uniknięcia takiej sytuacji
mieszadła pracują nieprzerwanie. Na środku fermentatora znajduje się pal
wykonany z drewna, który stanowi podporę dla elastycznej membrany
pokrywającej zbiornik – wstępnego zbiornika biogazu.

3

Archiwum autorów.
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Ciepłota procesu utrzymywana jest za pomocą rur znajdujących się wewnątrz
reaktora, przez które, ogrzewając fermentującą masę, przepływa ciepła woda.
W górnej części zbiornika znajdują się również otwory wizualne – wzierniki.

Rysunek nr 4: Zbiornik fermentacyjny: 1 – zbiornik fermentacyjny, 2 – podest,
4
3 – pokrywa zbiornika – wstępny zbiornik biogazu

3

2
1

Przefermentowany materiał kierowany jest do zbiornika na masę
pofermentacyjną (rys. nr 5.), który pokryty jest materiałem PVC i jednocześnie
stanowi zbiornik biogazu. W zbiorniku tym panuje temperatura średnio 36°C i pH
około 7,5-7,8. Zbiornik wyposażony jest w jedno mieszadło mechaniczne,
załączane 20 minut przed rozpoczęciem każdego cyklu.
Rysunek nr 5: Zbiornik na masę pofermentacyjną ze zbiornikiem na biogaz: 1 – zbiornik
masy pofermentacyjnej z widocznym zbiornikiem biogazu, 2 – rurowy wymiennik ciepła,
5
3 – doprowadzenie medium grzejnego, 4 – zawór bezpieczeństwa

4
5

Archiwum autorów.
Archiwum autorów.

538

______________________________________________________________________________________

1

4
2

3

Ciepło utrzymywane jest dzięki zastosowaniu rurowego wymiennika ciepła,
który zbudowany jest z dwóch rur o różnej średnicy, znajdujących się jedna
w drugiej, całość jest dodatkowo izolowana. Wewnątrz rury o mniejszej średnicy
przepływa czynnik grzejny, a masa pofermentacyjna, na zasadzie ciągłej cyrkulacji,
rurą o większej średnicy (rys. nr 6.).
Z racji, iż nie cała masa jest przefermentowana, a procesy rozkładu trwają
nawet po usunięciu materiału z reaktora, połączenie zbiornika pofermentacyjnego
ze zbiornikiem biogazu wydaje się korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia
odzysku biogazu z masy pofermentacyjnej. Zbiornik ten nie posiada żadnych
czujników wypełnienia gazem. Biogaz odprowadzany jest na bieżąco.
Rysunek nr 6: Cyrkulacja masy pofermentacyjnej i przekrój przez rurowy wymiennik
ciepła: 1 – zbiornik pofermentacyjny, 2 – rurowy wymiennik ciepła, 3 – rura cyrkulacji masy
6
pofermentacyjnej, 4 – rura obiegu czynnika grzejnego

6

Opracowanie własne.
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Masa pofermentacyjna ze zbiornika na ferment kierowana jest do separatora
(rys. nr 7. ), gdzie oddzielana jest frakcja ciekła (przefermentowana gnojowica)
od frakcji stałej (przefermentowana kiszonka kukurydzy). Separator składa się
z dwóch członów odseparowywania.
Masa pofermentacyjna podawana jest rurociągiem do pierwszej części
separatora, którą stanowi obudowa nachylona pod kątem 30°. Znajduje się w niej
sito o prześwicie 1,5 mm, które ułożone jest równolegle w centralnej części
obudowy. Po sicie przesuwają się szczotki dociskające, przepychając masę
pofermentacyjną przez sito.
W tej części odseparowywane jest około 70% ciekłej frakcji, która rurociągiem
odprowadzana jest na lagunę (rys. nr 8.). W kolejnej części separatora pozostała
stała frakcja, składająca się już głównie z przefermentowanej kiszonki z kukurydzy,
podawana jest na dwa ślimaki, które przesuwają masę do kolejnego sita
o prześwicie 1,2 mm. W tej części oddzielana jest pozostałość ciekłej frakcji,
która nie została odseparowana w pierwszym członie separatora i również za
pomocą rurociągu odprowadzana jest na laguny. Stała część, którą stanowi
pofermentacyjna kiszonka, grawitacyjnie opada na podstawioną przyczepę.
Pozbawiona ciekłej frakcji pofermentacyjna kiszonka wywożona jest na pole
i składowana w postaci pryzm otwartych. Urządzenie w ciągu godziny jest w stanie
odseparować około 9 ton masy pofermentacyjnej. Zarówno przefermentowana
gnojowica jak i kiszonka kukurydzy stanowią nawóz, który biogazownia
wykorzystuje na własne cele – do nawożenia własnych pól. Budowa lagun na
przefermentowaną gnojowicę jest identyczna jak w przypadku zbiornika wstępnego
na gnojowicę.
Rysunek nr 7: Separator oddzielający frakcję ciekłą od stałej: 1 – separator,
2 – rurociąg doprowadzający masę pofermentacyjną, 3 – rurociąg odprowadzający frakcję
7
ciekłą, 4 – frakcja stała
1

3
2

4

7

Archiwum autorów.
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Rysunek nr 8: Laguny na przefermentowaną gnojowicę:
8
przefermentowaną gnojowicę, 2 – geomembrana, 3 – odpowietrznik

1

–

laguna

na

3

1

2

Biogaz powstały w procesie fermentacji poddawany jest procesowi usunięcia
siarki w odsiarczalniku (rys. nr 9.). Nie stosuje się tu metody usuwania CO 2
z biogazu. Biogaz do oczyszczenia kierowany jest przy pomocy rurociągów ze
zbiornika masy pofermentacyjnej i zbiornika fermentacyjnego.
Rysunek nr 9: Instalacja odsiarczania: 1 – zbiornik odsiarczalnika, 2 – rurociąg
doprowadzający biogaz, 3 – rurociąg odprowadzający biogaz oczyszczony, 4 – rurociąg
doprowadzający wodę, 5 – rurociąg odprowadzający skropliny, 6 – chłodnica biogazu,
9
7 – zawór ręczny, 8 – pomieszczenie urządzeń pomiarowych

8
9

Archiwum autorów.
Archiwum autorów.
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Odsiarczalnik składa się z dwóch części, oddzielonych od siebie betonową
płytą. Płyta ta na styku ze ścianami zbiornika posiada małe rowki, przez które
odbierany jest kondensat. Dolną część (około 100 cm wysokości) stanowi wstępny
zbiornik na kondensat. Druga część odsiarczalnika wypełniona jest na całej swojej
wysokości specjalnymi pierścieniami o średnicy około 7 cm z wydrążonymi
wgłębieniami w kształcie trójkątów i to w tej części odbywa się odsiarczanie gazu.
Proces odsiarczania polega na wtłoczeniu biogazu od dołu do drugiej części
odsiarczalnika. Biogaz, przedostając się przez kolejne warstwy pierścieni, rozbija
się. W górnej części odsiarczalnika rozbity biogaz jest zraszany wodą. Krople
wody łączą się z wytrąconą siarką i spływają do wstępnego zbiornika kondensatu.
Po osiągnięciu poziomu krytycznego – 80 cm – uruchamia się pompa, która
wypompowuje nagromadzony kondensat do studni kondensatu. Studnia ta ma
około 150 cm średnicy i 250 cm wysokości, wyposażona jest w czujnik
hydrostatyczny, który załącza pompę odprowadzającą nagromadzony kondensat
na laguny, gdy studnia wypełni się do około ¾ swojej wysokości.

542

______________________________________________________________________________________

W czasie oczyszczania, część wytrąconej siarki osadza się na pierścieniach,
dlatego konieczne jest okresowe (raz do roku) czyszczenie urządzenia, które
polega na „przedmuchaniu” odsiarczalnika powietrzem.
Odsiarczalnik połączony jest z pomieszczeniem urządzeń pomiarowych,
w którym znajdują się takie urządzenia, jak: pompa kondensatu, dmuchawa
powietrza, instalacja rurowa, wziernik poziomu kondensatu.
Po oczyszczeniu, gaz jest chłodzony przy pomocy chłodnicy. Zasada
działania takiej chłodnicy podobna jest do działania chłodnicy samochodowej
z tą różnicą, że przez płyty, zamiast wody przepływa gaz, który chłodzony jest za
pomocą wentylatora. Zadaniem chłodnicy jest obniżenie temperatury gazu o 10°C.
Biogaz na wyjściu z chłodnicy ma około 20°C.
Parametry gazu po oczyszczeniu kształtują się następująco:
a) średnia zawartość metanu – 50%,
b) średnia zawartość ditlenku węgla – 47,9%,
c) średnia zawartość tlenu – 1,1%,
d) średnia zawartość siarki – 12 ppm.
Oczyszczony gaz kierowany jest do tłoczni gazu, gdzie jest sprężany,
a następnie do modułu kogeneracyjnego (agregatu) (rys. nr 10.). Agregat
zainstalowany w biogazowni cały czas pracuje na najwyższej mocy.
Rysunek nr 10: Moduł kogeneracyjny: 1 – szafa sterująca, 2 – moduł układu
zapłonowego silnika, 3 – generator, 4 – przewody odprowadzające wytworzony prąd,
10
5 – interkuler, 6 – naczynie wyrównawcze czynnika chłodzącego, 7 – chłodnica oleju
6
3

5

4
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2

W sezonie zimowym ciepło wyprodukowane w około 30% przeznaczane jest
na cele własne, a pozostała część jest sprzedawana. W sezonie letnim natomiast
wykorzystywane jest około 20% na cele własne i tylko niewielka część jest
sprzedawana (nie jest to sezon grzewczy, ogrzewana jest tylko woda pobliskich
10

Archiwum autorów.
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mieszkań). Nadwyżka gazu jest spalana, chłodzona przy pomocy chłodnicy
i wypuszczana w atmosferę.
Wszystkie procesy zachodzące w biogazowni sterowane są komputerowo i są
w pełni zautomatyzowane.
Biogazownia wyposażona jest dodatkowo w awaryjny piec (rys. nr 11.) o mocy
690 kW, w przypadku awarii agregatu.
Rysunek nr 11: Piec awaryjny: 1 – piec, 2 – rura doprowadzająca biogaz,
11
3 – dwufunkcyjny palnik, 4 – obieg ciepłej wody

1

2

4

3

4. Podsumowanie
Na początku działania biogazowi, produkcja biogazu była bardzo mała
3
3
i w pierwszym miesiącu wyniosła 0m , w drugim 290 m , jednak z każdym
miesiącem ilość ta systematycznie wzrastała, aż ustatkowała się na poziomie
3
170-210 tysięcy m produkowanego biogazu w ciągu miesiąca. Pewne zmiany
w ilości produkowanego gazu wynikają z okresowych przestojów w produkcji
biogazu, z różnego stosunku poszczególnych substratów w danym miesiącu
produkcji oraz z dostosowywania technologii.
Streszczenie
Kompleks w Nacławiu (gmina Polanów) powstał w roku 2010 przy fermie
trzody chlewnej (trzoda liczy około 1200 sztuk), skąd pobierany jest podstawowy
substrat – gnojowica świńska. Firma posiada własne pole uprawne kukurydzy
o powierzchni 320 ha, gdzie pozyskuje ko substrat, jakim jest kiszonka
z kukurydzy. W ciągu roku biogazownia zużywa 16 800 ton gnojowicy i 8 760 ton
kiszonki z kukurydzy. Założeniem biogazowni jest, by rocznie produkować około
3
2,3 miliona m biogazu, z czego ma powstać 5,9 mln kWh energii cieplnej
i 5,3 kWh mln energii elektrycznej. Z tej ilości 20-30% wykorzystywane jest na
11

Archiwum autorów.
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własne potrzeby (procesy technologiczne, ogrzewanie zbiorników, centralne
ogrzewanie), a pozostała część jest sprzedawana.
Słowa klucze: biogazownia, substrat, biogaz, fermentator, zbiornik
Summary
Complex in Nacław (municipality Polanów) was built in 2010 at the farm
of pigs (in the amount of approximately 1200 units), where the primary substrate
is taken – pig slurry. The company has its own field of maize cultivated area of 320
acres, where they acquires a co-substrate which is corn silage. During the year,
the biogas plant consumes 16 800 tons of manure and 8 760 tons corn silage. The
3
aim of the biogas plant is to annually produce approximately 2.3 million m
of biogas of which is expected to create 5.9 million kWh of thermal and 5.3 million
kWh of electricity. In the amount of 20-30% is used for internal purposes
(processes, heating tanks, heating), and the remainder is sold.
Key words: biogas plant, substrat, biogas, fermentator, tank
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Jan WRONA
Politechnika Krakowska
AGREGAT KOGENERACYJNY ACSS1 Z SILNIKIEM STIRLINGA JAKO
ALTERNATYWA DLA AGREGATÓW NAPĘDZANYCH SILNIKAMI
ZE SPALANIEM WEWNĘTRZNYM
Wstęp
Rozwój cywilizacji technicznej jest ściśle związany z produkcją energii.
Początkowo ludzie wykorzystywali do swoich celów energię, zwaną dzisiaj
odnawialną, czyli wody i wiatru, jednak od początku rewolucji przemysłowej
podstawowym źródłem energii do napędu maszyn stały się paliwa kopalne.
Intensywna eksploatacja tych paliw skutkuje z jednej strony szybkim kurczeniem
się ich zasobów, z drugiej zaś emisją zanieczyszczeń do środowiska.
Dlatego też w obecnych czasach trwają poszukiwania nowych źródeł energii
oraz metod jej przetwarzania. Przy czym duży nacisk jest skierowany
na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatru czy biopaliwa.
Na przełomie XIX oraz XX wieku trwały poszukiwania skutecznych technologii
umożliwiających sprawne przetwarzanie łatwego do wytworzenia ciepła w pracę
mechaniczną. Obok znanych dziś dobrze maszyn parowych budowanych
od XVIII wieku oraz wynalezionych w XIX wieku silników o spalaniu wewnętrznym
realizujących obiegi Otto oraz Diesla, na początku XIX wieku opracowano oraz
zbudowano maszynę termodynamiczną realizującą obieg na zamkniętej porcji
gazu. Obieg ten, jak i maszyna, w której jest on realizowany, nazwane zostały
od nazwiska wynalazcy, angielskiego duchownego Roberta Stirlinga silnikiem
Stirlinga (patent angielski nr 4081 z roku 1816).
Pomimo teoretycznej sprawności obiegu równej sprawności obiegu Carnot,
w późniejszych latach rozwój tej technologii nie przebiegał tak intensywnie jak było
to w przypadku maszyny parowej czy silników ze spalaniem wewnętrznym.
Głównym powodem były trudności związane z ograniczeniami materiałowymi
(częste awarie) oraz skomplikowany (trudny do opisania) jak na owe czasy proces
termodynamiczny.
Zalety i wady silnika Stirlinga w porównaniu z silnikami ze spalaniem
wewnętrznym
Głównym powodem zainteresowania technologią silnika cieplnego
ze spalaniem zewnętrznym są możliwości zastosowania do jego napędu niemal
dowolnego źródła ciepła. Można tutaj wykorzystać dowolne paliwo organiczne,
energię słoneczną czy ciepło odpadowe. Dodatkowo charakteryzuje się on wysoką
sprawnością, bardzo niską emisją i długimi okresami między-serwisowymi.
Zastosowanie tej technologii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie w skojarzonej
produkcji energii wielu tanich paliw niskiej jakości, a przede wszystkim paliw
stałych.
W stosunku do silników ze spalaniem wewnętrznym opartych na obiegu
Diesla czy Otto silnik Stirlinga posiada wiele zalet.
Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
a) Wysoką sprawność, która teoretycznie jest równa obiegowi Carnot;
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b) Brak wewnętrznego spalania, które znacznie zwiększa trwałość
silnika. Spalanie np. gazu wysypiskowego lub biogazu pozyskiwanego
z fermentacji osadu ściekowego w silnikach Otto powoduje ich bardzo
szybkie zużycie, poprzez kontakt wnętrza cylindrów z tlenkami krzemu
i innymi związkami działającymi destrukcyjnie na ich elementy;
c) Zewnętrzne spalanie daje możliwość zastosowania praktycznie dowolnego
źródła ciepła (dowolne paliwo). Paliwa mogą być w postaci stałej, ciekłej
i gazowej. Nie ma większych problemów ze zmianą paliwa na inne;
d) Ciągły proces spalania powoduje znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń
do środowiska;
e) Mały wpływ na środowisko poprzez zastosowanie czynnika roboczego
obojętnego dla tegoż środowiska. Najczęściej jest to hel lub wodór, może
być również zastosowane powietrze. Jednofazowy czynnik roboczy
również zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzenia;
f) Brak smarowania olejowego powoduje brak zanieczyszczeń substancjami
smarnymi;
g) Duża niezawodność silnika Stirlinga powoduje znaczne wydłużenie
okresów między-serwisowych. Powodem jest mała ilość części ruchomych,
brak rozrządu oraz zaworów, brak obciążeń udarowych mechanizmu oraz
umiejscowienie łożysk po stronie zimnej;
h) Brak kontaktu części z paliwem i spalinami. Jedynym elementem mogącym
mieć kontakt z czynnikami agresywnymi (np. spalinami) jest gorący
wymiennik ciepła;
i) Łatwy rozruch w niskich temperaturach;
j) Cicha praca agregatu. W silnikach Stirlinga nie następuje wybuch
mieszanki paliwowo-powietrznej, a rozprężenie i sprężenie gazu jest
płynne.
Oprócz wymienionych zalet silnika Stirlinga w stosunku do silników
konwencjonalnych posiada on również wady, z których możemy wymienić:
a) Wysokie ciśnienie czynnika roboczego konieczne do uzyskania dużej
gęstości energii. Można projektować i budować silniki o niskim ciśnieniu
czynnika, ale będą one wtedy dużo większe, a co za tym idzie, zwiększą
się koszty materiałów koniecznych do ich budowy;
b) Duże ciśnienie czynnika roboczego oraz wysoka temperatura pracy
wymiennika ciepła po stronie dostarczania energii wymuszają
zastosowanie do jego budowy bardzo drogich materiałów. Koszt takiego
1
wymiennika może sięgnąć nawet ¼ kosztów całego silnika;
c) Stała prędkość obrotowa w danych warunkach pracy oraz długi czas
potrzebny na zmianę tej prędkości. Nie stanowi to jednak problemu
w przypadku kogeneracji, gdzie pracuje się z założenia ze stałą
prędkością;
d) O wiele trudniejsze niż w silnikach smarowanych olejem rozwiązania
zagadnienia współpracy w węźle kinematycznym tłok-cylinder;
e) Wymagany dłuższy czas rozruchu, ponieważ silnik musi osiągnąć
odpowiednią temperaturę pracy;
1

J. Wrona, M. Prymon, Niepublikowane prace własne; Stirling engine assessment, EPRI, Palo Alto, CA:
2002, 1007317.
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f) Wyższa cena silnika Stirlinga w stosunku do silnika ze spalaniem
wewnętrznym (Otto czy Diesla). Wysoka cena silników Stirlinga wynika
min. z braku ich masowej produkcji.
Obecnie pojawia się coraz więcej projektów oraz produktów opartych
o tę technologię. Są to silniki cieplne, urządzenia chłodnicze, urządzenia
termoakustyczne
oraz
agregaty
kogeneracyjne.
Głównym
powodem
zainteresowania technologią silnika cieplnego ze spalaniem zewnętrznym są ich
2
wymienione zalety.
W tabeli (tab. nr 1.) poniżej przedstawiono podstawowe dane techniczne
wybranych silników Stirlinga.
Tabela nr 1: Dane techniczne różnych silników Stirlinga.
Silnik

Producent

Moc [kW]

3

Masa/Moc
[kg/kW]

Okres
użytkowania
[h]

Sprawność [%]

4X325

Philips

150

5

10 000

28

4-S-12010

Philips

265

3.8

10 000

30

STM4-20

STM Inc.

52

2.1

50 000

45

STM-3

STM Inc.

40

-

50 000

40

KS15D

Daimler Benz

15

3.7

-

37

V-160

Solo

7.5

2.3

28 000

35

MOD III

MTI

108

3

20 000

36

4-95

MTI

52

4.1

20 000

41

V4X

United Stirling

1250

1.2

10 000

30

V4-275R

Kockums

75

-

18000

-

ADI

ADI Thermal
Power Corp.

25

-

-

43

Tabela (tab. nr 2) zawiera porównanie sprawności silnika Stirlinga (w oparciu
o zbudowane i wdrożone do tej pory na świecie urządzenia) z tradycyjnymi
urządzeniami pracującymi wg innych obiegów.

2

3

C.E. Andraka., et. al., Solar Heat Pipe Testing of the Stirling Thermal Motors 4-120 Stirling Engine,
Paper No.96306, Proceedings of the IECEC, Washington D. C. (1996); S. Backhaus, G.W. Swift,
A thermoaccustic Stirling heat engine, “Journal of the Acoustical Society of America” 107:3148-3166,
June 2000; M. Prymon, J. Wrona, Współczesne zastosowania maszyn Stirlinga “Rynek instalacyjny”,
grudzień 2011, 29-32; M. Prymon, J. Wrona, Stirling cycle as an alternative in the construction
of refrigeration machinery, “Czasopismo Techniczne”, ISSUE 28, rok 109, No 4-Ś/2012, 157-165;
Stirling engine assessment…, op. cit; M.E.H. Tijani, S. Spoelstra, Study of a coaxial thermoacousticStirling cooler, “Cryogenics”, 48 (2008), 77-82; Y. Uedaa, T. Biwaa, T. Yazakib, U. Mizutania,
Construction of a thermoacoustic Stirling cooler, “Physica”, B 329-333 (2003), 1600-1601.
Stirling engine assessment…, op. cit; N.G. Kirillov, Power Units Based on Stirling Engines: New
Technologies Based on Alternative Fuels, “Russian Engineering Research”, Vol. 28 (2008), Nº2,
104-110; Proof of concept and test validation of a 25 kilowatt dual shell stirling engine, Final project
report, ADI Thermal Power Corp19495 144th Ave N. E. Suite A-160 Woodinville, WA 98072.
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Tabela nr 2: Sprawności silników
termodynamicznych (opracowanie własne).
Silnik

Paliwo

Tłokowy z zapłonem iskrowym Gazowe, ciekłe

działających

wg

różnych

obiegów

Spalanie

Sprawność

Wewnętrzne

20-34%

Turbina gazowa w układzie
prostym

Gazowe, ciekłe

Wewnętrzne

29-40%

Turbina parowa

Dowolne

Zewnętrzne

30-33%

Ogniwo paliwowe

Gazowe

Wewnętrzne

30-40%

Silnik Stirlinga

Dowolne

Zewnętrzne

12-45%

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że budowane obecnie
silniki mają szeroki zakres mocy – od kilku kW do ponad 1 MW. Charakteryzują
się dużą sprawnością, która jest najczęściej większa niż mają silniki ze spalaniem
wewnętrznym.
Jak wspomniano, silniki Stirlinga należą do urządzeń o najniższej emisji
zanieczyszczeń do środowiska. Tabela (tab. nr 3) przedstawia emisje CO, CHx
i NOx do atmosfery (w g na kWh energii) emitowane przez urządzenia napędzane
różnymi silnikami. Widać wyraźnie, że w przypadku silnika Stirlinga wartości
te należą do jednych z najmniejszych.
Tabela nr 3: Porównanie emisji do atmosfery urządzeń napędzanych różnymi silnikami
4
[g/kWh].
Silnik

CO

CHx

NOx

Tłokowy z zapłonem iskrowym – gaźnikowy

38.1

2.72

21.8

Tłokowy z zapłonem iskrowym – wtrysk paliwa

35.4

4.10

17.7

Turbina gazowa

6.0

1.22

2.72

Turbina parowa

5.7

0.34

4.10

Diesel – wtrysk bezpośredni

4.9

3.0

11.7

Diesel – komora wstępna

2.3

0.27

7.90

Silnik Stirlinga

3.8

0.20

2.45

Agregaty kogeneracyjne napędzane silnikami Stirlinga
Jak wspomniano, jedną z głównych zalet maszyn Stirlinga jest możliwość
spalania tanich paliw bez konieczności stosowania obiegów pośredniczących jak
ma to miejsce w przypadku maszyn parowych, co przyczynia się do obniżenia ich
sprawności.
Skojarzone wytwarzanie ciepła charakteryzuje się obecnie najkrótszym
czasem zwrotu spośród wszystkich inwestycji w odnawialne źródła energii.
Ze względu na sprzyjające przepisy prawne jest to bardzo silnie rozwijająca
się dziedzina gospodarki energetycznej na świecie. Jednym z rozwiązań
technologicznych układów kogeneracyjnych wymienianych przez dyrektywę unijną
4

N.G. Kirillov, Power Units Based on Stirling…, op. cit.; Stirling engine assessment…, op. cit.

549

______________________________________________________________________________________

CHP są właśnie układy z silnikami Stirlinga. Dyrektywa również szczególnie
podkreśla aspekt ekologiczny zastosowanych układów, a w szczególności redukcję
5
CO2.
Obecnie są już dostępne agregaty kogeneracyjne wykorzystujące do napędu
silnik Stirlinga. W tabeli (tab. nr 4) przedstawiono dane techniczne agregatów
kogeneracyjnych opartych na silniku Stirlinga.
Tabela nr 4: Dane techniczne wybranych agregatów kogeneracyjnych z silnikiem
6
Stirlinga.
Producent
BG Group
Sigma Elektroteknisk
SOLO Kleinmotoren
Stirling Advantage
STM Power
Whisper Tech
Stirling DK

Moc elektryczna [kWe]
1,1
3
2-10
200
25
0,95 (AC)
1-1,1 (DC)
35-140

Moc cieplna [kWth]
15-36
9
8-24
123
44
6
140-560

Konstrukcja silnika Stirlinga SS1 oraz agregatu kogeneracyjnego ACSS1
Ze względu na konstrukcję, urządzenia realizujące obieg Strilinga możemy
podzielić (uwzględniając konfigurację geometryczną) na trzy grupy: alfa, beta
i gamma. W zaprojektowanym silniku zdecydowano się zastosować konfiguracje
typu alfa, głównie z powodu największej efektywności. Przyczyną takiego stanu
rzeczy jest to, że posiadają mniejszą liczbę procesów nieodwracalnych oraz
najmniejszą przestrzeń szkodliwą.
Na tle dostępnych urządzeń zaprojektowany silnik SS1 jest konstrukcją
nowatorską o parametrach nie odbiegających od konstrukcji dostępnych na rynku.
Został opracowany w oparciu o gruntowny przegląd rozwiązań technicznych
mających zastosowanie do tej pory w tej dziedzinie na świecie. Przed
opracowaniem dokumentacji technicznej wykonano dokładny kompleksowy model
matematyczny całego urządzenia, pozwalający w sposób wirtualny przewidzieć
parametry czynników, temperatury pracy i zużycie części. W silniku zastosowano
nowatorskie rozwiązania jak choćby np. nowy rodzaj bezolejowego skojarzenia
tłok-cylinder.
Opierając się na zaprojektowanym silniku SS1 opracowano modułowy agregat
kogeneracyjny ACSS1 o mocy 9 kW e i mocy cieplnej 11 kW th. Opracowany agregat
został zaprojektowany tak, aby osiągnąć możliwie najwyższą sprawność oraz
niewielkie wymiary. Wyposażony w system recyrkulacji spalin, będzie dostosowany
do połączenia z dowolnym kotłem lub palnikiem gazowym czy olejowym. Dzięki

5

6

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz
zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG; A. Nuorkivi, Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
(CHP) Ciepłownictwo (DH), Podręcznik dla instytucji, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Stirling engine assessment…, op. cit; F. Biedermann, et. al., Small-scale CHP Plantbased
on a 75kWel Hermetic Eight Cylinder Stirling Engine for Biomas Fuels – Development, Technology
and Operating Experiences, 2nd World Conference and Exhibition on Biomas for Energy, Industry
and Climate Protection, Rome, Italy, 1014 May.
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temu możliwe będzie oferowanie produktu zasilanego prawie dowolnym źródłem
ciepła.
Do zaprojektowania agragatu kogeneracyjnego wykorzystano silnik SS1.
Na rysunku 1 (rys. nr 1) przedstawiono rysunek złożeniowy zaprojektowanego
agregatu ACSS1 z silnikiem Stirlinga. Podstawowe elementy wchodzące w skład
agregatu kogeneracyjnego to: 1 – wymiennik „gorący”, 2 – wypornik, 3 – cylinder
gorący, 4 – mechanizm przeniesienia napędu Ross-Yoke, 5 – regenerator,
6 – wymiennik „zimny”, 7 – cylinder „zimny”, 8 – komora generatora.
Parametry zaprojektowanego silnika SS1jednosekcyjnego przedstawiają się
następująco:
Tabela nr 5: Parametry pracy Silnika Stirlinga – SS1 (jednosekcyjnego).
Moc na wale
Wydajność górnego źródła
Wydajność dolnego źródła
Sprawność silnika /netto/
Sprawność silnika /brutto/
Temperatura czynnika
Ciśnienie
Obroty

10
24
12
37
40
620/60
9
1500

7

kW
kW
kW
%
%
o
[ C]
[MPa]
[obr/min]

Rysunek nr 1: Widok zaprojektowanego agregatu ACSS1z silnikiem Stirlinga.

Model matematyczny oraz wybrane rozwiązania konstrukcyjne
zastosowane w silniku Stirlinga SS1 oraz agregacie kogeneracyjnym ACSS1
a) Termodynamiczny model matematyczny z dyskretyzacją czasu
W silniku Stirlinga realizowany jest obieg termodynamiczny składający się
z dwóch izoterm i dwóch izochor. Teoretyczna sprawność tego obiegu jest równa
sprawności obiegu Carnot i jest wyższa od sprawności teoretycznej obiegów
Otto czy Diesla, wg których pracują silniki konwencjonalne. W rzeczywistości
niemożliwe jest zbudowanie idealnej maszyny Stirlinga ze względu na
7

J. Wrona, M. Prymon, Niepublikowane prace…, op. cit.
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nieodwracalność rzeczywistych przemian energii (to samo dotyczy zresztą
wszystkich obiegów termodynamicznych).
Opracowany termodynamiczny model matematyczny umożliwia wyznaczenie
wymiarów poszczególnych elementów silnika tj., np. wymienników ciepła,
regeneratora, cylindrów oraz skoku tłoka czy przesunięcia fazowego. Do obliczeń
zastosowano analizę Schmidt'a, która jest podstawowym i najprostszym
8
narzędziem do wstępnego wymiarowania urządzeń Stirlinga.
Zakłada ona izotermiczne przemiany czynnika roboczego w cylindrach.
Dodatkowo przyjęto nieodwracalność procesów w wymiennikach, wprowadzając
opory przepływu gazu oraz straty ciepła przez regenerator i obudowę urządzenia.
W modelu założono, że przemiany termodynamiczne zachodzą w poszczególnych
sekcjach urządzenia, które są traktowane jako odrębne objętości kontrolne
(rys. nr 2).
Tak sformułowany opis matematyczny ma i swoje wady, ponieważ nie
umożliwia analizy wpływu współczynnika kształtu cylindrów oraz wpływu chwilowej
prędkości tłoków na pracę urządzenia. Nie daje również możliwości oceny
rzeczywistej efektywności wymienników ciepła, ponieważ ich charakterystyki
cieplno-przepływowe opracowane są zwykle dla pracy podczas przepływu
w określonym kierunku. Natomiast w maszynie Stirlinga ruch gazu w wymiennikach
ciepła ma charakter oscylacyjny. Zaletą takiego sposobu modelowania jest jednak
m.in. szybkość wykonywania obliczeń.
W celu przeprowadzenia weryfikacji poprawności przyjętego modelu oraz
związanego z tym wymiarowaniem poszczególnych elementów, otrzymane wyniki
można poddać weryfikacji przy pomocy modelu CFD, rozwiązując układ równań
Naviera-Stokesa.
Rysunek nr 2: Schemat dyskretyzacji przestrzeni maszyny Stirlinga w analizie
Schmidt'a.

8

J. Wrona, M. Prymon, Niepublikowane prace…, op. cit.; M. Prymon, J. Wrona, Stirling cycle
as an alternative in the construction of refrigeration machinery, “Czasopismo Techniczne”, ISSUE 28,
rok 109, No 4-Ś/2012, 157-165; W.R. Martini, Stirling Engine Design Manual, University Press
of the Pacific, 2004; T. Finkelstein, A.J. Organ, Air Engine, ASME Press 2001; N.C.J. Chen, F.P.
Griffin, A Review of Stirling Engine Mathematical Models, Oak Ridge National Laboratoty; Ataera
O. Ercan, Karabulut H., Thermodynamic analysis of the V-type Stirling-cycle refrigerator, “International
Journal of Refrigeration”, 28 (2005), 183-189.
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b) Zmniejszenie obciążenia uszczelnień tłok-cylinder
Jednym z głównych problemów, jaki napotykają konstruktorzy silników
Stirlinga, jest m.in. duża różnica ciśnień czynnika roboczego występującego po
obu stronach tłoków w cylindrach. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest problem
z uszczelnieniem zamkniętej porcji gazu w komorze roboczej. W celu osiągnięcia
wysokiej gęstości energii uzyskiwanej w silniku czyli stosunku mocy silnika do jego
masy, korzystne jest jak największe ciśnienie czynnika roboczego.
Ze względu na własności cieplne oraz lepkość, najlepszymi czynnikami
roboczym są hel oraz wodór. Duża przewodność cieplna i mała lepkość
zapewniają dużą sprawność pracy regeneratora i wymienników ciepła przy
równoczesnych małych stratach ciśnienia na przepompowanie gazu przez pakiet
wymienników, jednak ze względu na własności wodoru i związane z tym
niebezpieczeństwo eksplozji urządzenia ciśnieniowego zdecydowano się jako
czynnik roboczy zastosować hel. Hel jest gazem szlachetnym, niepalnym
i bezpiecznym. Mała lepkość czynnika roboczego (korzystna w jednym przypadku)
niestety jest problemem, jeżeli chodzi o uszczelnienia węzła kinematycznego
tłok-cylinder. Problem ten wzrasta wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia po obu
stronach uszczelnienia. Ze względu m.in. na ograniczenie gabarytów urządzenia
i związanych z tym kosztów materiałów konstrukcyjnych założono ciśnienie pracy
9 [MPa].
W produkowanych obecnie silnikach najczęściej stosuje się skrzynki korbowe
pracujące przy ciśnieniu atmosferycznym. Efektem takiego rozwiązania jest bardzo
duża różnica ciśnień uszczelnienia pierścieniowego tłoków. Równe jest ono różnicy
ciśnień wynikającej z różnicy ciśnienia panującego chwilowo w przestrzeni
roboczej (ciśnienie średnie + ½ amplitudy ciśnienia) oraz ciśnienia
atmosferycznego. W projektowanym silniku zastosowano ciśnieniową skrzynkę
korbową. Urządzenie (zarówno przestrzeń robocza, jak i skrzynka korbowa) jest
napełnione czynnikiem o średnim ciśnieniu pracy. Można założyć, że zmiany
ciśnienia w relatywnie dużej (w porównaniu z przestrzenią roboczą) objętości gazu
wypełniającego skrzynkę korbową wynikające z adiabatycznego sprężania poprzez
ruch elementu roboczego (tłoka) są pomijalne. W tym rozwiązaniu maksymalna
różnica ciśnień, jakiej poddawane jest uszczelnienie tłoka wynika jedynie
z ½ amplitudy ciśnienia co oznacza, że jest kilkukrotnie niższa niż w przypadku
skrzynki korbowej pracującej w ciśnieniu atmosferycznym. Wymaga to napełnienia
znacznie większą porcją gazu całego urządzenia, ale uszczelnienie staje się
znacznie prostsze, gdyż jest realizowane na złączach kołnierzowych,
a nie na ruchomym elemencie, jakim jest tłok. Dzięki temu raz napełnione
urządzenie nie będzie wymagało okresowego dopełniania stosowanego
9
w urządzeniach bez ciśnieniowej skrzynki korbowej.
c) Rozwiązania konstrukcyjne węzła kinematycznego tłok-cylinder
W urządzeniu Stirlinga działającym jako hermetyczne zastosowanie
smarowania olejem cylindrów jest kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. Jednym
z najbardziej istotnych problemów jest możliwość przedostawania się oleju
do szczelin regeneratora. Szczeliny te charakteryzują się małym promieniem

9

J. Wrona, M. Prymon, Niepublikowane prace…, op. cit.
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hydraulicznym w celu osiągnięcia dużej sprawności regeneratora i dlatego
pracujące w urządzeniu grupy tłokowe zostaną wykonane jako bezolejowe.
Dotychczasowe doświadczenia nad współpracą ślizgową skojarzenia
tłok-cylinder w warunkach tarcia technicznie suchego pozwoliły na dobranie
odpowiednich materiałów na elementy tworzące ten węzeł kinematyczny.
Tuleje cylindrowe zostaną wykonane z odpowiedniego stopu aluminium,
a pierścienie tłokowe z kompozytu opartego na policzterofluoroetylenie. Jest
to skojarzenie nowej generacji, którego właściwości tribologiczne mogą być
regulowane w sposób zaplanowany poprzez zastosowanie odpowiedniej
technologii wykonania. Wcześniejsze badania potwierdziły, że właściwości
tribologiczne elementów wykonanych z tych materiałów zapewniają lepszą
współpracę ślizgową pierścieni tarflenografitowych z tlenkiem aluminium niż
10
z gładziami wykonanymi ze stali stopowych i powierzchni chromowanych.
Na ruchomy tłok przewidziano zastosowanie materiałów o małej gęstości
(stopy Ti, Al), co zmniejszy straty własne energii. Dodatkowo przewiduje się
nałożenie na denka tłoków powłok zawierających ZrO 2, dzięki czemu uzyska się
11
dodatkowe odizolowanie tłoka od komory roboczej wymiennika ciepła. Niewielka
różnica rozszerzalności cieplnej stopów użytych do wykonania cylindrów i tłoków
pozwoli wykonać grupę tłok-cylinder z niewielkimi luzami.
Przed wykonaniem tłoków i tulei cylindrowych wykonane zostaną badania
tribologiczne skojarzenia w atmosferze helu, na podstawie których zostaną
określone współczynnik tarcia i intensywność zużycia warstwy tlenkowej
i pierścieni tłokowych, co pozwoli na prognozowanie trwałości i sprawności
urządzenia.
d) Bezwodzikowy mechanizm przeniesienia napędu Ross-Yoke
W przypadku zastosowania klasycznego mechanizmu korbowego, siła osiowa
działająca w korbowodzie rozkłada się na dwie siły: prostopadłą i równoległą
do denka tłoka. Siła równoległa jest siłą boczną działającą prostopadle
do powierzchni gładzi cylindra. Powoduje ona chwilowe jednostronne dociśnięcie
pierścieni tłoka do gładzi i w ten sposób nadmierne zużywanie się elementów
węzła kinematycznego tłok-cylinder. Skutkiem tego jest wzrost siły tarcia
i rozszczelnienie się układu.
W celu zminimalizowania składowej prostopadłej do gładzi cylindra
projektowanym urządzeniu zastosowano mechanizm Ross Yoke. Jest on niestety
znacznie bardziej skomplikowany od mechanizmu korbowodowego, a dokładny
opis matematyczny jest bardzo złożony. Mechanizm Ross-Yoke daje bardzo małą
(praktycznie pomijalną) wartość siły bocznej oraz nie wymaga stosowania
wodzików, jakie zastosowano w tradycyjnych rozwiązaniach przeniesienia napędu
10

J. Wrona, M. Prymon, Niepublikowane prace…, op. cit.; M. Wołek, J. Wrona, M. Borelowski, A. Gołąb,
H. Wistuba, J. Dzikowska, Nowe materiały skojarzeń ślizgowych bezsmarowych umożliwiające
ograniczenie emisji ozonodestrukcyjnych dla jonosfery freonów. Projekt badawczy nr 7S 201 063 05,
Politechnika Krakowska, Kraków; W. Wołek, A. Gołąb, Sprężarki tłokowe nie zanieczyszczające
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innych komercyjnych silników Stirlinga typu Solo Stirling 161 (Solo) lub V160
(United Stirling).
W celu zaprojektowania mechanizmu, w tym odpowiedniego doboru łożysk,
przekroju poszczególnych elementów mechanizmu, wału korbowego oraz
wyrównoważenia sił masowych wykonano dokładny model matematyczny
mechanizmu Ross-Yoke. Opracowanie modelu pozwoliło na dokładne określenie
rozkładu sił we wszystkich elementach oraz węzłach z uwzględnieniem złożonej
12
kinematyki mechanizmu.
Wnioski
Siliniki Stirlinga oraz budowane na ich podstawie agregaty kogeneracyjne
posiadają wiele zalet w stosunku do agregatów napędzanych silnikami
ze spalaniem wewnętrznym i mogą stanowić dla nich realną konkurencję. Silnik
Stirlinga jest tutaj szczególnie korzystny, ponieważ poza nim nie istnieje obecnie
technologia pozwalająca w małej i średniej skali prowadzić skojarzoną produkcję
energii korzystając z paliw stałych, w szczególności z biomasy.
Alternatywą pozwalającą na prowadzenie procesu spalania zewnętrznego
są urządzenia parowe. Jednak turbiny parowe standardowo produkowane są
o mocach powyżej 1 MW. Turbina parowa jest urządzeniem znacznie bardziej
złożonym mechanicznie i drogim w porównaniu z oferowanymi agregatami
z silnikami Stirlinga, a instalacja ma znacznie większe gabaryty. Dodatkowo jest
urządzeniem pracującym na parze przegrzanej, co stwarza dodatkowe problemy.
Ostatnio pojawiły się mikroturbiny gazowe o mocach od 35 do 200 kWe,
ale napędzane są wysokoenergetycznymi paliwami kopalnymi, głównie gazem
ziemnym (brak możliwości zasilania biomasą).
Zaprojektowany agregat kogeneracyjny ACSS1 daje możliwość prowadzenia
procesu skojarzonej produkcji energii w obszarze niedostępnym ani dla agregatów
z silnikami Otto ani dla turbin parowych. Powodem tego jest możliwość pracy
na dowolnym paliwie i wynikająca z tego możliwość spalania wprost biomasy.
Łączenie agregatów w sekcje pozwoli na zwiększenie ich mocy
i zastosowanie ich w takich obiektach, jak: szkoły, hotele, pensjonaty, SPA,
baseny, ciepłownie zasilające blok, małe osiedla lub kilka domów jednorodzinnych
(wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie). W obecnej sytuacji prawnej
i ekonomicznej w Polsce wymieniona wyżej grupa docelowych klientów,
inwestując w agregat kogeneracyjny zasilany biomasą, może osiągnąć znaczne
13
oszczędności.
Zwiększenie popularności urządzeń cieplnych i chłodniczych realizujących
obieg Stirlinga jest możliwe pod warunkiem obniżenia ich ceny, a jest to realne
14
tylko w przypadku masowej produkcji. Optymalizacja wymiarów, parametrów
pracy (pozwalająca m.in. na obniżenie ciśnienia roboczego), zastosowanie
nowych materiałów oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne mogą przyczynić się
do obniżenia ceny urządzeń i w związku z tym ich większej popularyzacji.
12

Ibidem.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono agregat kogeneracyjny napędzany silnikiem
Stirlinga, jako alternatywę dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem
wewnętrznym.
Mimo, iż od zbudowania pierwszej maszyny Stirlinga upłynęło 200 lat, nie jest
on konstrukcją tak znaną i powszechną jak silniki oparte na obiegu Diesla czy Otto.
Głównymi powodami takiego stanu rzeczy były do niedawna przede wszystkim
trudności materiałowe i skomplikowany opis termodynamiczny.
Postęp w inżynierii materiałowej umożliwił rozwiązanie większości problemów
związanych z materiałami, a opracowywane modele matematyczne pozwalają
na dokładne opisy zjawisk zachodzących podczas pracy urządzenia.
Maszyny Stirlinga pierwotnie zostały zbudowane jako silniki, jednakże
podczas rozwoju tej technologii pojawiły się urządzenia chłodnicze oraz pompy
ciepła. Ze względu na wysoką sprawność energetyczną, cichsza pracę oraz
stosunkowo niski poziom emisji zanieczyszczeń, silniki Stirlinga znajdują dziś
coraz szersze zastosowanie m.in. w kogeneracji, w okrętach podwodnych oraz
są obiecującym rozwiązaniem dla napędów hybrydowych.
Perspektywiczne jest zastosowanie silników Stirlinga w kotłach dla
mikrokogeneracji. W tego typu kotłach znajdują zastosowanie niewielkie silniki
o mocy do kilku kWe. Ze względu na swoje własności, silniki Stirlinga mogą
stanowić tutaj doskonałą alternatywę dla silników ze spalaniem wewnętrznym.
Słowa klucze: obieg Stirlinga, silnik Stirlinga, bezsmarowe skojarzenie
ślizgowe, Kogeneracja, modelowanie obiegu Stirlinga
Summary
The article portrays a cogeneration unit powered by Stirling cycle engine
as an alternative to units powered by internal combustion engines.
Despite the fact that 200 hundred years have past since the construction
of the first Stirling engine, it is still not as popular and known as the Diesel cycle
engine. The main reasons for the stagnation until recently were material
shortcomings and complicated thermodynamic description. The progress
in material engineering brings solution to most problems associated
with the material imperfections and the mathematical models developed, allow
for exact description of the processes occurring during the cycle of the working
machine. Initially, Stirling cycle machines were designed as engines but
as the technology was being developed, cooling devices and heat pumps
appeared. Because of their high energy output, quietness and relatively low
pollution emission levels, Stirling engines find wide applications in our time, most
likely in cogeneration, in submarines, and they are most promising in hybrid
propulsion. In perspective, Stirling engines shall be employed in cogeneration
system boilers. In such boilers only small engines of only several kWe may
be employed. Stirling cycle engines because of the many favourable attributes they
possess, represent an excellent alternative to internal combustion engines.
Key words: Stirling machine, Stirling cycle modeling, sliding association,
cogeneration, technically dry friction
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Renata SIKORSKA-BĄCZEK
Politechnika Krakowska
WYTWARZANIE CHŁODU W OPARCIU O CIEPŁO
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
1. Polityka energetyczna Polski odnośnie odnawialnych źródeł energii
Rozwój odnawialnych źródeł energii dokonuje się jako konieczność
wynikająca z obowiązującego prawa, podpisanych umów międzynarodowych
i traktatu akcesyjnego do UE, ale także w kontekście zrównoważonego rozwoju
energetycznego UE w uzgodnionej polityce energetycznej dla Europy. Zgodnie
z koncepcją zrównoważonego rozwoju konieczna jest ochrona naturalnych
zasobów energii, która pozwoli uchronić przyszłe pokolenia przed ograniczeniem
ich dostępności. Dlatego też niezmiernie ważne staje się poszukiwanie nowych
rozwiązań dążących do zwiększenia efektywności wytwarzania niż zużycia energii
elektrycznej oraz wdrażania technologii alternatywnych. Wszystkie te działania
pomagają uchronić naturalne zasoby i nośniki energii przed szybkim zużyciem.
W przyjętym przez Radę Ministrów dnia 10 listopada 2009 roku dokumencie
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, Polska zobligowała się dostosować
do postawionych przez Unię Europejską zobowiązań ekologicznych, w tym
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. W 2009 roku w Polsce udział
odnawialnych źródeł energii w energii pierwotnej ogółem wynosił zaledwie niecałe
1
10%. W roku 2010 wartość ta wzrosła do 10.2%. Najwięcej energii odnawialnej
w 2010 r. pochodziło z biomasy stałej, której udział w pozyskaniu wszystkich
nośników energii wyniósł 85,36%. Kolejne pozycje bilansu energetycznego zajęły:
biopaliwa ciekłe (6,65%), woda (3,65%), biogazy (1,67%), wiatr (2,08%), pompy
ciepła (0,31%), energia geotermalna (0,2%), odpady komunalne (0,04%) oraz
promieniowanie słoneczne (0,03%). Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych
2
źródeł w 2010 r. wyniosła 287 640 TJ, natomiast w 2011 r była równa 325 234 TJ.
W ramach pakietu 3 x 20 tzw. „Zielona księga efektywności energetycznej” do roku
2020 mają zostać osiągnięte następujące cele: zmniejszenie zużycia energii
o 20%, ograniczenie zużycia gazów cieplarnianych o 20% oraz osiągnięcie 20%
udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii UE. Ponadto
w programie UE (Mapa Drogowa 2050) przyjęto redukcję emisji CO 2 o 30% w 2030
roku, o 60% w 2040 roku i 80% w 2050 roku. Natomiast Parlament UE 5 lipca 2011
roku odrzucił rezolucję zwiększenia redukcji CO 2 do 30% w roku 2020. Rozwój
odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetów polityki energetycznej
Państwa. Przewiduje ona mechanizmy, które mają zachęcać do ich rozwoju. Są to
między innymi zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł
energii z akcyzy, korzystne mechanizmy podatkowe oraz wsparcie projektów
wykorzystujących odnawialne źródła energii. W prawie polskim nie istnieje
oddzielna definicja ciepła i chłodu pozyskiwanego z odnawialnych źródeł energii.
W ustawie Prawo Energetyczne brak jest jednoznacznych zapisów mogących
1

2

Polityka energetyczna Polski do roku 2013, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady ministrów z dnia
10 listopada 2009 r.
T. Cholewa, A. Siuta-Olcha, Energetyka – dziś i jutro, „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska”,
Lublin 2010, nr 67.
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odpowiednio promować efektywność energetyczną i produkcję ciepła i chłodu
z odnawialnych źródeł energii. Należy też wspomnieć, że nie jest prowadzona
oficjalna statystyka dotycząca sektora produkcji chłodu w Polsce. Podobna
sytuacja ma miejsce w odniesieniu do produkcji chłodu z odnawialnych źródeł
energii. Sytuacja ta jest wynikiem marginalnego znaczenia instalowanych
systemów do produkcji chłodu z odnawialnych źródeł energii na polskim rynku
energetyki. Zapotrzebowanie na chłód dla budynków mieszkalnych, biurowych
czy też użyteczności publicznej jest zaspakajane głównie przez wykorzystanie
konwencjonalnych sprężarkowych systemów klimatyzacyjnych. Konkurencyjnym
rozwiązaniem, gdzie systemy alternatywne mogą przynieść wymierne efekty
energetyczne i środowiskowe, jest produkcja chłodu na cele klimatyzacyjne przy
wykorzystaniu ziębiarek absorpcyjnych wykorzystujących ciepło z odnawialnych
3
źródeł energii.
Rysunek nr 1: Schemat ziębiarki absorpcyjnej wykorzystującej ciepło z wód
geotermalnych lub z energii promieniowania słonecznego

2. Ziębiarki absorpcyjne w zastosowaniach
Jednym z możliwych, rozwiązań proekologicznych może być zastosowanie
absorpcyjnych ziębiarek w miejsce powszechnie stosowanych ziębiarek
sprężarkowych, w przypadku gdy jest to możliwe i korzystne. Zamiast energii
elektrycznej można wówczas wykorzystać do napędu ziębiarki energię czynnika
grzewczego lub odpadowego, a jako ziębniki substancje niedestrukcyjne dla
3

M. Rubik, Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, Warszawa 2011.
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środowiska naturalnego. Są to woda lub amoniak, dla których ODP = 0, GWP = 0,
przy czym dodatkowa emisja CO2 wynikająca z produkcji energii elektrycznej
napędowej nie występuje. Zakres zastosowań urządzeń absorpcyjnych obejmuje
0
0
wartości temperatur odparowania od -60 C do +10 C, a więc od temperatur
procesów zamrażania do temperatur właściwych dla klimatyzacji. Moc ziębnicza
typowej ziębiarki absorpcyjnej może wynosić nawet do 500 kW w jednej
autonomicznej jednostce. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle
chemicznym, petrochemicznym i spożywczym oraz w budownictwie do celów
4
klimatyzacyjnych. Energia źródła ciepła do napędu obiegu sorpcyjnego nie musi
być specjalnie wytwarzana, lecz może być wykorzystywana ze źródeł o niskich
parametrach, np. ciepło z upustu pary w siłowniach, ciepło odpadowe pochodzące
z procesów przetwórczych w postaci pary wodnej, gorących cieczy, gorących
gazów, spalin powstałych ze spalania gazu ziemnego i oleju opałowego. Źródłem
napędu dla ziębiarki absorpcyjnej może też być energia odnawialna w postaci
ciepła uzyskiwanego z wód geotermalnych czy też ciepła promieniowania
słonecznego uzyskiwanego dzięki instalacjom solarnym. Ziębiarki absorpcyjne
mają na ogół niższe wskaźniki efektywności energetycznej niż ziębiarki
sprężarkowe i dlatego można je wykorzystać efektywnie tylko w przypadku
dostatecznie dużych źródeł ciepła. Koszty eksploatacji ziębiarek absorpcyjnych
przy wykorzystaniu odpadowych źródeł ciepła są bardzo niskie, natomiast wysokie
mogą się niekiedy okazać nakłady inwestycyjne i dlatego o ich korzystnym
zastosowaniu można mówić w przypadku przeprowadzenia odpowiedniej analizy.
W ziębiarkach absorpcyjnych wykorzystuje się właściwości roztworów (najczęściej
dwuskładnikowych), w których w przypadku cieczy jeden ze składników jest
bardziej lotny. Do najczęściej stosowanych roztworów należą: wodny roztwór
0
amoniaku i wodny roztwór bromku litu (do temperatur powyżej 0 C). W ziębiarkach
absorpcyjnych z roztworem wodnym amoniaku o ciśnieniach jak w ziębiarkach
sprężarkowych istnieje możliwość uzyskania, odpowiednio niskich do potrzeb
(ujemnych) temperatur oziębiania, a przy tym ani woda ani amoniak nie są
5
uważane za destrukcyjne dla warstwy ozonowej Ziemi. Ziębiarki amoniakalne
powinny być wyposażone w kolumnę rektyfikacyjną do odpowiedniego
oczyszczania amoniaku z wody, dlatego zużycie ciepła napędowego
w urządzeniach amoniakalnych jest większe niż w bromolitowych. Amoniak jest
związkiem toksycznym i w większych stężeniach może zagrażać zdrowiu
ludzkiemu, a ponadto jest zaliczany do substancji palnych, jednak fakt, że
wewnątrz instalacji absorpcyjnej amoniak znajduje się w znacznej części
rozcieńczony w wodzie, jego szkodliwość w razie rozszczelnienia się instalacji
można uznać za niezagrażającą bezpieczeństwu.

4

5

L. Kairouani, E. Nehdi, Thermodynamic Analysis of an Absorption /Compression Refrigeration System
Using Geothermal Energy, “American Journal of Applied Sciences”, 2005, p. 914-919.
R. Sikorska-Bączek, Wykorzystanie energii solarnej do zasilania ziębiarki absorpcyjnej, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, 2007, nr 11, s. 64-68.
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Rysunek nr 2: Ziębiarka absorpcyjna amoniakalna firmy Mattes AG

6

3. Energia promieniowania słonecznego
Badania nad wykorzystaniem energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł
energii zapoczątkowane zostały w połowie lat 70. Przyczyną była powszechna
świadomość zagrożeń spowodowanych pogarszaniem się stanu środowiska
naturalnego i obawa przed zmianami klimatu, wynikającymi z rosnącej zawartości
CO2 w atmosferze. W związku z tym zajęto się różnymi metodami umożliwiającymi
przetwarzanie energii słonecznej na energię użyteczną. Wykorzystanie energii
solarnej jako alternatywnego źródła energii jest coraz bardziej popularne na całym
świecie. Instalacje solarne są bowiem czyste, proekologiczne oraz wykorzystują
energię odnawialną. Stanowią więc doskonalą alternatywę dla nieobojętnych
ekologicznie paliw tradycyjnych. Prawo energetyczne definiuje to odnawialne
źródło energii jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania
niezakumulowaną energię słoneczną w rozmaitych postaciach. Największym
źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest słońce. Wysyła ono
w ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi tyle energii, ile wynosi całoroczne
zapotrzebowanie energetyczne naszej planety. Energia promieniowania
słonecznego jest energią o ogromnym potencjale a jej zasób jest praktycznie
6

http://www.itc.polsl.pl/centrum/kogen/materialy/art13.pdf.
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7

niewyczerpalny. Przewiduje się, że wystarczy na około 5 mld lat. Podczas
przechodzenia przez atmosferę promieniowanie słoneczne jest osłabiane na
skutek odbicia, rozproszenia i absorpcji na cząsteczkach pyłów i gazów. Ta część
promieniowania, która dociera bez przeszkód do powierzchni Ziemi jest nazywana
promieniowaniem bezpośrednim, natomiast część, która jest odbita oraz
absorbowana a później emitowana przez cząsteczki gazów i pyłów (dochodzi do
powierzchni Ziemi w sposób nieuporządkowany), nazywana jest promieniowaniem
rozproszonym. Suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego
docierająca do Ziemi to całkowite promieniowanie słoneczne. Suma energii
napromieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego padającego
w określonej jednostce czasu nazywana jest nasłonecznieniem. Kolejnym ważnym
pojęciem jest usłonecznienie, czyli średnia liczba godzin z bezpośrednią operacją
słońca w ciągu roku. W skali roku w Polsce możemy liczyć na usłonecznienie
w przedziale od 1390 do 1900 godzin, w zależności od regionu, natomiast wartości
2
nasłonecznienia w Polsce w godzinach 9-15 wynoszą od 600-800 W/m . Energia
promieniowania słonecznego jest od wielu lat wykorzystywana za pomocą
kolektorów słonecznych, w których zamieniana jest na ciepło użyteczne. Kolektory
słoneczne wykorzystują ponad połowę całkowitego promieniowania słonecznego
docierającego do powierzchni Ziemi. Przyjmując średnie nasłonecznienie w Polsce
2
2 8
na poziomie 1000 kWh/m , kolektor uzyskuje do 600 kWh/m . Budowa i materiały
stosowane do produkcji kolektorów są efektem kilkudziesięciu lat badań i ulepszeń
od momentu, gdy zaczęto je stosować na masowa skalę. W Europie urządzenia
wykorzystujące energię słoneczną są już stosowane przez wiele lat. Powszechnie
używane są w Hiszpanii, Włoszech i Grecji, a także w krajach skandynawskich.
W Niemczech, gdzie panują podobne do Polski warunki, heliocentryczne
stosowane są dopłaty do każdego metra kwadratowego zamontowanego kolektora
słonecznego. Ze względu na konstrukcję, najbardziej popularne są płaskie
kolektory, cieczowe oraz rurowe kolektory próżniowe. W naszej strefie klimatycznej
w instalacjach solarnych dla celów ziębienia w klimatyzacji należy stosować płaskie
2
kolektory słoneczne cieczowe lub powietrzne, (o powierzchni około 7-8 m na
3
9
każde 1000 m /h powietrza klimatyzacyjnego).
Wykorzystanie energii słonecznej dla celów klimatyzacji ma duży potencjał,
bowiem największe zapotrzebowanie na chłód występuje równolegle
z najwyższymi wartościami nasłonecznienia. Instalacje solarne z kolektorami
słonecznymi to komplet urządzeń zapewniających wytwarzanie ciepłej wody i jej
podgrzewanie. W standardowej najprostszej instalacji solarnej ciepłą wodę
uzyskuje się z kolektorów, a w miesiącach o słabym nasłonecznieniu dzięki
zamontowanej w zasobniku grzałce. Sterownik elektroniczny na podstawie
aktualnej temperatury na kolektorze oraz w zbiorniku załącza pompę obiegową
układu solarnego i poprzez ciecz niezamarzającą płynącą w wymienniku zbiornika
następuje ogrzewanie wody. Jeśli kolektory nie ogrzeją wody do odpowiedniej
temperatury załącza się grzałka z termostatem. Dodatkowo sterownik elektroniczny
wyłącza pompę w przypadku, gdy temperatura w zbiorniku będzie zbyt wysoka

7

W. Smolec, Fototermiczna konwersja energii słonecznej, Warszawa 2000.
R. Sikorska-Bączek, Wykorzystanie energii solarnej…, op. cit., s. 64-68.
9
D. Kwiecień, Wykorzystanie energii słonecznej w systemie klimatyzacji, „Air & Heat”, Szklarska Poręba
2002.
8
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10

(zabezpieczenie przed gotowaniem się wody w zbiorniku). Kolektor słoneczny
zamienia energię promieniowania słonecznego na energię cieplną magazynowaną
w postaci ciepłej wody. Taka metoda przetwarzania energii solarnej jest uznana
za szczególnie funkcjonalną. Kolektor odbiera energię słoneczną i przekazuje
ją poprzez czynnik grzewczy i wymiennik ciepła znajdujący się w zbiorniku do
wody, która może służyć jako woda zasilająca desorber ziębiarki absorpcyjnej.
Wykorzystanie kolektorów słonecznych zapewnia pokrycie około 70% mocy
chłodniczej. Pozostała cześć chłodu produkowana jest za pomocą grzałki
elektrycznej zapewniającej odpowiednie parametry czynnika na wejściu do
desorbera ziębiarki absorpcyjnej. Ponadto, system wykorzystujący kolektory
słoneczne emituje o prawie połowę mniej gazów cieplarnianych niż ma to miejsce
w przypadku zastosowania wyłącznie grzałki elektrycznej podgrzewającej wodę
zasilającą desorber.
Rysunek nr 3: Kolektory słoneczne zainstalowane na dachu budynku

11

4. Energia ze źródeł geotermalnych
Wykorzystanie energii źródeł geotermalnych prowadzi również do
ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz do zmniejszenia negatywnego
oddziaływania czynników ziębniczych na środowisko naturalne. Zastosowanie
energii geotermalnej do napędu ziębiarek absorpcyjnych wykorzystywanych
do celów ziębienia w klimatyzacji stało się coraz bardziej popularne, szczególnie
wtedy, gdy istnieje źródło ciepła produkowane naturalnie przez Ziemię. Energia
geotermalna jest produkowana w przeważającej ilości przez naturalne
promieniowanie skał, z których zbudowana jest skorupa ziemska. Ciepło z Ziemi
10

11

R. Sikorska-Bączek, Using Solar Energy to Supply an Absorption Chiller, “Archives of Thermodynamics”, 2006, vol.27, n.4, p. 189-198.
http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=galeria3.
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jest zagospodarowywane, ponieważ znajdująca się pod naszymi stopami
energia geotermalna jest w pełni ekologicznym źródłem niewytwarzającym
zanieczyszczeń i charakteryzującym się zerowym wskaźnikiem GWP. Ponadto jest
ona dostępna cały czas i wykazuje niewielkie wahania spowodowane warunkami
12
klimatycznymi, porą roku lub godziną doby. Również jest to stałe i stabilne źródło
energii, bardzo zasobne, gdyż ciągle uzupełniane przez absorpcję promieniowania
słonecznego. Trzeba również wspomnieć, że w praktyce inżynierskiej istnieją
gotowe i sprawdzone sposoby wykorzystania energii geotermalnej w technice
13
grzewczej i chłodniczej.
Jak już wspomniano powyżej, ziębiarki absorpcyjne lub pompy ciepła coraz
częściej stosowane są w układach skojarzonych. Do takich układów należą
ciepłownie geotermalne. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie liczba
elektrociepłowni geotermalnych będzie wzrastać przez wzgląd na ekonomię
i potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Trzeba również stwierdzić, iż Polska
posiada największe w Europie udokumentowane zasoby energii geotermalnej
(25-100 mld ton paliwa umownego). Zgromadzoną w skałach osadowych objętość
3
wód geotermalnych szacuje się na 6000-30000 km . Zasoby geotermalne
występują pod powierzchnią 80% obszaru naszego kraju. Temperatury wód na
0
poziomie 4000 m są rzędu 30-300 C. Oprócz energii zgromadzonej w wodzie,
energia geotermalna występuje w wysadach solnych i gorących suchych skałach.
Geotermalne źródła znajdujące się w okolicach Białego Dunajca na Podhalu
0
charakteryzują się wysoką temperaturą wody z zakresu 76-86 C.
Głębokość złóż wynosi od 2000-3000 m a wydatek ze źródeł od 120 do 550
3
14
m /h. Warunki złoża geotermalnego Bańska-Biały Dunajec pozwalają na to, aby
0
woda z niniejszego źródła o temperaturze powyżej 80 C wykorzystana była do
zasilania desorbera ziębiarki absorpcyjnej. W zlokalizowanej na Podhalu ciepłowni
geotermalnej zainstalowano ziębiarkę absorpcyjną produkującą zimno dla celów
15
klimatyzacji. Aby ziębiarka pracowała z najwyższą wydajnością, jej desorber
0
powinien być zasilany wodą o temperaturze 100 C. Dla takich parametrów
maksymalna wydajność ziębnicza urządzenia wynosi około 110 kW. Woda
0
ze źródła geotermalnego w Białym Dunajcu ma temperaturę niższą, równą 80 C,
co powoduje obniżenie wydajności ziębiarki do 45 kW. Dodatkowe zimno dla celów
klimatyzacji musi więc być wytwarzane w sprężarkowym agregacie ziębniczym
współpracującym z układem absorpcyjnym.

12

R. Sikorska-Bączek, Wykorzystanie energii geotermalnej w absorpcyjnych obiegach ziębniczych,
Kraków 2013, t. 61, s. 229-234.
13
A. Kececiler, I. Acar, A. Dogan, Thermodynamic analysis of the absorption refrigeration system with
geothermal energy: an experimental study, “Energy Conversion and Management”, 1999, p. 37-48.
14
W. Nowak, A. Stachel, Ciepłownie geotermalne w Polsce – stan obecny i planowany, „Czysta Energia”, 2007, nr 07/08.
15
A. Rogowska, W. Szaflik, Cooling Load Production in Sorption Cycles Supplied
by geothermal heat source for air conditioning systems, “Proceedings World Geothermal Congress”,
Antalya, Turkey 2005.
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Rysunek nr 4: Rozmieszczenie ciepłowni geotermalnych na terenie Polski

Rysunek nr 5: Ciepłownia geotermalna Bańska Biały Dunajec

16

17

16

17

http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:energia-geoter
malna-w-polsce-&catid=47:ziemia&Itemid=207.
http://www.energoelektronika.pl/do/ShowNews?id=610.
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5. Obliczenia dla ziębiarki absorpcyjnej zasilanej z kolektorów
słonecznych
Słoneczne systemy chłodnicze, oparte na wykorzystaniu ziębiarek
absorpcyjnych, są projektowane i budowane na całym świecie w różnych strefach
klimatycznych. W celu zwiększenia mocy chłodniczej w ciągu dnia wymagane jest
zastosowanie dodatkowych urządzeń, takich jak zbiorniki akumulacyjne i wieże
18
chłodnicze, co jednocześnie zwiększa koszt inwestycyjny i eksploatacyjny.
W celu lepszego zrozumienia i porównania działania solarnych ziębiarek
absorpcyjnych wykorzystuje się dwa współczynniki SCR (Solar Cooling Ratio),
który reprezentuje sprawność całego układu i jest ilorazem użytecznego efektu
chłodzenia (czyli mocy uzyskanej z parowacza) i napromieniowania na pole
kolektorów. Drugi współczynnik to SHF (Solar Heat Fraction), jest to stosunek
energii cieplnej uzyskanej z kolektorów słonecznych do energii cieplnej zasilającej
desorber (warnik) ziębiarki absorpcyjnej. Do oceny i porównania efektów
chłodniczych wykorzystuje się również współczynnik wydajność chłodniczej COP
(Coefficient of Performance), będący ilorazem mocy chłodniczej uzyskanej
z ziębiarki absorpcyjnej i całkowitej mocy zasilającej. Aby ocenić realność
stosowania instalacji solarnej w Polsce, w artykule przedstawiono uproszczoną
analizę ziębiarki absorpcyjnej amoniakalnej, której zadaniem jest produkcja wody
lodowej do klimatyzowania budynku użyteczności publicznej. Analizowane
2
pomieszczenie ma powierzchnię 250 m , a jego wysokość wynosi 4 m. Budynek
jest klimatyzowany w godzinach od 8:00 do 18:00. Konieczność obniżania
temperatury powietrza wewnętrznego występuje od kwietnia do września.
0
W pomieszczeniach ma być utrzymywana temperatura tp= 23 C i wilgotność
względna powietrza φp= 50%. Całkowite zapotrzebowanie na moc chłodniczą
budynku wynosi 90 MWh. Założono dwa alternatywne rozwiązania. W pierwszym
z nich ziębiarka absorpcyjna współpracować będzie z próżniowymi kolektorami
2
słonecznymi o powierzchni absorbera 3m , skierowanymi na południe. W drugim
2
natomiast zastosowano płaskie kolektory cieczowe o powierzchni absorbera 8m .
Do wyznaczania mocy cieplnej kolektorów słonecznych wykorzystany został
program Get Solar. Dla analizowanej ziębiarki absorpcyjnej wydajność desorbera
wynosi Qdesorber = 68 kW.
Powierzchnię użyteczną (całkowitą) kolektora słonecznego obliczono
z zależności:

A

Qdesorbera
h sol  I s

(1)

gdzie:
2
Is – natężenie promieniowania słonecznego [W/ m ]
ηsol – średnia sprawność kolektora słonecznego [-]
2

Przyjęto średnie natężenie promieniowania słonecznego Is= 800 W/m .
Dla kolektorów płaskich cieczowych oraz kolektorów próżniowych założono
średnią sprawność ηsol = 0,7. Wymagana powierzchnia kolektorów próżniowych
2
2
wynosi 113 m , natomiast kolektorów płaskich 122 m . W związku z tym ziębiarka
18

D.S. Kim, M. Machielsen, Comparative study on water and air – cooled solar absorption cooling
systems, The Netherlands, 2003.
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absorpcyjna, aby uzyskać efektywny efekt ziębienia, musi współpracować
z 40 kolektorami próżniowymi. Można też je zastąpić 15 płaskimi kolektorami
słonecznymi. W analizowanym systemie założono, że niedobory mocy chłodniczej
są rekompensowane dzięki zastosowaniu grzałki elektrycznej dogrzewającej
czynnik zasilający agregat absorpcyjny. Niedobory mocy chłodniczej występują
w godzinach rannych i popołudniowych, ze względu na słabsze natężenie
promieniowania słonecznego. Zastosowanie ziębiarki absorpcyjnej współpracującej z 15 kolektorami płaskimi lub 40 kolektorami próżniowymi pozwoli pokryć
zapotrzebowanie na moc chłodniczą w około 80%. Dla analizowanej ziębiarki
absorpcyjnej zasilanej energią z kolektorów słonecznych obliczono również
wskaźnik COP z zależności przedstawionej poniżej.

COP 

Q parowacza
Qdesorbera

(2)

gdzie:
Qparowacza – wydajność ziębnicza parowacza [kW]
Qdesorbera – wydajność cieplna desorbera [kW]

Przy założeniu wydajności ziębniczej parowacza Q parowacza = 42.5 kW
i wydajności cieplnej desorbera Qdesorbera = 68 kW dla analizowanej ziębiarki
absorpcyjnej wskaźnik COP jest równy 0.625, natomiast średni wskaźnik SCR
będzie wynosił 0.1. Ziębiarkę absorpcyjną można porównać z ziębiarką
sprężarkową o podobnej mocy. Średni wskaźnik efektywności energetycznej dla
ziębiarki sprężarkowej wynosi COP = 2.5. W związku z tym ziębiarka absorpcyjna
wymaga większej energii zasilającej, co wynika z niższej wartości wskaźnika COP.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z konieczności zasilenia
pompy absorbentu i dogrzania czynnika zasilającego desorber jest jednak
mniejsze niż dla ziębiarki sprężarkowej. Ziębiarka sprężarkowa zużywa więcej
energii elektrycznej, wiec będzie emitować większą ilość gazów cieplarnianych niż
19
ziębiarka absorpcyjna.
6. Wnioski
Ziębiarki absorpcyjne stanowią interesującą alternatywę dla ziębiarek
konwencjonalnych, dlatego kluczowe znaczenie ma dobranie odpowiedniego
źródła zasilania oraz dostępność taniej energii w postaci energii solarnej lub
geotermalnej. Dużą zaletą jest możliwość podłączenia ich do różnych układów
zasilania, w tym takich, które wykorzystują energię odnawialną. Oparcie na
odnawialnych źródłach energii przyczynia się bowiem do ograniczenia zużycia
sieciowej energii elektrycznej a poprzez to do zmniejszenia tempa zużywania
tradycyjnych nośników energii. Jest to zgodne z koncepcją zrównoważonego
20
rozwoju. Główny problem ekonomiczny to wyższy koszt instalacji systemu
absorpcyjnego, jednak jest on rekompensowany znaczącymi oszczędnościami,
które mają miejsce w okresie eksploatacji. Kluczowe znaczenie ma tu także
19

J. Stefaniak, A. Żelazna, A. Pawłowski, Aspekty Środowiskowe Zastosowania chłodziarki
absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych, „Proceedings of ECOpole” 2012.
20
J. Stefaniak, Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład
nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2013, t. 15,
s. 1216-1227.
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kwestia zapewnienia dodatkowego zasilania w czasie niewystarczających zysków
solarnych. Stosowanie każdej instalacji solarnej jest z ekonomicznego punktu
widzenia opłacalne tylko wówczas, gdy oszczędności na paliwie konwencjonalnym
przewyższają koszty jej budowy z uwzględnieniem przeciętnej żywotności instalacji
wynoszącej obecnie 15-25 lat. Pomimo notowanego od wielu lat spadku cen
kolektorów słonecznych a także innych elementów systemów solarnych, koszty
inwestycyjne są jednak wciąż na tyle duże, iż bez odpowiedniego kredytowania
takiego przedsięwzięcia, okres zwrotu kapitału może przewyższyć żywotność
instalacji. Szansą dla inwestorów, którzy chcieliby zastosować układy
wspomagane energią słoneczną, są różnego rodzaju programy finansowego
wspomagania przedsięwzięć proekologicznych w naszym kraju. Istnieją bowiem
możliwości otrzymania korzystnych kredytów preferencyjnych (np. ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska), przeznaczonych na inwestycje
związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych na poziomie
45% wartości inwestycji. Również wykorzystanie źródeł geotermalnych prowadzi
do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz do zmniejszenia negatywnego
oddziaływania czynników ziębniczych na środowisko naturalne. Należy się
spodziewać, że w najbliższym czasie liczba elektrociepłowni geotermalnych
mogących zasilać ziębiarki absorpcyjne będzie wzrastać przez wzgląd na
ekonomię i potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
Streszczenie
Zwiększenie zapotrzebowania na energię, przy rosnących cenach surowców
kopalnych i uzależnieniu od zewnętrznych dostawców, powoduje wzrost
zainteresowania nowymi metodami wytwarzania chłodu dla celów ziębienia
w klimatyzacji. Naukowcy poszukują nowych rozwiązań technologicznych oraz
czynników roboczych, spełniających z jednej strony kryteria postawione przez
technologię (wzrost wydajności procesów) natomiast z drugiej strony kryteria
21
mające na uwadze ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi.
Zastosowanie ziębiarek absorpcyjnych do produkcji zimna dla celów klimatyzacji
pozwala zdecydowanie ograniczyć straty energii dzięki wykorzystaniu do ich
napędu ciepła pochodzącego z energii promieniowania słonecznego czy też ze
złóż geotermalnych. Ziębiarki absorpcyjne nie mają negatywnego wpływu na
środowisko naturalne. Stosowane w ich obiegach czynniki ziębnicze nie powodują
niszczenia warstwy ozonowej Ziemi ani też zwiększenia efektu cieplarnianego. Są
one szczególnie atrakcyjne ekonomicznie gdy istnieje darmowe źródło energii
0
o temperaturze 50-200 C. Ziębiarki absorpcyjne stanowią rozwiązanie
umożliwiające wykorzystanie do produkcji chłodu odnawialnych źródeł energii
takich jak instalacje solarne lub wody geotermalne. Aby ocenić realność
stosowania instalacji solarnej w Polsce, w artykule przedstawiono uproszczoną
analizę ziębiarki absorpcyjnej amoniakalnej, której zadaniem jest produkcja wody
lodowej do klimatyzowania budynku użyteczności publicznej. Również pokazano,
że istnieje możliwość wykorzystania ciepła podhalańskich wód geotermalnych do
zasilania desorbera ziębiarki absorpcyjnej wytwarzającej chłód w okresie letnim.
Słowa klucze: ziębiarka absorpcyjna, energia odnawialna, energia solarna,
energia geotermalna, kolektor słoneczny, oszczędność energii
21

T. Cholewa, Siuta-Olcha, Energetyka – dziś i jutro…, op. cit., nr 67.
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Summary
Increasing demand for energy, the rising prices of fossil fuels and dependence
on external suppliers, causes an increase in interest in new methods of producing
cold for air conditioning systems. Scientist search for new technological solutions
and operating factors satisfying on the one hand the criteria posed by technology
(process efficiency improvements) while on the other hand criteria designed to
protect the environment and human security. Absorption refrigerating systems
producing cold for air conditioning can definitely reduce energy loss by using heat
from solar radiation or from geothermal resources. Absorption chillers do not have
negative impact on the environment. Refrigerants in absorption chillers do not
cause the destruction of the Earth’s ozone layer and do not increase the
greenhouse effect. They are particularly attractive economically when there is
0
a free energy source with temperature of 50-200 C. The absorption chillers are the
solution in which we can produce cold from renewable energy sources such as
solar energy or geothermal water. To assess the feasibility of the use of solar
installation in Poland, the paper presents a simplified analysis of the ammonia
absorption chiller whose task is to produce chilled water for air conditioning in
public building. Also it is shown that it is possible to use geothermal water from
Podhale to power absorption chiller producing cold in summer.
Key words: absorption chiller, renewable energy, solar energy, geothermal
energy, solar collector, energy savings.
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Lidia GRZEGORCZYK
Politechnika Poznańska
DOBRE ROZWIĄZANIE DLA BIEDNEGO ŚRODOWISKA, ZACHŁANNEGO
BIZNESU I WYKSZTAŁCONEGO SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI KORZYŚCI
1
I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GENERACJI ROZPROSZONEJ
Wstęp
Tania energia wydaje się już utopią oraz czasem, który nie powróci. Zdaniem
autorki jest to tylko zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia powtarzany przez
polityków.
Patrząc w przeszłość krajowej energetyki można stwierdzić, że nie była ona
powodem do zwiększonej dyskusji. Wydawało się zatem oczywiste, że Polska
posiada złoża węgla, które zapewnią jej samowystarczalność w produkcji energii
2
elektrycznej oraz cieplnej na kilkadziesiąt lat.
Dlatego też wszelkie
niekonwencjonalne źródła energii były traktowane z dużym dystansem oraz
3
brakiem perspektyw na zastosowanie. Powyższa strategia jest już aktualnie
przestarzała i nieaktualna. Za kilkanaście lat może okazać się, że całkowicie
zostaną wyczerpane odnawialne złoża – ważne z perspektywy polskiej gospodarki.
Komisja Europejska pod koniec 2011 roku przedstawiła plan działań
w dziedzinie energii do 2050 roku. pt. Energy Roadmap 2050 (Final report…,
2013). Podstawowym założeniem jest znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla w energetyce przy jednoczesnym zachowaniu i utrzymaniu dywersyfikacji
dostaw energii. Jednym z celów jest zmniejszenie do 2050 roku emisji gazów
4
cieplarnianych o 80-95% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Przedstawione
plany zakładają duży udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej jej produkcji
oraz w zużyciu energii elektrycznej. Jest to również próba wpisania generacji
rozproszonej w szersze trendy rozwoju energetyki, które są rozwijane od wielu lat
za granicą.

1

Artykuł powstał w oparciu o aktualny stan wiedzy z 07.2014 r.
Zasoby w zagospodarowanych złożach zmniejszają się systematycznie i okres egzystencji
istniejących zespołów górniczo-energetycznych jest ograniczony. Istnieje zatem ewidentna potrzeba
budowy nowego (jednego lub kilku) zespołu górniczo-energetycznego. Czasu nie ma zbyt wiele,
ponieważ od powzięcia decyzji do uruchomienia wydobycia w dużej kopalni odkrywkowej węgla
brunatnego potrzeba nie mniej niż 15 lat. Zob. J. R. Kasiński, Zasoby węgla brunatnego w Polsce –
stan rozpoznania i podstawowe problemy, http://www.pgi.gov.pl/images/stories/artykuly/wegiel_brunat
ny/tekst_kasin_2 [dostęp 30.07.2014 r.].
3
W obliczu faktu, że koszty energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych są znacznie wyższe niż
związane ze spalaniem paliw kopalnych można sądzić, że przy zastosowaniu czystych technologii
spalania węgiel brunatny jeszcze długo pozostanie jednym z podstawowych surowców
energetycznych na świecie i w Polsce. Nie grozi tu, jak w przypadku węglowodorów, szybkie
wyczerpanie zasobów, a światowe zasoby tego surowca zapewniają utrzymanie obecnego poziomu
wydobycia przez 500 lat. Także w Polsce zasoby węgla brunatnego wystarczą na mniej więcej tyle
samo, zatem zwiększenie jego wydobycia węgla brunatnego (czy choćby utrzymanie
go na dotychczasowym poziomie) przyczyniłoby się w sposób istotny do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego kraju, Założenia Polityki Energetycznej Państwa do 2025 roku przewidują
uruchomienie nowych kopalń węgla brunatnego, wymaga to jednak podjęcia niezbędnych decyzji już
teraz. Zob. J. R. Kasiński, Zasoby węgla…, op. cit., s. 2.
4
J. Bednorz, Wpływ Energy Road Map 2050 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, https://www.minpan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE163/bednorz.pdf [dostęp 27.07.2014 r.].
2
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Przyglądając się polskiej energetyce można stwierdzić, że sytuacja nie
wygląda najlepiej, ponieważ większość elektrowni oraz elektrociepłowni dysponuje
„wiekowymi” urządzeniami. W związku z tym, w przeciągu kilku lat powinny zostać
wyłączone z eksploatacji ze względu na zużycie. Pojawia się ważne pytanie:
co stanie się z jednym z głównych nośników energii w gospodarce polskiej –
węglem? Dodatkowo od 1 stycznia 2016 roku spodziewany jest deficyt mocy
5
spowodowany dyrektywą LCP, która sugeruje wyłączenie ok. 5000 MW. Do tego
czasu gospodarka polska nie jest w stanie wyrównać inwestycji w moce
konwencjonalne z kilku przyczyn: legislacyjnych, technologicznych, logistycznych,
informacyjnych oraz finansowych.
Wymienione wyżej kwestie sprawiają, że sytuacja energetyczna Polski jest
dość trudna, ponieważ wszelkie decyzje, które zostaną podjęte, będą miały
kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji dostaw energii w niedalekiej przyszłości,
a także wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pojawia się zatem
dodatkowe pytanie: dlaczego Polska pozwala podporządkowywać swoją
energetykę przez światowe firmy konsultingowe, a nie zamierza tworzyć własnych
celów i programów strategicznych w obszarze energetyki rozproszonej?
W perspektywie wielu pytań wydawać się może, że krajowa gospodarka
energetyczna powinna zostać pokierowana w taki sposób, aby rozwiązać kluczowe
problemy – czy dalej wspierać budowę oraz modernizację elektrowni węglowych,
czy wzmacniać budowę elektrowni jądrowej, czy też inwestować w rozwój
technologii rozproszonych? Może okazać się, że ostanie rozwiązanie będzie
najkorzystniejsze i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa krajowej
energetyki, a także na dywersyfikację dostaw energii oraz poprawę warunków
ekonomiczno-społecznych w kraju. W dalszej perspektywie wymienione wyżej
rozwiązania mogą istnieć jednocześnie, jednak należy pamiętać o przyjęciu
odpowiednich proporcji.
Generacja rozproszona – trendy
Kolejne próby spowolnienia światowego kryzysu energetycznego, związanego
z nieodwracalnym wyczerpywaniem się paliw kopalnych, doprowadziły
do powstania idei zrównoważonego rozwoju, a wraz z nią innowacyjnych
technologii generacji rozproszonej. Jest ona ważna szczególnie w krajach
europejskich, w których wydobycie własnych surowców stanowi zaledwie kilka
6
procent w ogólnym bilansie energetycznym.

5

6

Nowe wymagania dyrektywy LCP mówią o tym, że: na moc źródła składa się suma mocy kotłów
podłączonych do jednego komina – w efekcie źródło = komin; dla kotłów po 1987 – także te, które
technicznie mogłyby odprowadzać spaliny wspólnym kominem (w opinii władz) – jedna instalacja
spalania; Powyższe zasady nie dotyczą kotłów o mocy poniżej 15 MWt. Znaczne zaostrzenie
standardów emisyjnych SO2, NOx i pyłów. Wymóg prowadzenia pomiarów ciągłych stężeń SO2, NOx
i pyłów dla źródeł o mocy od 100 MWt z wyjątkiem: źródeł o czasie eksploatacji < 1000 h/rok, kotłów
lub turbin gazowych opalanych gazem ziemnym – w zakresie SO2 i pyłów. Wymóg prowadzenia
pomiarów emisji całkowitej rtęci w źródłach opalanych węglem – co najmniej raz w roku.
Zob. M. Jabłoński, Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, http://www.apbiznes.pl/wpcontent/uploads/2011 [dostęp 15.07.2014 r.].
P. Biczel,. Integracja rozproszonych źródeł w mikrosieci prądu stałego. Rozprawa habilitacyjna,
Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska 2013.
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Podjęte w Europie działania od czasu uchwalenia Protokołu z Kioto
w 1997 roku, wdrożenia systemu handlu emisjami, a także pakietu energetycznoklimatycznego mają na celu zmianę energetyczną. Celem tej transformacji jest
dostarczenie energii oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego pochodzącego
7
z bezpiecznych źródeł. Według Laughlin kraje, które uwzględnią w swoich planach
rozwojowych fakt stopniowego wyczerpywania się paliw kopalnych, jak i tanich
zasobów środowiska, zyskają ogromną przewagę konkurencyjną nad pozostałymi
państwami. Podstawowa zmiana w sektorze energii wymaga odpowiednich
mechanizmów i regulacji, a także nakładów finansowych, które zabezpieczą rynek
energii przed niekontrolowanym wzrostem cen. Energetyka rozproszona ma
8
szansę stać się istotną częścią tej rewolucji. Aby jednak tak się stało, konieczne
jest uwzględnienie specyfiki inwestycji m.in. w prawie – zaproponowanie takich
rozwiązań w procedurach oceny oddziaływania na środowisko, które umożliwią
sprawną realizację tych przedsięwzięć przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Sektor energetyczny w Polsce cechuje wysoka koncentracja wytwarzania
źródeł energii, uzależnienie od surowców kopalnych oraz wysokie zużycie
infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. W kolejnych latach konieczne będzie
podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu modernizację sektora,
aby zapewnić ciągłość dostaw energii oraz sprostać rosnącym wymogom
9
środowiskowym (w tym wspomniany wcześniej pakiet energetyczno-klimatyczny).
Podstawowymi założeniami sektora energetycznego jest zapewnienie energii
każdemu odbiorcy po korzystnej cenie oraz zminimalizowanie wpływu
na środowisko. Ogólne przesłanki, które przemawiają za rozwojem lokalnego
wytwarzania energii w gospodarce polskiej to:
 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie
energetycznym;
 Ograniczenie jednostkowych emisji zanieczyszczeń wraz z redukcją
dwutlenku węgla;
 Zmniejszenie kosztów przesyłu energii elektrycznej na skutek
zlokalizowania źródła wytwarzania w pobliżu odbiorcy;
 Krótki czas budowy oraz niskie koszty kapitałowe i rozruchu w przypadku
jednostek paliwowo gazowych;
 Ochrona środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji, wynikających z pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych i wykorzystania gazu ziemnego jako podstawowego paliwa;

7

R. Laughlin, Der Letzte macht das Licht aus: Die Zukunft der Energie, Piper 2012.
J. Maćkowiak-Pandera, Oddziaływanie energetyki rozproszonej na środowisko jako istotny element
procesu inwestycyjnego, Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej 2013,
Warszawa.
9
W ostatnich 13 latach Polska dwa razy padła ofiarą rozmijania się szczytnych rządowo-korporacyjnych
strategii liberalizacyjnych i rzeczywistych remonopolizacyjnych praktyk realizacyjnych w energetyce.
Za pierwszym razem w 1997 roku, kiedy uchwalone zostało Prawo energetyczne wyszła
wszechogarniająca regulacja i dominujące monopolistyczne przedsiębiorstwa. Za drugim razem
w 2006 roku – wtedy próbowano wprowadzić zielone certyfikaty do wspomagania rozwoju nowej
energetyki OZE, a wyszło współspalanie do wspomagania energetyki węglowej. J. Popczyk,
Przyspieszenie konfrontacji: Energetyka wielkoskalowa vs rozproszona, „Energetyka cieplna
i zawodowa” 2011, nr 1, s. 16.
8
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 Wykorzystanie
nowoczesnych
technologii
wytwórczych
oraz
systematyczne obniżanie ich kosztów;
 Polityka proekologiczna rządów krajów promujących nowoczesne
technologie wytwarzania lokalnego.
Wyżej wymienione założenia generacji rozproszonej potwierdzają, że jej
rozwój jest niemożliwy bez modernizacji systemu elektroenergetycznego, który
z technicznego punktu widzenia jest podstawą funkcjonowania każdego państwa.
Rozwój energetyki rozproszonej wiąże się również z budową
10
mikroinstalacji oraz inteligentnymi systemami zarządzania energią zwanymi
z ang. smart grid. Dzięki temu systemowi może okazać się, że wprowadzanie
rozproszonych źródeł energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
11
będzie łatwiejsze, a jednocześnie zagrożenia wynikające z blackoutu zostaną
zminimalizowane.
Energetyka rozproszona w perspektywie polskiej gospodarki
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest postrzegany w Polsce
głównie jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska naturalnego oraz
zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ministerstwo Gospodarki
zakłada, że tzw. trójpak energetyczny (Ustawa z dnia 26 lipca 2013) obejmujący
projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i o Odnawialnych źródłach
energii wpłynie na rozwój i promocję wykorzystywania energii ze źródeł
odnawialnych oraz ureguluje wspólne zasady rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i gazu ziemnego.
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej w naszym kraju,
bazując jedynie na OZE, na tym etapie rozwoju źródeł jest mało prawdopodobne.
W tabeli nr 1 przedstawiono obecną liczbę instalacji odnawialnych źródeł
na podstawie koncesji.
Faktem jest jednak, że krajowy system energetyczny nie jest jeszcze gotowy
do przyjęcia na większą skalę energii ze źródeł rozproszonych. Podczas jego
budowy nie przypuszczano, że pojawią się lokalne źródła energii. Polski system
elektroenergetyczny nie posiada nowoczesnej infrastruktury, główną jego wadą
jest tu niska efektywność wytwarzania energii elektrycznej i duże
niedoinwestowanie infrastruktury technicznej w szczególności przemysłowej
12
i dystrybucyjnej.
Aktualna sytuacja zmusza, aby dopasować całą sieć

10

Komisja Europejska w 2011 roku przedstawiła plan działań w dziedzinie energii do 2050 roku „Energy
Roadmap 2050”, który stanowi próbę wpisania mikroinstalacji w szersze trendy rozwoju energetyki
prosumenckiej i energetyki obywatelskiej, rozwijane już od wielu lat za granicą. W projekcie ustawy
o OZE ograniczono się tylko do zapisu roli mikroinstalacji, a propozycje działań w obszarze energetyki
prosumenckiej obejmują m. in.: wprowadzenie obowiązku zakupu nadwyżek energii elektrycznej,
która została wytworzona z mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80% średniej ceny
sprzedaży energii elektrycznej, ogłoszonej przez Prezesa URE. Final report for the European
Commission 2013. Employment Effects of selected scenarios from the Energy roadmap 2050,
http://ec.europa.eu/energy/observatory/studies/doc/2013_report_employment_effects_roadmap_2050
[dostęp 25.07.2014 r.].
11
Gigantyczna awaria w Szczecinie w 2008 roku, podczas nocny opadów mokrego śniegu, które
spowodowały uszkodzenia dwóch linii energetycznych zasilających miast. Według energetyków
to największa awaria od II wojny światowej. IAR/RMF, Blackout sparaliżował Szczecin,
http://energetyka.wnp.pl/blackout-sparalizowal-szczecin,47130_1_0_0.html [dostęp 10.07.2014 r.].
12
J. Paska, Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Warszawa 2010.
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13

energetyczną do pojawiających się małych źródeł generacji rozproszonej.
Związane jest to z unijną polityką promującą energetykę odnawialną i rozproszoną,
która w przyszłości będzie oparta wyłącznie na odnawialnych źródłach energii.
Tabela nr 1: Instalacje odnawialnych źródeł energii na podstawie koncesji ważnych na
31 grudnia 2013 r.
Rodzaje źródła

Sumaryczna moc
zainstalowana [MW]
112,9
986,8

Liczba instalacji

Elektrownie na biogaz
189
Elektrownie na biomasę
33
Elektrownie
wytwarzające
energię
1,9
17
elektryczną z promieniowania słonecznego
Elektrownie wiatrowe
2289,5
835
Elektrownie wodne
970,1
784
Współspalanie*
41
RAZEM
5461,4
1899
* Due to the different ranges of percentage of biomass (the total fuel stream),
with respect to these installations, not given a total installed capacity.
Źródło: Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2013. Sprawozdanie z działalności
Prezesa URE w 2013, nr 02 (88), 30 czerwca 2014 Warszawa.

Kłopotliwym czynnikiem hamującym proces rozwoju generacji rozproszonej
jest niechęć krajowego sektora energetycznego do wprowadzania jakichkolwiek
innowacji na poziomie podsektorów wytwórczych, przesyłowych czy
dystrybucyjnych. Wszystkie dotychczasowe zmiany są potrzebą wypełniania
dyrektyw unijnych i nie wynikają z chęci zmodernizowania krajowego sektora
energetycznego.
Wydawać się może, że rozpoczęta i przeprowadzona prywatyzacja
przedsiębiorstw energetycznych oraz wdrożone regulacje prawne, w teorii
gwarantują dostęp do sieci energetycznych indywidualnym wytwórcom, ale nie
zmienia to mentalności, zgodnie z którą innowacyjna gospodarka energetyczna
może zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. Dlatego też, mimo
deklaracji ze strony rządu, nie stworzono w Polsce realnych warunków do rozwoju
energetyki rozproszonej, a preferowane rozwiązania służą umacnianiu pozycji
gospodarczych koncernów energetycznych. Taka polityka doprowadziła Polskę
14
na skraj katastrofy energetycznej.
Chroniona w ten sposób przez rząd
energetyka nie inwestowała w nowe technologie i nowoczesne metody
zarządzania energią oraz nie dokonywała modernizacji. Skutkiem jest aktualny
stan, w którym prawie połowa instalacji w polskim sektorze elektroenergetycznym
to muzeum przedwojennej techniki: mało efektywne bloki węglowe obsługiwane
przez niewydajną sieć energetyczną, a także częste przerwy w dostawie energii
15
na terenach otwartych. Jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane działania
13

R. Szczerbowski, B. Ceran, Możliwości rozowju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej
opartej na odnawialnych źródłach energii. Polityka energetyczna t. 16, z. 3, Kraków 2013.
J. Popczyk, Energetyka rozproszona – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego
rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, Warszawa 2011.
15
Polska elektroenergetyka korporacyjna nie jest już zdolna do odpowiedzi na potencjalny deficyt
energii elektrycznej po 2015 roku za pomocą bloków wielkoskalowych (węglowych, jądrowych),
bowiem czas realizacji tych bloków (obejmujących organizację ich finansowania) wykracza daleko
14
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w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i produkcji energii
z rozproszonych źródeł, opartych na surowcach odnawialnych – negatywne
zjawiska będą się pogłębiać i stworzą barierę dla rozwoju polskiej gospodarki.
Większość rozwiązań, jak wspomniano wcześniej w artykule, wymusza polityka
europejska. Do tej pory jednak Polska nie posiada ustawy o OZE mimo, że termin
jej uchwalenia minął w 2010 roku – powstał jedynie projekt ustawy o odnawialnych
źródłach energii z lipca 2012 roku.
Faktem jest, że rozwój energetyki rozproszonej w naszym kraju może być
ważnym aspektem do rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich i rolnictwa
energetycznego w kraju. Współczesna, polska energetyka wytwarza ogromne
ilości odpadów i zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, dlatego bez
zmiany podejścia do sposobu produkcji energii nie będzie możliwa poprawa
jakości i bezpieczeństwa sektora energetycznego. Ponadto może to być sprzeczne
z realizacją konstytucji zapisanej w art. 5, który zapewnia, że Polska będzie
rozwijać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy, polska
energetyka jest w początkowym etapie zmian, a rozwój generacji rozproszonej
może
stać
się
przyczyną
do
wprowadzenia
polskiego
sektora
elektroenergetycznego na nowe tory. Według „Polityki energetycznej Polski,
do 2030 roku” w warunkach polskich decydujące znaczenie w kontekście
osiągnięcia postawionego celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych
w strukturze energii finalnej brutto w 2020 roku, będą miały postępy poczynione
w energetyce wiatrowej, produkcji biogazu i biomasy oraz biopaliwach
transportowych. Prognozowane wartości mocy wytwórczych energii brutto
zestawiono w tabeli 2.
Tabela nr 2: Prognoza mocy wytwórczych energii elektrycznej brutto do 2030 roku.
Paliwo/technologia
Węgiel brunatnyPC/Fluidalne
Węgiel kamiennyPC/Fluidalne

Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto w MW
2010
2015
2020
2025
2030
9177

9024

8184

10344

10884

15796

15673

15012

11360

10703

Węgiel kamienny-CHP

4950

5394

5658

5835

5807

Gaz ziemny-CHP

710

810

873

964

1090

Duże wodne

853

853

853

853

853

Wodne pompowe

1406

1406

1406

1406

1406

Jądrowe

0

0

1600

3200

4800

Przemysłowe węgielCHP

1411

1416

1447

1514

1555

Przemysłowe gaz-CHP

50

63

79

85

92

Lokalne gazowe

0

22

72

167

278

Małe wodne

107

192

282

298

298

albo bardzo daleko poza horyzont 2015. J. Popczyk, Wizja polskiej energetyki w horyzoncie 2050,
Warszawa 2011, s. 9.
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Paliwo/technologia

Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto w MW
2010
2015
2020
2025
2030

Wiatrowe

976

3396

6089

7564

7867

Biomasa stała-CHP

40

196

623

958

1218

Biogaz CHP

74

328

802

1293

1379

Systemy fotowoltaiczne

0

0

2

16

32

RAZEM

35550

38773

42982

45857

48262

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, przyjęta
przez Radę Ministrów 10.11.2009 r.

Na podstawie tabeli 2 wynika, że do 2020 roku odnawialne źródła stanowić
będą ok. 25% całkowitej mocy wytwórczej, a przewidywany spadek w latach
2020-2030 wynika z faktu instalacji energetyki jądrowej, która ma powstać po 2020
16
roku. Jednocześnie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” nie kładzie
nacisku na rozwój generacji rozproszonej oraz budownictwa nisko- oraz plusenergetycznego, które określane jest w przepisach unijnych. Stad wynikają różne
koncepcje rozwoju energetyki w Polsce, które zakładają m. in.:
 Ograniczenie wytwarzania energii z wykorzystaniem tradycyjnych
technologii węglowych;
 Rozwój CHP w przemyśle;
 Całkowitą rezygnację z energetyki jądrowej;
 Zwiększony rozwój energetyki prosumenckiej, w której znaczący udział
energii krajowej będzie pochodził z lokalnych źródeł.
Szanse i zagrożenia wynikające z energetyki rozproszonej
Wprowadzenie technologii generacji rozproszonej wraz z pozostałymi
podsystemami umożliwia tworzenie lokalnych struktur elektroenergetycznych.
Przyczyni się to do rozwoju lokalnych społeczności przez zwiększenie roli
samorządów i nowych miejsc pracy. Mimo niepewności wynikających z obecnej
struktury technicznej sektora elektroenergetycznego do potencjalnych korzyści
wdrożenia systemu generacji rozproszonej można zaliczyć:
 Tworzenie i rozwój lokalnych rynków energii;
 Zminimalizowanie
skutków
awarii
systemowych
(zmniejszenie
prawdopodobieństwa wystąpienia blackoutu);
 Poprawę
parametrów
jakościowych
energii
elektrycznej
wraz
z ograniczeniem strat mocy czynnej i biernej na przesyłkę i dystrybucję;

16

W styczniu 2009 roku rząd przyjął, nie dysponując praktycznie żadnymi danymi wynikami
analiz/badań program energetyki jądrowej (2 elektrownie po dwa bloki, każdy 1600MW,
o jednostkowych nakładach inwestycyjnych wynoszących 4,5 mln euro na MW). W ciągu kilku lat
program zrobił „karierę”, a energetyka jądrowa stała się najbardziej wyrazistą częścią w Polityce
energetycznej Polski do 2030 roku. O swoistej swobodzie podejmowania podejścia do energetyki
jądrowej w Polsce świadczy niejednoznaczność przekazów rządowych i zachowań skonsolidowanych
przedsiębiorstw elektroenergetycznych dotyczących wielkości energetyki. W polityce rządowej jest
oficjalnie mowa o łącznej mocy elektrowni jądrowych 4800MW. Z drugiej strony, gdy oprzeć się
na deklaracjach przedsiębiorstw dotyczących udziału w energetyce jądrowej, jest to znacznie ponad
6400MW. J. Popczyk, Wizja polskiej…, op. cit., s. 68.
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 Ochronę środowiska wynikającą z wprowadzania technologii OZE
na szeroką skalę;
 Zwiększoną współpracę między nauką i przemysłem, która wpłynie
na rozwój nowoczesnego sektora gospodarki;
 Rozwój innowacyjnych technologii w stosowaniu układów hybrydowych,
które łączą kilka rozwiązań;
 Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej przez zastosowanie ogniw
paliwowych jako jednej z obiecujących technologii;
 Realizację celów polityki Unii Europejskiej.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że generacja rozproszona przyczynia się
do tańszej energii, wpływa na zmniejszenie emisji spalin, a także wzrost
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kolejną zaletą są niewątpliwie niższe
koszty rozbudowy sieci i związane z nią koszty eksploatacyjne.
Z przedstawionych wyżej korzyści wynika, że rozwój generacji rozproszonej
może usprawnić jednocześnie funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarczych,
społecznych oraz ekonomicznych, wpisując się tym samym w ideę
zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej niezależności energetycznej. Można
więc stwierdzić, że generacja rozproszona mogłaby zapoczątkować dynamiczny
rozwój polskiej myśli technicznej oraz gospodarczej. Nie należy jednak zapominać,
że istnieje szereg barier i przeszkód, które hamują ten rozwój. Do znaczących
problemów można zaliczyć przede wszystkim:
 Integrację systemów pod względem technicznym;
 Silną zależność wytwarzania energii od aktualnych wartości i parametrów
środowiska zewnętrznego (np. wartość nasłonecznienia w instalacjach
fotowoltaicznych, prędkość wiatru w farmach wiatrowych);
 Trudności w oszacowaniu ilości wyprodukowanej energii;
 Niedostateczny
rozwój
techniczno-ekonomiczny
odnawialnych
i alternatywnych technologii w naszym kraju (duże wpływy zagranicznych
technologii);
 Możliwość fluktuacji systemu elektroenergetycznego przy dużym udziale
niestabilnych źródeł energii;
 Niejednoznaczne wytyczne dotyczące przyłączania małych jednostek
wytwórczych (mikroinstalacje w rozwoju energetyki prosumenckiej);
 Niedofinansowania nowych projektów i technologii naukowych w zakresie
mikrogeneracji;
 Rozbieżności regulacyjne i prawne oraz brak dynamicznego systemu taryf;
 Małe powiązania między nauką i biznesem, a także niedostateczne
prowadzenie edukacji społecznej w zakresie ekologii i techniki;
 Niechęć do reformy dużych wytwórców sektorów energetycznych.
Należy jednak podkreślić, że długa lista nie wymienia wszystkich problemów
związanych z energetyką rozproszoną oraz źródłami odnawialnymi. Pozwala
to jednoznacznie określić, że polską gospodarkę energetyczną czeka rewolucja,
w której należy konsekwentnie realizować założenia przyjętych wcześniej celów.
17
Słusznie to również określił Rifkin w swojej książce pt.: „Trzecia rewolucja
17

Jeremy Rifkin – amerykański ekonomista i politolog, autor dziewiętnastu książek nt. zmian
technologicznych i ich wypływu na gospodarkę i społeczeństwo. Doradzał m. in. prezydentowi Francji
Nicolasowi Sarkozy’emu oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Jest autorem koncepcji trzeciej
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przemysłowa”, w której podkreślił, że rozwój energetyki jest możliwy dzięki
stosowaniu niekonwencjonalnych źródeł, przekształcaniu właścicieli budynków
w prosumentów, a budynki w mikroelektrownie do wytwarzania energii
18
w mikroinstalacjach.
Wprowadzenie generacji rozproszonej na szeroką skalę wiąże się
ze znaczącymi zmianami w krajowym systemie elektroenergetycznym, zaczynając
od mentalności użytkowników po zmianę technologii i systemów zarządzania
energią. W świecie propagowania racjonalnego i efektywnego gospodarowania
energią, a także dbałością o środowisko naturalne to użytkownik końcowy będzie
miał największy wpływ na aspekty techniczne, ekonomiczne współczesnej
gospodarki energetycznej związanej z generacją rozproszoną. Należy rozważyć
korzyści oraz zagrożenia wynikające z wprowadzania radykalnych zmian
i jednocześnie pamiętać, że proces ten nie trwa rok, lecz jest to długofalowa
polityka, która pozwoli na nowo zdefiniować aspekty nowoczesnej gospodarki
energetycznej. Mimo długiej listy zagrożeń wynikających z generacji rozproszonej
twierdzi się, że za kilkadziesiąt lat ponad połowa światowej produkcji energii będzie
generowana ze źródeł odnawialnych w ramach lokalnych, niezależnych systemów
elektroenergetycznych.
Mikroenergetyka rozproszona szansą na rozwój lokalnej gospodarki –
energia z rowerów stacjonarnych
Rozwój małej generacji rozproszonej związany jest z rosnącym
zainteresowaniem
indywidualnych
odbiorców
gospodarstw
domowych.
Z informacji, które podaje Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że blisko połowa
Polaków wyraża chęć montowania w swoich domach mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii. W Polsce coraz więcej obywateli poszukuje sposobów
na zwiększenie niezależności i pewności dostawy energii. Znalezienie alternatywy
narasta wraz ze wzrostem kosztów i obniżeniem jakości zaopatrzenia w energię
elektryczną, z czym spotykają się odbiorcy najczęściej na obszarach wiejskich
i podmiejskich.
Potencjał rozwoju mikroinstalacji w perspektywie polskiej gospodarki jest
stosunkowo duży, ponieważ spory odsetek ludności żyje na obszarach wiejskich
oraz peryferyjnych. Stąd wydaje się oczywiste, że wzrastająca liczba prosumentów
jest uzasadniona. Realizacja scenariusza rozwoju mikroinstalacji OZE, to nie tylko
wypełnienie zobowiązań w stosunku do Unii Europejskiej, ale także zwiększenie
korzyści społeczno-gospodarczych. Związane są przede wszystkim z ożywieniem
rewolucji przemysłowej, która została oficjalnie zatwierdzona w długoterminowych planach Unii
Europejskiej. W wrześniu 2011 roku ukazała się jego ostatnia książka pt.: „The Third Industrial
Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the Word”. Jak twierdzi
Rifkin: W XIX wieku napędzane parą maszyny drukarskie wraz z siecią żelaznych kolei stworzyły
technologiczną infrastrukturę pod narodowe rynki pierwszej rewolucji przemysłowej. XX wiek przyniósł
komunikację elektroniczną (telefon, radio, telewizja), silnik spalinowy i kulturę masowej konsumpcji,
które razem dały podwaliny pod drugą rewolucję przemysłową. W obliczu tych zmian, ludzkość
potrzebuje nowej gospodarczej narracji, która będzie w stanie zapewnić człowiekowi sprawiedliwy
i zrównoważony rozwój – będzie to możliwe dzięki nadchodzącej trzeciej rewolucji przemysłowej.
Nasza cywilizacja znalazła się na rozdrożu. Ropa oraz inne surowce kopalne przez wiele
dziesięcioleci były podstawą przemysłowego sposobu życia. Obecnie jednak zasoby te się
wyczerpują, topiąc przy tym dotychczasową organizację społeczno-ekonomiczną. Rifkin J., Trzecia
rewolucja przemysłowa, Katowice 2012.
18
J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Katowice 2012.
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inwestycji prywatnych na rzecz energetyki, a także środowiska (w tym redukcja
CO2).
Należy pamiętać, że rozwój mikrogeneracji może pokazać nowy kierunek
w krajowej gospodarce. Popularne staje się stwierdzenie, że OZE jest energetyką
prosumencką, a energetyka prosumencka oznacza „rewolucję”. Ponadto wiele
zagranicznych rozwiązań można z powodzeniem wykorzystać w krajowej
19
gospodarce. Dla przykładu, scenariusz niemieckiej polityki energetycznej,
w której istnieje około 4 milionów prosumentów i ponad 60% instalacji OZE zasila
20
gospodarstwa domowe.
Innymi słowy oznacza to, że energia elektryczna
pochodząca z własnego źródła jest tańsza niż u operatora sieci.
Powszechna moda na coraz popularniejsze energooszczędne produkty
sprawia, że mimo ich niewątpliwych zalet są one często źródłem zwiększonej
emisji zaburzeń. Problem potwierdzają również światowi naukowcy, którzy
uważają, że: „… wzrost odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych
21
jest związany z podnoszeniem problemów technicznych”. Dlatego rozwiązaniem
problemu może okazać się produkcja alternatywnej energii nie na masową skalę,
lecz na użytek gospodarstw domowych, propagująca jednocześnie model
22
energetyki prosumenckiej.
Przykładem takiego rozwiązania może być produkcja energii z alternatywnego
źródła, którym jest rower stacjonarny. Faktem jest, że dotychczas nie została
szczegółowo opracowana jakość i dokładna ilość energii elektrycznej
wyprodukowanej z roweru, jednak poszukiwanie nowych rozwiązań, które
gwarantują niezależność dostaw energii sprawiają, że pomysł może mieć
odkrywczy charakter. Prace nad wykorzystaniem obracających się urządzeń
w energetyce służą głównie do użycia ich dla określenia poprawy jakości energii
elektrycznej. Dlatego prowadzenie badań w tym kierunku może okazać się nową
technologią, która pozwoli jednocześnie zmagazynować energię elektryczną
uzyskaną w wyniku jej konwersji. Warto podkreślić, że coraz bardziej popularne
stają się próby zasilenia urządzeń gospodarstwa domowego z konstrukcji własnej
roboty. Niewątpliwie, w dalszej perspektywie czasowej, połączenie kilku rowerów
jako źródło energii może wspierać mikroenergetykę rozproszoną i być stosowane
w budownictwie mieszkaniowym lub użyteczności publicznej jako uniezależnienie
19

Niemcy, którym powinniśmy się najbardziej przyglądać, zapowiadają, że już w 2050 roku będą mieć
tylko energetykę odnawialną. Konsekwentnie, technologiom wielkoskalowej energetyki nadały status
technologii pomostowych prowadzących do nowej energetyki. Elektrownie jądrowe uzyskały status
technologii pomostowych do 2035 roku, a węglowe do 2050 roku. Oznacza to, że zyski z pierwszych
będą przez 25 lat, do czasu ich likwidacji, przeznaczone na finansowanie rozwoju energetyki OZE.
Zyski z drugich będą natomiast wykorzystywane na ten cel przez 40 lat. Zob. J. Popczyk,
Przyspieszanie konfrontacji…, op. cit., s. 21.
20
Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, 2013. Instytut Energetyki
Odnawialnej, Warszawa.
21
N. Golovanov, G.C. Lazaroiu, A. Manole, M. Roscia, M.D. Zaninelli, Sustainable Building for the
Quality of Power Supply, In Proceedings of the IEEE PowerTech Conference 2005, Sankt Petersburg,
Russia, 27-30 June 2005, Energies, 2013.
22
Model energetyki prosumenckiej to taki, w którym odbiorca energii jest jednocześnie jej producentem
i konsumentem. Produkując ciepło lub energię elektryczną na własne potrzeby, prosument może przy
tym ewentualnie ich nadwyżki odstąpić innym odbiorcom. Dynamiczny rozwój energetyki
prosumenckiej jest obserwowany w coraz większej liczbie państw w Europie i na świecie. Energetyka
prosumencka – możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego, K. Żmijewski (red.), Warszawa 2013,
s. 36.
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od dostaw energii na wypadek awarii. Rezultaty takich badań mogą jednocześnie
promować nowe technologie alternatywnych źródeł, które korzystnie wpłyną
na podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej. W długofalowym
rozwoju produkcji energii z rowerów może okazać się, że uzyskane wyniki wpłyną
na poprawę pracy sektora dystrybucyjnego, zapewniając niezawodność pracy sieci
w gospodarstwach domowych lub budynkach użyteczności publicznej (hale
sportowe, siłownie).
Podsumowanie
Odnawialne źródła energii z reguły poprawiają bezpieczeństwo energetyczne.
Przede wszystkim uniezależniają odbiorców od importu, a w szczególności
od importu z regionów niestabilnych politycznie. Obserwowany obecnie rozwój
generacji rozproszonej w Polsce jest między innymi wynikiem promowania przez
Unię Europejską energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych źródeł,
a w szczególności odnawialnych. Opracowanie mechanizmów zarządzania
generacją rozproszoną jest trudne w aktualnym systemie elektroenergetycznym
kraju i dotychczas nie zostało kompleksowo rozwiązane. Mimo wielu zalet
energetyki rozproszonej, a także wątpliwości, które pojawiają się podczas
rozważań, istotnym jest fakt, że źródła nieodnawialne z roku na rok ulegają
zmniejszeniu, a poszukiwanie alternatywnej drogi rozwoju energetyki powinno stać
się priorytetem dnia codziennego.
Kluczowe również stają się uwarunkowania mikrogeneracji, które będą
promowały postawę prosumencką, wpłyną na usunięcie barier prawnych
związanych z dostępem do sieci, a także ujednolicą koncepcję związaną
z działaniami na rzecz inteligentnych sieci energetycznych. Zasadniczym
i niewymagającym nowych zobowiązań w kierunku trwałego i efektywnego rozwoju
energetyki rozproszonej jest zapewnienie warunków do rozwoju mikroinstalacji.
Mimowolne podejmowanie działań na rzecz rozwoju generacji rozproszonej
może wpłynąć na zaniechanie realizacji strategicznych celów społecznogospodarczych Polski. Pomimo ponoszonych kosztów na rozwój energetyki
odnawialnej, jak i poprawę bezpieczeństwa energetycznego, krajowe cele mogą
nie zostać osiągnięte, a jednocześnie mogą przyczynić się do zniekształcenia
strategii polskiej energetyki.
Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie możliwości i zagrożeń, które może zaoferować
energetyka rozproszona w skali globalnej, jak również w skali mikro na
potrzeby gospodarstw domowych. Wynika to z tendencji, które zachodzą
w zapotrzebowaniu na energię w polskiej gospodarce.
Punktem wyjścia rozważań jest konstatacja o konieczności zmian w systemie
elektroenergetycznym oraz poprawa kondycji gospodarczej polskiej energetyki.
Powyższy cel opracowania determinuje teza, że warunkiem poprawy działania
systemu energetycznego i poprawy jego bezpieczeństwa, a także możliwości
rozwoju generacji rozproszonej jest konieczność podjęcia działań mających
na celu dostosowanie się do odbiorców i współczesnej polityki europejskiej przez
implementację nowych technologii i rozwiązań związanych z generacją
rozproszoną.
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Artykuł zawiera opis aktualnego stanu energetyki rozproszonej w polskiej
gospodarce. Jednocześnie podkreślono korzyści i zagrożenia wpisane w rozwój
odnawialnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie mikrogeneracji
rozproszonej.
Opracowanie zostało oparte na literaturze polskiej, angielskiej i niemieckiej,
a także legislacji polskiego systemu energetycznego, danych statystycznych oraz
materiałów konferencyjnych z zakresu generacji rozproszonej. W zakończeniu
znajdują się wnioski z przeprowadzonych rozważań, a także zaproponowanego
rozwiązania mikrogeneracji z rowerów stacjonarnych.
Słowa klucze: generacja rozproszona, mikroinstalacje, odnawialne źródła
energii, gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne
Summary
The purpose of this article is to identify the opportunities and threats that
distributed energy can offer on a global scale as well as at the micro level
for household purposes. This is due to a trend that has occured as a result
of demand for energy in the Polish economy.
The starting point of discussion is the assertion that the power system needs
changes and the economic condition of the Polish energy sector needs
improvement.
This objective is determined by a thesis that the condition for improving
functioning and security of the energy system as well as opportunities
for distributed energy is a need to take measures in order to adapt to a consumer
and modern European politics through the implementation of new technologies
and solutions for distributed generation.
The article includes a description of the current state of distributed energy
in the Polish economy. At the same time it highlights the benefits and risks
associated with the development of renewable energy technologies and innovative
solutions in the field of micro discributed generation.
The study was based on the Polish, English and German literature, as well
as on Polish energy system legislation, statistical data and conference papers
in the field of distributed energy. The conclusion includes findings
of the discussion.
Key words: distributed generation, micro-installations, renewable energy
sources, economy, energy security
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Grzegorz MALINOWSKI
Politechnika Poznańska
NOWE CIECZE IZOLACYJNE W TRANSFORMATORACH
MOCY WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Wstęp
Od ponad stu lat, olej mineralny jest podstawową cieczą chłodząco-izolującą
w transformatorach energetycznych. Cechuje się bardzo dobrym stosunkiem
jakości do ceny, przez co powszechnie jest stosowany w elektroenergetyce do
wypełniania transformatorów lub impregnowania izolacji papierowej (np. przepusty
w transformatorze) (rysunek 1). Niestety, z powodu swojego pochodzenia (ropa
1
naftowa ), w przypadku uszkodzenia jednostki (wyciek lub wybuch), teren wokół
transformatora zostaje skażony (rozkład oleju mineralnego w gruncie sięga około
2
10% ). W związku z czym, ciecz ta nie może być stosowana np. w urządzeniach
stawianych na wiatrowych fermach morskich. Dodatkowo, niska temperatura
zapłonu powoduje, że urządzenie takie nie może być stosowane w miejscach
narażonych na wybuch pożaru, czy w dużych skupiskach ludzkich. Ponadto,
transformator wysokiego napięcia w zależności od mocy jest urządzeniem
potrafiącym kosztować nawet kilka milionów złotych. Z tego powodu na ogół na
stacjach elektroenergetycznych nie ma zapasowej jednostki, a wszystkie będące
w ruchu muszą być stale bądź cyklicznie monitorowane ze względu na stan
izolacji. Zniszczenie takiej jednostki wiąże się ze znacznymi kosztami,
takimi jak: kary umowne za niedostarczenie energii elektrycznej, konieczność
zamówienia nowego transformatora w trybie przyspieszonym (którego
budowa trwa parę miesięcy, podczas których trzeba cały czas płacić kary
umowne).
Jednym ze sposobów diagnostyki izolacji jest badanie poziomu wyładowań
niezupełnych. Wyładowania niezupełne są to z definicji mikrowyładowania
w materiale izolacyjnym, które bezpośrednio nie powodują zwarcia
międzyelektrodowego, ale gdy rozwijają się z czasem, mogą doprowadzić do
uszkodzenia izolacji, zwarcia, a w konsekwencji do zniszczenia transformatora.
Można obrazowo to sobie wyobrazić, jak wodę drążąca skałę.

1

2

E. S. Mladenov, Water Saturation Limit of Transformer Oils, “IEEE Transactions on Electrical
Insulating”, vol. 25 no, 1, January/February 2009.
J. Fleszyński, Właściwości olejów roślinnych w aspekcie zastosowania w transformatorach
energetycznych, Międzynarodowa Konferencja „Transformator ’11”, 1-3 czerwca 2011 Toruń, 4.1/14.1/9; CIGRE WG A2.35: Experiences in service with new insulating liquids, CIGRE Brouchure No
436, October 2010.
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Rysunek nr 1: Transformator 220/110 kV, 160 MVA zalany olejem mineralnym
z przepustami w izolacji papierowo-olejowej.

Źródło: zdjęcie własne autora.

Ze względu na te wady, od niedawna eksperymentuje się ze stosowaniem
estrów naturalnych (pochodzenia z roślin oleistych) oraz syntetycznych
(pochodzenia syntezy chemicznej) jako nowego medium chłodząco-izolacyjnego
w miejsce oleju mineralnego.
Do bezsprzecznych zalet estrów należą między innymi: wyższy punkt zapłonu
(ponad 250˚C dla estrów w odniesieniu do ok. 170˚C dla oleju mineralnego),
większe nasycenie wodą (w zależności od pochodzenia: ester naturalny 1100 ppm
(point per milion – czyli ile cząstek wody przypada na milion cząstek cieczy, np.
3
oleju) ester syntetyczny 2600 ppm, w odniesieniu do oleju mineralnego: 55 ppm ),
niemal pełna biodegradowalność (ok. 90% w porównaniu do oleju mineralnego –
4
10%). Przewiduje się, że ciecze te będą przyszłością elektroenergetyki (będą
stosowane w miejsce oleju mineralnego). Ze względu na jeszcze stosunkowo małą
produkcję tych cieczy, ich cena jest wysoka (wyższa od oleju mineralnego).
Przewiduje się jednak, ze z czasem i kończeniem się zasobów ropy naftowej, cena
tych cieczy stanie się bardziej przystępna. Równocześnie niezbędne są badania
nad estrami zarówno syntetycznymi jak i naturalnymi. Problemem jest to, że
większość doniesień literaturowych odnośnie estrów jest ogólna, podczas gdy
konstruktorzy transformatorów potrzebują na ogół jednej szczegółowej informacji
o tych cieczach oraz ich zastosowaniu, której nie można znaleźć w literaturze, czy
normach. Są to np. wytrzymałość elektryczna izolacji papier-ester czy poziom
3

M. Nguyen Ngoc, O Lesaint, N. Bonifaci, A. Denat, Hassanzadeh M., A comparison of breakdown
properties of natural and synthetic esters at high voltage, “IEEE Annual Report Conference on
Electrical Insulation and Dielectric Phenomena”, 17-20 October 2010, pp. 1-4.
4
CIGRE WG A2.35: Experiences…, op. cit.
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wyładowań niezupełnych, co jest przedmiotem tego artykułu. Dodatkowo, powstaje
pytanie, czy urządzenia zalane olejem mineralnym (tutaj: transformatory) mogą być
napełnione estrami naturalnymi czy syntetycznymi bez przewymiarowania.
W niniejszym artykule przedstawiono badania wyładowań niezupełnych
w izolacji papier-ester dla różnych wartości temperatury. Większość doniesień
literaturowych o badaniach wyładowań niezupełnych przeprowadzana jest
w temperaturze około 20˚C (tak zwanej temperaturze pokojowej). Problemem jest
fakt, że pracujący na stacji transformator ma na ogół temperaturę różniącą się od
tej (pracujący transformator może osiągać w stanie przeciążania ponad 100˚C,
natomiast zimą, podczas „zimnego startu” może mieć temperatury ujemne).
Wypada zatem sprawdzić, czy temperatura ma wpływ na poziom i rozwój
wyładowań niezupełnych (zakłada się, że ze wzrostem temperatury ilość
wyładowań będzie się zwiększać, ze względu na zmniejszanie się lepkości cieczy
wraz z temperaturą).
5
W tym celu przygotowano obiekt badań jak na rysunku 2, zgodnie z normą.
Był to szklany pojemnik o wymiarach 250 x 250 x 250 mm, w którym znajdowała
się badana ciecz izolacyjna (w tym wypadku: ester syntetyczny). Górna elektroda,
o średnicy 27 mm znajdowała się pod napięciem, podczas gdy dolna, o średnicy
67 mm, miała potencjał ziemi. Obie elektrody były zaokrąglone na rantach
(promień r = 2 mm), w celu wyeliminowania efektu krawędziowego (pojawiania się
iskier z ostrego zakończenia elektrody). Między elektrody włożono dwumilimetrową
warstwę preszpanu wcześniej wysuszonego w próżni oraz zaimpregnowanego
badaną cieczą izolacyjną (uwarstwienie szeregowe). Zawartość wody
w wysuszonej próbce wynosiła poniżej 0,5%. W pojemniku zamontowano grzałkę
o mocy 1 kW w celu podgrzewania cieczy do zadanej temperatury. Grzałka była
podłączona do sterownika napięcia z autotransformatorem w celu podania
napięcia na grzałkę. Cały pojemnik był zaizolowany wełną mineralną, w celu
utrzymania temperatury panującej w pojemniku.
Rysunek nr 2: Obiekt badań – układ do generowania wyładowań ślizgowych;
A – elektroda pod wysokim napięciem, B – elektroda uziemiona, C – preszpan, D – grzałka,
E – izolacja termiczna wokół naczynia.

Źródło: opracowanie własne.
5

PN EN 60270:2003, Wysokonapięciowa technika probiercza. Pomiary wyładowań niezupełnych.
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Do rzeczonego obiektu badań podłączony był układ pomiarowy przedstawiony
na rysunku 3. Wszystkie elementy układu pomiarowego były wolne od wyładowań
niezupełnych własnych. Kilowoltomierz elektrostatyczny posłużył do skalibrowania
układu. Rolą kondensatora sprzęgającego było oddzielenie sygnału wyładowań
niezupełnych z sinusoidy napięcia przychodzącego na obiekt badań. Dalej,
z impedancji pomiarowej sygnał wyładowań przekazywany był do miernika
wyładowań niezupełnych, a stamtąd za pomocą złącza optycznego do komputera
ze specjalnym oprogramowaniem do analizowania wyładowań niezupełnych.
Tak spreparowany układ pomiarowy zamknięto w klatce Faradaya w celu
wyeliminowania zakłóceń pochodzących z zewnątrz.
Rysunek nr 3: Schemat układu pomiarowego; V – kilowoltomierz, C – kondensator
sprzęgający, Zm – impedancja pomiarowa, OB – obiekt badań, U – tor napięciowy,
PD-Smart – miernik wyładowań niezupełnych, PC – komputer.

Źródło: opracowanie własne.

Sposób przeprowadzania pomiaru
Napięcie było podnoszone od wartości zerowej do wartości, przy której paliły
się wyładowania niezupełne, z prędkością 500 V/s. W rozważanych pomiarach był
to moment, w którym wartość ładunku osiągnęła około 1000 pC, tj. przy napięciu
rzędu 12 kV. Poziom odcięcia szumu ustawiono arbitralnie na wartość 100 pC.
Badania zostały wykonane dla temperatury 30˚C. Docelowo planowane jest
zbadanie zakresu temperatur od 20˚C do 120˚C, odpowiadające zakresowi
temperatur transformatora będącego w ruchu.
Każdy pomiar trwał 60 minut, czyli 3600 sekund. Rejestracji podlegała
chwilowa wartość ładunku pozornego i napięcia w zależności od czasu.
Przykładowe wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 4 i 5 (dla temperatury
30˚C). Niepewność pomiarowa wynosiła nie więcej niż 10%.
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Rysunek nr 4: Przykładowe wyniki pomiaru ładunku pozornego wyładowań
niezupełnych dla: (A, B) – pierwszych dwóch próbek; U=12 kV; temperatura 30˚C.

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek nr 5: Przykładowe wyniki pomiaru ładunku pozornego wyładowań
niezupełnych dla: (C, D) – kolejnych dwóch próbek; U=12 kV; temperatura 30˚C.
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Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie rysunków 4 i 5 ciężko zauważyć jakąkolwiek tendencję (wzrost
lub spadek liczby wyładowań). Z tego powodu przeprowadzono analizę
intensywności wyładowań niezupełnych dla 180-sekundowego okna czasowego,
a wyniki przedstawiono na rysunku 6. Mniejsza liczba wyładowań w pierwszym
oraz ostatnim oknie czasowym jest spowodowana sposobem przeprowadzania
pomiaru oraz wybraną wartością odcięcia. Przy zwiększaniu napięcia pojawiają się
zakłócenia o wartości impulsów do 100 pC, które nie są zliczane. To samo
następuje na końcu pomiaru, kiedy napięcie sprowadzane jest do wartości
zerowej. Impulsy mają wtedy wartość poniżej 100 pC i nie są zliczane. Z tego
powodu do dalszej analizy odrzucono dwie skrajne wartości. Podczas pomiarów
w każdym oknie czasowym (odrzucając dwa skrajne) rejestrowano stałą liczbę
impulsów wyładowań – 90.
Rysunek nr 6: Średnia całkowita liczba wyładowań dla estru syntetycznego dla 30˚C;
U=12kV.

Źródło: opracowanie własne.
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Następnie, dla danych z rysunku 6 obliczono średnią wartość ładunku
pozornego zarejestrowanych wyładowań niezupełnych. Średni ładunek dla
temperatury 30˚C wyniósł 86nC. Dodatkowo, na wykres nałożono linię trendu,
w celu zobrazowania tendencji rozwoju wyładowań niezupełnych i przedstawiono
to na rysunku 7. Można dzięki temu zauważyć, że dla estru syntetycznego, dla
temperatury 30˚C, średni ładunek wyładowań z czasem maleje. Potwierdzenie albo
zaprzeczenie odkrytej tendencji wymaga dalszych pomiarów w pozostałym
zakresie temperaturowym (20˚C-120˚C) oraz dłuższego okresu czasu.
Rysunek nr 7: Sumaryczna średnia wartość ładunku wyładowań niezupełnych dla
estru syntetycznego w temperaturze 30˚C; U=12 kV.

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Zbadano wyładowania niezupełne w układzie uwarstwionym szeregowo dla
estru syntetycznego dla temperatury 30˚C. Każdy pomiar trwał 3600 sekund.
Wyniki przedstawiono w 180-sekundowych oknach czasowych. Badania wykazały,
że dla estru syntetycznego, w wyżej określonych warunkach, wyładowania
niezupełne mają tendencję do samowygaszania. Zakłada się, że ze wzrostem
temperatury, a tym samym zmniejszeniem lepkości cieczy, wyładowania
niezupełne będą miały tendencję do zwiększania swojej intensywności.
Streszczenie
Artykuł wprowadza w ogólną tematykę cieczy izolacyjnych stosowanych
w transformatorach mocy oraz w tematykę wyładowań niezupełnych. Praca
przedstawia wyniki badania wyładowań niezupełnych w układzie uwarstwionym
szeregowo ester syntetyczny-papier dla dwóch wartości temperatury.
Przedstawiony jest układ badawczy, sposób pomiaru oraz wyniki pomiarów i ich
obróbki.
Słowa klucze: wyładowania niezupełne, wyładowania ślizgowe, ester
syntetyczny
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Summary
The article describes brief insulating liquids used in power transformers and
partial discharges. Paper shows the results of partial discharges investigation
in paper-ester setup for single value of temperature. Measurement setup
is presented, measurement and it’s results.
Key words: partial discharges, creep discharges, synthetic ester
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Grzegorz DOMBEK, Zbigniew NADOLNY
Politechnika Poznańska
NANOCIECZE ELEKTROIZOLACYJNE JAKO MEDIUM CHŁODZĄCE
W WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADACH IZOLACYJNYCH

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej.
Energia elektryczna stała się dobrem powszechnym, bez którego funkcjonowanie
we współczesnym świecie jest wręcz niemożliwe. Z roku na rok zwiększają się
wymagania dotyczące nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, związane z jej
wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją. Wymagania te spełnione są przez
prawidłowo funkcjonujący system elektroenergetyczny.
Jednym z najdroższych i najważniejszych elementów wchodzących w skład
systemu elektroenergetycznego jest transformator energetyczny. Transformator
energetyczny umożliwia przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Ponadto
ma za zadanie transformowanie energii elektrycznej na określoną wartość napięcia
oraz zapewnienie dużej dopuszczalnej obciążalności prądowej w warunkach
bezawaryjnej pracy transformatora. Realizacja wymienionych zadań zależy
w głównej mierze od temperatury w transformatorze. Temperatura ta powinna
być zatem utrzymywana na odpowiednim poziomie, nieprzekraczającym wartości
dopuszczalnej dla danego urządzenia.
Przepływ prądu przez uzwojenia oraz stałe przemagnesowywanie się rdzenia
powodują straty energii. Straty te objawiają się w postaci ciepła powodującego
nagrzewanie się poszczególnych elementów transformatora. Jak zatem widać,
temperatura w transformatorze zależy w głównej mierze od strat w uzwojeniach
i rdzeniu oraz skuteczności oddawania ciepła do otoczenia. Skuteczność ta zależy
przede wszystkim od sprawnego i wydajnego układu chłodzenia.
Układ chłodzenia transformatora energetycznego stanowią wszystkie
elementy, które biorą udział w odprowadzaniu energii cieplnej z jej źródła do
otoczenia – izolacja uzwojeń transformatora oraz ciecz elektroizolacyjna. Izolację
uzwojeń transformatora stanowi warstwa papieru zaimpregnowana cieczą
elektroizolacyjną. Głównym parametrem charakteryzującym zdolność do transportu
ciepła w izolacji uzwojeń jest przewodność cieplna. Im większa jest przewodność,
tym energia cieplna skuteczniej oddawana jest do otoczenia. Pozostała przestrzeń
wypełniona jest cieczą elektroizolacyjną. Głównymi parametrami, określającymi
zdolność cieczy do transportu ciepła są: przewodność cieplna właściwa, ciepło
właściwe, lepkość, gęstość oraz rozszerzalność cieplna. W celu zapewnienia
skutecznego i efektywnego oddawania ciepła na zewnątrz urządzenia, ciecz
elektroizolacyjna powinna charakteryzować się jak największą wartością
przewodności cieplnej i ciepła właściwego oraz możliwie jak najmniejszą lepkością,
gęstością oraz rozszerzalnością cieplną.
Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące właściwości środowiskowych
cieczy elektroizolacyjnych oraz bezpieczeństwa pożarowego zmusiły producentów
transformatorów energetycznych do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla
dotychczas stosowanego oleju mineralnego. Mimo iż stosowane od ponad stu lat
oleje mineralne charakteryzują się pożądanymi właściwościami elektrycznymi oraz
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bardzo dobrym rozpoznaniem, nie są one cieczami biodegradowalnymi. Ponadto
posiadają niską temperaturę zapłonu, przez co nie można ich stosować
w układach izolacyjnych transformatorów zainstalowanych w pobliżu dużych
skupisk ludności oraz zwiększonego zagrożenia pożarowego. Z tego też względu
kilkanaście lat temu pojawiła się koncepcja wykorzystania w transformatorach
estrów syntetycznych. Estry te, podobnie jak olej mineralny, pełnią określone
funkcje oraz wykazują określone właściwości fizyczne, elektryczne i środowiskowe.
W odróżnieniu od oleju mineralnego cechuje je dużo większa biodegradowalność,
mniejsza toksyczność oraz znacznie wyższa temperatura zapłonu.
Obecnie w kilku ośrodkach naukowo-badawczych na świecie prowadzone są
prace związane z modyfikowaniem cieczy elektroizolacyjnych za pomocą
nanocząstek. Otrzymane w ten sposób nanociecze mogą mieć charakter
roztworów właściwych, w których nanocząstki są rozpuszczone w cieczy bazowej,
lub koloidów, w których są one zdyspergowane i zawieszone w całej objętości.
Modyfikowanie cieczy elektroizolacyjnych ma na celu poprawę właściwości
powstałych w ten sposób nanocieczy w stosunku do cieczy bazowej. W literaturze
dotyczącej nanocieczy elektroizolacyjnych dostępne są przede wszystkim wyniki
1
badań dotyczące właściwości elektrycznych nanocieczy. Znacznie mniejszą
uwagę zwraca się na właściwości cieplne i fizykochemiczne nanocieczy,
które warunkują ich zdolność do transportu ciepła. W przeszłości zastosowanie
cieczy elektroizolacyjnych o niezadowalających właściwościach cieplnych
i fizykochemicznych było niejednokrotnie przyczyną wielu awarii urządzeń
elektroenergetycznych. Skutkiem tego były przerwy w dostawie energii
elektrycznej, straty materialne oraz skażenie środowiska naturalnego.
Temperatura w transformatorze i jej skutki
Podstawowym źródłem ciepła w transformatorze energetycznym są straty
mocy spowodowane przepływem prądu przez jego uzwojenia oraz stałym
przemagnesowywaniem się rdzenia. Straty te osiągają wartość od 2 do 5% mocy
przesyłanej. Są to przede wszystkim straty jałowe – zależące od kwadratu
napięcia, oraz straty obciążeniowe – zależące od kwadratu prądu. Straty jałowe
obejmują około 20% wszystkich strat, z kolei straty obciążeniowe mogą stanowić
nawet 80% strat całkowitych.
Na rysunku nr 1 przedstawiono uproszczony rozkład temperatury
2
w transformatorze energetycznym z chłodzeniem naturalnym. Największy
dopuszczalny przez przepisy spadek temperatury w transformatorze – spadek
pomiędzy uzwojeniami a otoczeniem, ustalany jest metodą rezystancyjną i nie
powinien przekraczać 70 K. Na spadek ten składają się dwa zasadnicze spadki –
spadek temperatury pomiędzy źródłem ciepła (uzwojeniami) a obudową
ΔTźródło ciepła-obudowa oraz spadek temperatury pomiędzy obudową a otoczeniem
ΔTobudowa-otoczenie. Spadek temperatury między źródłem ciepła a obudową może
wynosić od 24 K do 30 K. Z kolei spadek temperatury pomiędzy obudową
a otoczeniem mieści się w granicach 40-46 K. Wartości tych spadków zależne są
1

Y. Du, Y. Lv, C. Li, M. Chen, Y. Zhomg, J. Zhou, X. Li, Y. Zhou, Effect of semiconductive nanoparticles
on insulating performances of transformer oil, “IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation” 2012, t. 19, s. 770-776; P. Aksamit, D. Zmarzły, T. Boczar, Electrostatic properties of aged fullerene-doped mineral oil, “IEEE Transactions and Dielectrics and Electrical Insulation” 2011, t. 18,
s. 1459-1462.
2
E. Jezierski, Transformatory. Budowa i Projektowanie, Warszawa 1963, s. 340.
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przede wszystkim od rodzajów chłodzenia zastosowanego w transformatorze
energetycznym.
Spadek temperatury pomiędzy źródłem ciepła a obudową składa się ze
spadku temperatury w uzwojeniach ΔTuzwojenia, w izolacji celulozowej ΔTpapier oraz
w cieczy elektroizolacyjnej ΔTciecz. Z kolei spadek temperatury pomiędzy obudową
a otoczeniem składa się ze spadku temperatury w obudowie ΔTobudowa oraz
3
ze spadku temperatury pomiędzy obudową a otoczeniem ΔTodubowa-otoczenie.
Ciecz elektroizolacyjna, jako medium chłodzące, wypełnia całe wnętrze
transformatora, jak również nasyca jego izolację stałą (celulozową) wnikając w jej
strukturę (proces impregnacji). W związku z tym odpowiada ona w znacznym
stopniu za transport ciepła na zewnątrz urządzenia. W konsekwencji skuteczność
odprowadzania ciepła z wnętrza transformatora zależy w głównej mierze od dwóch
spadków temperatury – spadku temperatury w papierze zaimpregnowanym cieczą
elektroizolacyjną oraz spadku temperatury w samej cieczy. Spadek temperatury
w izolacji papierowej zaimpregnowanej cieczą elektroizolacyjną wywołany jest
stratami w uzwojeniach. Zależy on od powierzchniowego obciążenia cieplnego
izolacji papierowej, od jej grubości oraz od współczynnika przewodności
cieplnej właściwej izolacji papierowej zaimpregnowanej olejem. Spadek
temperatury w cieczy elektroizolacyjnej zależy przede wszystkim od właściwości
fizykochemicznych i cieplnych zastosowanej cieczy elektroizolacyjnej oraz
wymiarów geometrycznych kadzi. Do właściwości warunkujących transport ciepła
w cieczach elektroizolacyjnych należą: współczynnik przewodności cieplnej
właściwej λ, ciepło właściwe cwł, lepkość υ, gęstość ρ oraz współczynnik
rozszerzalności cieplnej β.
Jak wcześniej wspomniano, pracy transformatora energetycznego towarzyszą
straty energii objawiające się wydzielaniem ciepła. Wydzielone ciepło powoduje
wzrost temperatury, która jest przyczyną występowania wielu niepożądanych
zjawisk. Negatywne skutki podwyższonej temperatury wewnątrz transformatora
objawiają się praktycznie we wszystkich jego częściach – zarówno w części
aktywnej (uzwojenia, rdzeń), jak i pasywnej (układ izolacyjny, kadź).
Skutki podwyższonej temperatury wewnątrz transformatora energetycznego
objawiają się najszybciej w przypadku jego układu izolacyjnego. Układ izolacyjny
transformatora składa się z cieczy elektroizolacyjnej wypełniającej wnętrze
transformatora oraz materiałów celulozowych, stanowiących izolację stałą (papier
transformatorowy, preszpan, przekładki izolacyjne, itp.). W przypadku układu
izolacyjnego, podwyższona temperatura przyczynia się przede wszystkim do:
4
 przyśpieszenia procesu starzenia układu izolacyjnego,
5
 pogorszenia właściwości elektrycznych układu izolacyjnego,
6
 powstawania tzw. efektu bąbelkowania (ang. bubble effect),
 pogorszenia właściwości fizykochemicznych i cieplnych cieczy
7
elektroizolacyjnej.
3

E. Jezierski, Transformatory. Podstawy teoretyczne, Warszawa 1965, s. 467-471.
M. Kaźmierski, Szacowanie długości oczekiwanego okresu eksploatacji transformatora, „Międzynarodowa Konferencja Transformator” 2011, s. 1.2/1÷1.2/13.
5
M. Zając, M. Wojtowicz, J. Molenda, E. Rogoś, Wydłużenie cyklu życia olejów transformatorowych,
„Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory w eksploatacji” 2003, s. 233-244.
6
P. Przybyłek, Badania temperatury inicjacji efektu bąbelkowania w izolacji papier-olej, „Przegląd Elektrotechniczny” 2010, nr 11b, s. 166-169.
4
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Rysunek nr 1: Uproszczony rozkład temperatury w transformatorze energetycznym
z chłodzeniem naturalnym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Jezierski, Transformatory. Budowa
i Projektowanie, Warszawa 1963, s. 340.

W przypadku kadzi transformatorowej oraz uzwojeń i rdzenia, podwyższona
temperatura skutkuje przede wszystkim spadkiem przewodności cieplnej
tych elementów, przez co z biegiem czasu maleje ich zdolność do transportu
ciepła. Ponadto, w przypadku uzwojeń transformatora może dochodzić do wzrostu
rezystywności elektrycznej, a w konsekwencji do wzrostu strat mocy
8
w uzwojeniach.

7

8

Russell M. (red.), Experiences in Service with New Insulating Liquids, „CIGREE Working group A2-35”
2010, nr 436, s. 9-22.
E. Jezierski, Transformatory…, op. cit.
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Podsumowując można zauważyć, że temperatura ma kluczowe znaczenie
dla pracy transformatorów energetycznych. Jej negatywne skutki objawiają się
przede wszystkim w układach izolacyjnych. W mniejszym stopniu objawiają się
w przypadku kadzi, uzwojeń i rdzenia transformatora.
Nanociecze elektroizolacyjne – wiadomości podstawowe
Pomysł domieszkowania cieczy elektroizolacyjnych nanocząstkami pojawił się
stosunkowo niedawno. W wyniku domieszkowania dotychczas stosowanych cieczy
elektroizolacyjnych, takich jak olej mineralny, ester syntetyczny lub ester naturalny
otrzymuje się ciecze elektroizolacyjne o lepszych właściwościach elektrycznych
w stosunku do cieczy bazowej. Oprócz poprawy właściwości elektrycznych
modyfikowanych cieczy zaobserwowano również znaczącą poprawę skuteczności
chłodzenia poprzez wytworzone nanociecze.
W literaturze dostępne są informacje dotyczące przede wszystkim
modyfikowania oleju mineralnego za pomocą nanocząstek. Grupa naukowców
zbadała wpływ półprzewodnikowych nanocząstek TiO 2 na właściwości
9
elektroizolacyjne oleju mineralnego. Cząsteczki TiO2 dodawane były do oleju
transformatorowego w celu utworzenia półprzewodnikowej nanocieczy (SNF – ang.
Semiconductive NanoFluid) charakteryzującej się ulepszonymi, w stosunku do
czystego oleju, właściwościami elektrycznymi. W tabeli nr 1 zestawiono wyniki
badań otrzymane dla SNF oraz oleju mineralnego. Wyniki przeprowadzonych
badań wykazały, że SNF, w porównaniu z olejem mineralnym, charakteryzuje się
o 20% większą wytrzymałością elektryczną przy napięciu stałym, przemiennym
i udarowym. Powstała nanociecz charakteryzowała się również dużo większą
odpornością na wyładowania niezupełne. Z kolei wartość rezystywności SNF
odniesiona do rezystywności oleju mineralnego (tabela nr 2) była mniejsza,
ale spełniała wymagania stawiane cieczom elektroizolacyjnym stosowanym
w transformatorach energetycznych. Względna przenikalność elektryczna SNF
przewyższa przenikalność elektryczną oleju mineralnego, co jest korzystne dla
10
rozkładu pola elektrycznego w izolacji papierowo-olejowej.
Tabela nr 1: Porównanie wytrzymałości elektrycznej oleju mineralnego z SNF dla
napięcia przemiennego (AC), stałego (DC+ i DC-) oraz udarowego.
Materiał
Olej mineralny
SNF
Napięcie przebicia (AC)
kV
67,9
80,9
Napięcie przebicia (DC+)
kV
49,1
45,1
Napięcie przebicia (DC-)
kV
66,3
84,6
Udarowe napięcie przebicia
kV
77,6
95,9
Czas do przebicia przy napięciu udarowym
μs
15,2
23,3
Napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych
kV
30,6
33,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Y. Du, Y. Lv, C. Li, M. Chen, Y. Zhomg,
J. Zhou, X. Li, Y. Zhou, Effect of semiconductive nanoparticles on insulating performances
of transformer oil, “IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation” 2012, t. 19,
s. 770-776.
9

Y. Du, Y. Lv, C. Li, M. Chen, Y. Zhomg, J. Zhou, X. Li, Y. Zhou, Effect of semiconductive…, op. cit.
G. Dombek, Z. Nadolny, P. Przybyłek, Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2013, nr 74, s. 151-158.

10
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Tabela nr 2: Porównanie przenikalności elektrycznej i rezystywności oleju
mineralnego i SNF.
Przenikalność elektryczna
Rezystywność
Ω∙m
12
Olej mineralny
2,26
1,82∙10
10
SNF
3,92
8,30∙10
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Y. Du, Y. Lv, C. Li, M. Chen, Y. Zhomg,
J. Zhou, X. Li, Y. Zhou, Effect of semiconductive nanoparticles on insulating performances
of transformer oil, “IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation” 2012, t. 19,
s. 770-776.
Materiał

Podsumowując, nanociecze elektroizolacyjne charakteryzują się wieloma
pozytywnymi właściwościami istotnymi z punktu widzenia wymagań
stawianych cieczom elektroizolacyjnym, wykorzystywanym w transformatorach
energetycznych. Konieczne jest zatem przeprowadzenie licznych badań ich
właściwości, w tym także cieplnych, pozwalających w pełni stwierdzić, czy
korzystne jest ich zastosowanie w transformatorach energetycznych.
Przygotowanie nanocieczy
Nanocząstki
należą
do
związków
trudno
rozpuszczalnych
lub
nierozpuszczalnych w cieczach elektroizolacyjnych. Przykładem nanocząstek,
które rozpuszczają się w cieczach elektroizolacyjnych jest fuleren C 60. Do
nanocząstek nierozpuszczalnych w cieczach bazowych należą między innymi
Al2O3, SiO2, SiC, Fe2O3 i TiO2. W celu równomiernego rozpuszczenia tych
nanocząstek w cieczach elektroizolacyjnych konieczne jest dodanie do nich
środka powierzchniowo czynnego.
Dodanie do cieczy bazowej samych tylko nanocząstek może skutkować
zaistnieniem procesu sedymentacji, czyli opadania zawiesiny ciała stałego pod
wpływem sił grawitacji. Zjawisko to zależne jest od stężenia nanocząstek w cieczy
bazowej. Może skutkować osadzaniem się nanocząstek na elementach układu
izolacyjnego transformatorów energetycznych, pogarszając przy tym jego
właściwości. Jednym z rozwiązań przeciwdziałających procesowi sedymentacji
jest stosowanie tzw. dyspergatorów. Dyspergatory są to substancje
powierzchniowo czynne, zwiększające skuteczność rozdrabniania cząstek
w cieczy bazowej oraz pozwalające na tworzenie stabilnych zawiesin (koloidów).
Ponadto, zapobiegają one łączeniu się cząstek wytworzonej zawiesiny w zespoły
cząstek o dużych rozmiarach. W zależności od rodzaju zastosowanych
nanocząstek oraz cieczy elektroizolacyjnej do przygotowania stabilnych zawiesin
koloidalnych konieczne jest zastosowanie różnych substancji powierzchniowo
czynnych. Należy również zwrócić uwagę na ich stężenie w cieczy bazowej,
ponieważ dyspergatory obniżają napięcia powierzchniowe cieczy bazowych.
Napięcie powierzchniowe jest miarą zawartości składników hydrofilnych w cieczy
elektroizolacyjnej, w których wysoka koncentracja może być źródłem właściwości
11
dielektrycznych cieczy na niezadowalającym poziomie.

11

Z. Siciński, Badanie materiałów elektroizolacyjnych, Warszawa 1968, s. 320.
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Cieczą bazową wykorzystaną do przygotowania badanych nanocieczy był
olej mineralny i ester syntetyczny. Modyfikację cieczy elektroizolacyjnych
przeprowadzono przy wykorzystaniu nanocząstek tlenku tytanu TiO 2 o średnim
rozmiarze cząstki 21 nm.
Ponieważ nanocząstki tlenku tytanu TiO2 nie rozpuszczają się
w wykorzystanych cieczach elektroizolacyjnych, bezpośrednio do nich została
dodana substancja powierzchniowo czynna (SPAN20). W celu uzyskania efektu
równomiernego rozproszenia substancji powierzchniowo czynnej w cieczach
elektroizolacyjnych zostały one poddane procesowi sonikacji (działania
ultradźwięków). Po rozpuszczeniu dyspergatorów do cieczy bazowych zostały
dodane nanocząstki TiO2. Powstałe nanociecze, w celu równomiernego
rozproszenia nanocząstek TiO2, również zostały poddane działaniu ultradźwięków.
W zależności od rodzaju zastosowanych cieczy elektroizolacyjnych równomierne
rozproszenie nanocząstek tlenku tytanu wymagało zastosowania różnych czasów
procesu sonikacji. Dodatkowo, w celu zapewnienia stałej temperatury nanocieczy,
proces sonikacji przeprowadzany był w łaźni wodnej. W przypadku nanocieczy
powstałej w wyniku modyfikowania oleju mineralnego tlenkiem tytanu TiO 2, czas
trwania procesu sonikacji wynosił 5 godzin. Po tym czasie uzyskano stabilny
koloid. W przypadku nanocieczy powstałej w wyniku modyfikowania estru
syntetycznego tlenkiem tytanu TiO2, czas trwania procesu sonikacji wynosił
około 7 godzin. Po tym czasie również uzyskano stabilny koloid. Przed
przeprowadzeniem badań, próbki powstałych nanocieczy odstawiono na kilka
godzin w celu wyeliminowania mikropęcherzyków powietrza powstających
w trakcie procesu sonikacji.
Wyniki pomiarów
W badaniach wykorzystane zostały następujące ciecze elektroizolacyjne:
 olej mineralny,
 olej mineralny + SPAN – stężenie SPANU (C18H34O6) w oleju 5g/l,
 olej mineralny + SPAN + TiO2 – stężenie SPANU w oleju 5 g/l, stężenie
TiO2 w oleju 0,816 g/l,
 ester syntetyczny,
 ester syntetyczny + SPAN – stężenie SPANU (C18H34O6) w estrze 5g/l,
 ester syntetyczny + SPAN + TiO2 – stężenie SPANU w estrze 5 g/l,
stężenie TiO2 w oleju 0,816 g/l.
Wszystkie wymienione ciecze elektroizolacyjne, w celu rozpuszczenia
substancji powierzchniowo czynnej i zawieszenia nanocząstek TiO 2, poddano
procesowi działania ultradźwięków.
Badanymi właściwościami nanocieczy, istotnymi z punktu widzenia chłodzenia
urządzeń elektroenergetycznych były lekkość υ oraz przewodność ciepła właściwa
λ. Do badań lepkości wykorzystano układ pomiarowy zgodny z normą PN-EN
12
3104:2004. Z kolei do badań przewodności cieplnej wykorzystano autorski układ
13
pomiarowy opisany przez autorów artykułu we wcześniejszych publikacjach.
12

PN-EN 3104:2004: Przetwory naftowe: Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości
kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
13
G. Dombek, Z. Nadolny, Autorski układ do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2013, nr 74,
s. 159-166; G. Dombek, Z. Nadolny, Measurements of the selected thermal properties of insulating
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W tabeli nr 3 przedstawiono wyniki badań lepkości υ i przewodności cieplnej
właściwej λ badanych cieczy elektroizolacyjnych. Badania wymienionych
właściwości przeprowadzono dla czterech wartości temperatury: 25, 40, 60 i 80°C.
Tabela nr 3: Wyniki badań przewodności cieplnej oraz lepkości różnych cieczy
elektroizolacyjnych wyznaczone dla różnych wartości temperatury.
Rodzaj cieczy
elektroizolacyjnej
Olej mineralny
Olej mineralny + C60
Olej mineralny + SPAN
Olej mineralny + SPAN + TiO2
Ester syntetyczny
Ester syntetyczny + C60
Ester syntetyczny + SPAN
Ester syntetyczny + SPAN + TiO2

Właściwo
ści
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]
λ [W/(m·K)]
2
υ [mm /s]

25°C
0,135
17,08
0,136
17,38
0,135
17,61
0,142
17,99
0,158
55,14
0,158
55,51
0,158
55,72
0,164
55,91

Temperatura
40°C
60°C
0,132
0,129
9,39
5,37
0,133
0,129
9,86
5,46
0,132
0,129
9,87
5,81
0,135
0,132
10,18
6,10
0,156
0,153
28,25
14,02
0,156
0,154
28,47
14,35
0,156
0,153
28,63
14,67
0,160
0,157
28,97
14,86

80°C
0,127
3,43
0,127
3,56
0,126
3,61
0,129
3,69
0,151
8,11
0,151
8,27
0,151
8,31
0,154
8,37

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku nr 2 przedstawiono zależność współczynnika przewodności
cieplnej λ oleju mineralnego i nanocieczy, powstałych na jego bazie, od
temperatury. Zauważalny jest znaczny wzrost przewodności cieplnej oleju
mineralnego modyfikowanego nanocząstkami TiO 2 i substancją powierzchniowo
czynną (SPAN). W temperaturze 25°C przewodność cieplna nanocieczy powstałej
na bazie oleju mineralnego i nanocząstek TiO 2 jest ponad 5% większa od
przewodności cieplnej oleju mineralnego. Z kolei w temperaturze 80°C
przewodność ta jest około 2% większa od przewodności oleju mineralnego.
Wzrost przewodności cieplnej zauważalny jest w całym zakresie badanej
temperatury. Podobnie, jak w przypadku oleju mineralnego, przewodność cieplna
nanocieczy maleje ze wzrostem temperatury. Nie stwierdzono wpływu
modyfikowania oleju mineralnego substancją powierzchniowo czynną na jego
przewodność cieplną.

liquids used in the high voltage power transformers, „Computer Applications in Electrical Engineering”
2013, nr 11, s. 189-198.
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Rysunek nr 2: Przewodności cieplna λ oleju mineralnego i nanocieczy powstałych na
jego bazie w funkcji temperatury.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku nr 3 przedstawiono zależność współczynnika przewodności
cieplnej λ estru syntetycznego i nanocieczy, powstałych na jego bazie, od
temperatury. Jak wynika z rysunku, przewodność cieplna estru syntetycznego
modyfikowanego nanocząstkami TiO2 i substancją powierzchniowo czynną jest
większa od przewodności cieplnej estru syntetycznego. W temperaturze 25°C
przewodność ta jest około 4% większa od przewodności estru syntetycznego.
Z kolei w temperaturze 80°C cieczy modyfikowanej nanocząstkami TiO 2 jest około
2% większa od przewodności estru syntetycznego. Podobnie jak w poprzednim
przypadku, przewodność maleje ze wzrostem temperatury. Nie stwierdzono
wpływu modyfikowania estru syntetycznego substancją powierzchniowo czynną na
jego przewodność cieplną.
Rysunek nr 3: Przewodność cieplna λ estru syntetycznego i nanocieczy powstałych
na jego bazie w funkcji temperatury.

Źródło: Opracowanie własne.
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W poniższych akapitach opisano wyniki pomiarów dotyczące wpływu
modyfikowania oleju mineralnego i estru syntetycznego substancją
powierzchniowo czynną i nanocząstkami TiO 2 na lepkość υ powstałych
nanocieczy.
Na rysunku nr 4 przedstawiono lepkość oleju mineralnego i nanocieczy
powstałych na jego bazie w funkcji temperatury. Na podstawie wykresu i danych
zawartych w tabeli nr 3 można zauważyć, że modyfikowanie oleju mineralnego
środkiem powierzchniowo czynnym oraz nanocząstkami TiO 2 powoduje wzrost
lepkości powstałych nanocieczy. W przypadku modyfikacji oleju mineralnego
substancją powierzchniowo czynną, w zależności od temperatury, lepkość
powstałej nanocieczy wzrasta od około 3% do około 8% w stosunku do cieczy
bazowej. W przypadku nanocieczy powstałej na bazie oleju mineralnego,
substancji powierzchniowo czynnej i nanocząstek TiO 2, w zależności od
temperatury, różnice te wynoszą od około 5% do około 14%. Ponadto, lepkość
analizowanych cieczy elektroizolacyjnych maleje wraz ze wzrostem temperatury.
Rysunek nr 4: Lepkość υ oleju mineralnego i nanocieczy powstałych na jego bazie
w funkcji temperatury.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku nr 5 przedstawiono lepkość estru syntetycznego i nanocieczy
powstałych na jego bazie w funkcji temperatury. Jak wynika z rysunku i danych
zawartych w tabeli nr 3, modyfikowanie estru syntetycznego substancją
powierzchniowo czynną i nanocząstkami TiO2 powoduje wzrost lepkości
powstałych nanocieczy. Modyfikowanie estru syntetycznego substancją
powierzchniowo czynną, w zależności od temperatury, powoduje wzrost lepkości
od około 1% do około 5% w stosunku do cieczy bazowej. W przypadku
nanocieczy powstałych na bazie estru syntetycznego, substancji powierzchniowo
czynnej oraz nanocząstek TiO2, lepkość wzrasta o około 1,5% do około
6,0%. Ponadto, lepkość analizowanych cieczy elektroizolacyjnych maleje wraz ze
wzrostem temperatury.
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Rysunek nr 5: Lepkość υ estru syntetycznego i nanocieczy powstałych na jego bazie
w funkcji temperatury.

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać wpływ modyfikowania oleju
mineralnego i estru syntetycznego substancją powierzchniowo czynną
i nanocząstkami TiO2 na ich przewodność cieplną i lepkość. Na podstawie
przeprowadzonych pomiarów i analizy wyników można stwierdzić, że największy
wpływ na zmiany badanych właściwości miała modyfikacja oleju mineralnego
i estru syntetycznego substancją powierzchniowo czynną i nanocząstkami TiO 2.
Modyfikacja oleju mineralnego i estru syntetycznego substancją powierzchniowo
czynną i nanocząstkami TiO2 znacznie poprawia przewodność cieplną, co jest
korzystne z punktu widzenia transportu ciepła za pomocą płynu do otoczenia.
Podsumowanie
Przewodność cieplna i lepkość mają duże znaczenie z punktu widzenia
transportu ciepła przez ciecz elektroizolacyjną do otoczenia.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że modyfikowanie
oleju mineralnego i estru syntetycznego za pomocą nanocząstek TiO 2 wpływa na
ich właściwości termiczne (lepkość i przewodność cieplną). W związku z tym,
modyfikowanie cieczy elektroizolacyjnych przy wykorzystaniu nanocząstek może
poprawić proces wymiany ciepła w urządzeniach elektroenergetycznych i rozkład
temperatury w ich wnętrzu.
Ostateczne stwierdzenie, czy powstała nanociecz poprawi przepływ ciepła
w urządzeniach elektroenergetycznych wymaga zbadania gęstości, ciepła
właściwego oraz rozszerzalności cieplnej, które również wpływają na zdolność
cieczy do transportu ciepła. Uzupełnienie przedstawionych wyników badań
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o wyniki dotyczące wymienionych właściwości umożliwi prawidłowe projektowanie
wysokonapięciowych układów izolacyjnych wykorzystujących nanociecze
elektroizolacyjne.
Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące nanocieczy elektroizolacyjnych
powstałych na bazie oleju mineralnego i estru syntetycznego. Olej mineralny
i ester syntetyczny poddano modyfikacji substancją powierzchniowo czynną oraz
nanocząstkami TiO2. Zbadano możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy oraz
właściwości termiczne, takie jak przewodność cieplną właściwą i lepkość, które
są istotne z punktu widzenia transportu ciepła przez ciecz do otoczenia. Wykazano
wpływ modyfikowania oleju mineralnego i estru syntetycznego substancją
powierzchniowo czynną i nanocząstkami TiO2 na ich przewodność cieplną.
Słowa klucze: transformatory energetyczne, nanociecze, olej mineralny, ester
syntetyczny, przewodność cieplna właściwa, lepkość, transport ciepła
Summary
The paper presents results of investigations of nanoliquids arose on the basis
of mineral oil and synthetic ester. Mineral oil and synthetic ester were modified by
surfactant and nanoparticles TiO2. The possibility of the obtaining of stable
nanoliquids and thermal properties, such as thermal conductivity and viscosity
which are crucial for the point of view heat transport by the fluid to surroundings.
The influence of modification of mineral oil and synthetic ester by surfactant and
nanoparticles TiO2 on thermal conductivity, was proved.
Key words: power transformers, nonoliquids, mineral oil, synthetic ester,
thermal conductivity coefficient, viscosity, heat transport
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Filip POLAK, Wojciech SIKORSKI
Politechnika Poznańska
PRZEGLĄD METOD LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH
W TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH

Wprowadzenie
Awarie katastrofalne dużych transformatorów energetycznych nierzadko
kończą się trudnym do ugaszenia pożarem. Z analizy opisanych w literaturze
przypadków uszkodzenia transformatorów energetycznych wynika, że wiele z nich
wiązało się z przyspieszoną degradacją układu izolacyjnego, której przyczyną lub
następstwem była wysoka aktywność różnego rodzaju wyładowań niezupełnych
(wnz).
W Polsce podstawową metodą diagnostyczną oceny stanu układu
izolacyjnego transformatorów energetycznych jest analiza gazów rozpuszczonych
w oleju (DGA). Metoda ta jest bardzo chętnie stosowana przez właścicieli
transformatorów, gdyż jest stosunkowo tania i nie wymaga ich wyłączenia. Metoda
DGA umożliwia jedynie wykrycie obecności wyładowań niezupełnych w układzie
izolacyjnym, dlatego ich analiza wymaga zastosowania innych metod pomiarowych
– najlepiej również niewymagających wyłączania transformatora z ruchu.
1
Możliwość taką oferuje metoda emisji akustycznej (EA).
Możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsca występowania defektu
zdecydowanie usprawniłaby proces diagnostyki transformatorów będących
w ruchu energetycznym. Problematyka dotycząca detekcji, identyfikacji i lokalizacji
źródeł wnz stanowi obecnie przedmiot szeroko prowadzonych prac badawczych,
których celem jest m.in. rozwój i poprawa dokładności i wiarygodności aktualnie
stosowanych technik diagnostyki i monitoringu transformatorów energetycznych
2
opartych na detekcji zjawiska wyładowań niezupełnych.
Standardowa i zaawansowana technika osłuchowa
Powszechnie stosowanymi metodami lokalizacji defektów, opartymi o metody
AE, są:
• pomiar różnicy czasu przybycia sygnałów akustycznych (Time Difference
3
Of Arrival, TDOA);

1

W. Sikorski, W. Ziomek, Detection, Recognition and Location of Partial Discharge Sources Using
Acoustic Emission Method (Chapter 3), Acoustic Emission, InTECH Publisher, 2012; W. Sikorski,
K. Siodla, H. Moranda, W. Ziomek, Location of Partial Discharge sources in Power Transformers
Based on Advanced Auscultatory Technique, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical
Insulation, Vol. 19, Issue 6, 2012, pp. 1948-1956; S. Markalous, S. Tenbohlen, K. Feser, Detection
and location of partial discharges in power transformers using acoustic and electromagnetic signals,
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 15, Issue 6, 2008, pp. 1576-1583.
2
Yan-Qing Li, Qing Xie, Nan Wang, Xin Xiang, Fang Cheng Lu, Simulation of PD Location in Power
Transformer Based on Root Multiple Signal Classification Method, Properties and Applications
of Dielectric Materials, 2009, pp. 553-556; X. Qing, L. Ningyuan, H. Huaping, L. Fangcheng,
Z. Liheng, A New Method for Ultrasonic Array Location of PD in Power Transformer Based on
FastDOA, International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering (MACE), 2010,
pp. 3971-3974.
3
X. Qing, A New Method…, op. cit.

606

______________________________________________________________________________________

pomiar amplitudy sygnału akustycznego w różnych miejscach na kadzi
4
transformatora (Standard Auscultatory Technique, SAT);
• oszacowanie kierunku przybycia sygnału akustycznego przy wykorzystaniu
5
macierzy wieloprzetwornikowej (phased-array).
Technika SAT jest jednym z najprostszych sposobów lokalizacji wyładowań
niezupełnych. Bazuje ona na założeniu, że wartość amplitudy sygnału wnz jest
wprost proporcjonalna do ich odległości od źródła. SAT umożliwia znalezienie
punktów, w którym rejestrowane impulsy EA mają najwyższą amplitudę (energię).
Można przypuszczać, że pod tymi punktami zlokalizowane są źródła wyładowań
niezupełnych.
Głównymi zaletami tej techniki są:
• możliwość przeprowadzenia pomiarów z użyciem tylko jednego czujnika;
• prostota procedury pomiarowej;
• możliwość zlokalizowania wielu źródeł wnz: w starych transformatorach,
o mocno zestarzonej izolacji, pojawienie się nawet kilku źródeł wnz jest
6
bardzo prawdopodobne.
Niestety, użycie techniki SAT wiąże się z możliwością popełnienia błędów
w lokalizacji źródeł wnz. Dzieje się tak dlatego, że amplituda rejestrowanych
sygnałów EA zależy nie tylko od odległości czujnika piezoelektrycznego od źródła
sygnału. Wpływa na nią również energia impulsów wnz i dlatego zadowalająca
dokładność lokalizacji tą techniką możliwa jest tylko wtedy, gdy wyładowania
niezupełne będą stabilne (nie samogasnące), a ich energia podczas pomiarów
będzie na niezmiennym poziomie. W rzeczywistym transformatorze wysokiego
napięcia taka sytuacja jest mało prawdopodobna, zwłaszcza w trakcie pomiarów
długotrwałych.
Czasami wpływ niewielkich wahań energii wnz na dokładność lokalizacji ich
źródła techniką SAT można w prosty sposób złagodzić, poprzez wyznaczanie
wartości średniej kroczącej (simple moving average, SMA) energii
e zarejestrowanych sygnałów EA i kontrolowanie wartości jej odchylenia
standardowego σ, jednakże w sytuacji dużych wahań energii wnz (tzn. gdy ich
ładunek pozorny zmienia się w szerokim zakresie, od setek PC do kilku nC) użycie
samej SMA może nie dawać zadowalających rezultatów. W celu zwiększenia
skuteczności i niezawodności techniki osłuchowej, autorzy zaproponowali, aby
w każdym punkcie pomiarowym jednocześnie wyznaczać wartość średnią
kroczącą dwóch parametrów:
• energii sygnałów emisji akustycznej SMA(e);
7
• ładunku pozornego wnz SMA(q).
Dodatkowo wprowadzony został trzeci parametr p, definiowany jako
skorygowana wartość energii impulsów, i obliczany jako iloraz SMA(e) i SMA(q).
Wartość parametru p zależy głównie od efektu tłumienia fali akustycznej,
•

4

W. Sikorski, Detection, Recognition and Location…, op. cit.
X. Qing, X. Xiang, N. Wang, L. Fangcheng, Transformer partial discharge sources number estimation
based on ultrasonic array sensors and modified CCT, IEEE 9 th International Conference
on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM), 2009, pp. 550-552.
6
W. Sikorski, H. Moranda, B. Bródka, R. Neumann, Detection and location of partial discharge sources
in power transformer, Electrical Review, 11b/2010, pp. 142-145.
7
W. Ziomek, E. Kuffel, W. Sikorski, P. Staniek, K. Siodla, Location and recognition of partial discharge
sources in a power transformer using advanced acoustic emission method, Electrical Review,
10/2008, pp. 20-23.
5
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proporcjonalnego do odległości między przetwornikiem EA a źródłem wnz.
W wyniku wprowadzenia tego parametru wpływ zmian energii wnz na błąd
lokalizacji położenia jego źródła jest nieistotny.
Algorytm zaproponowanej przez autorów zaawansowanej techniki osłuchowej
AAT (Advanced Auscultatory Technique) składa się z następujących etapów:
1) Zidentyfikowanie, przy wykorzystaniu metody konwencjonalnej, zgodniej
z IEC 60270, fazy transformatora, w której pojawiają się wyładowania
niezupełne;
2) Wyznaczenie na kadzi transformatora punktów pomiarowych, tworzących
siatkę o m-wierszach i n-kolumnach (rys. 1a);
3) Zarejestrowanie w każdym punkcie pomiarowym (i, j), gdzie i = 1,...,
m oraz j = 1,..., n, r wartości ładunku pozornego impulsów wnz
q = (q1, q2,…, qr) i, równocześnie, s przebiegów czasowych impulsów
emisji akustycznej X = [x1, x2,…, xs];
4) Obliczenie energii e = (e1, e2,.., es) impulsów z zarejestrowanych
przebiegów czasowych emisji akustycznej [x1, x2,…, xs];
5) Wyznaczenie wartości średniej kroczącej ładunku pozornego wnz SMA(q)
i energii sygnałów emisji akustycznej SMA(e);
6) Obliczenie wartości odchylenia standardowego σ energii sygnałów emisji
akustycznej SMA(e);
7) Sprawdzenie warunku, czy σ ≤ 0,1. Jeśli tak, to nastąpi zakończenie
akwizycji pomiarów. Jeśli nie, to nastąpi powtórzenie kroków od 3 do 6;
8) Obliczenie skorygowanej wartości energii impulsów p:

p

SMA(e)
SMA(q)

9) Powtórzenie kroków od 3 do 8 dla każdego punktu pomiarowego;
10) Stworzenie macierzy skorygowanych wartości energii impulsów
P = [pi, j];
11) Stworzenie macierzy Pnorm = [pnormi, j], zawierającej znormalizowane
w przedziale [0, 1] wartości macierzy P, obliczane według równania:

pnormi , j 

( pi , j  pmin )
( pmax  pmin )

12) Narysowanie, na podstawie macierzy Pnorm, wykresu wartości energii
impulsów, tzw. „mapy emisji akustycznej” (rys. 1b). Na wykresie tym
energia impulsów w punktach między punktami pomiarowymi (i, j) jest
interpolowana funkcją dwuliniową;
13) Nałożenie na zdjęcie albo rysunek techniczny transformatora mapy emisji
akustycznej i wskazanie miejsc, w których generowane są wyładowania
niezupełne.
Rysunek nr 1: Schemat procedury pomiarowej dokonywanej techniką AAT (a) oraz
dwuwymiarowa wizualizacja uzyskanych tą techniką wyników obliczeń – mapa emisji
akustycznej (b).
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a)

b)

Mapa emisji akustycznej wskazuje umiejscowienie źródeł wyładowań
niezupełnych, zrzutowane na płaszczyznę dwuwymiarową kadzi transformatora.
Wskazane jest, aby w miarę możliwości dokonać dodatkowych pomiarów,
z użyciem techniki triangulacyjnej TDOA. Podczas tych pomiarów czujniki powinny
zostać rozmieszczone w pobliżu tych miejsc na kadzi, które technika AAT
wskazała jako źródła wnz.
Najważniejszą zaletą techniki AAT, w porównaniu do SAT, jest wykorzystanie
parametru p, dzięki czemu zminimalizowany został negatywny wpływ zmienności
energii wnz w czasie na dokładność lokalizacji ich źródeł. Zostało to zilustrowane
na symulacji z rysunku 2. Dla ułatwienia przyjęto, że wada występuje tylko w fazie
środkowej transformatora oraz, że impulsy EA rejestrowano jedynie w 7 punktach
na kadzi. W przypadku pokazanym na rysunku 2a założono, że wyładowania
niezupełne są stabilne, a ich energia nie zmienia się w czasie pomiarów.
Oczywiście, przy takim założeniu, idealistycznym i prawie nierealnym, obie techniki
osiągają identyczny, poprawny wynik lokalizacji defektów. W najczęściej
występującym przypadku, gdy energia impulsów wnz zmienia się w trakcie
pomiarów, tylko technika AAT pozwala na poprawne zlokalizowanie defektu izolacji
(rys. 2b).
Pomiar ładunku pozornego impulsów wnz metodą konwencjonalną jest trudny
do zrealizowania na terenie stacji elektroenergetycznej (wynika to z konieczności
kilkukrotnego wyłączania i włączania transformatora oraz możliwości
występowania silnych zakłóceń), dlatego nowa technika AAT jest zalecana głównie
dla producentów transformatorów i firm je remontujących. Wykorzystywanie
nowoczesnych detektorów wnz oraz zaawansowanych metod filtrowania zakłóceń
umożliwia skuteczne wykorzystanie techniki AAT również w polu transformatora.
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Rysunek nr 2: Symulacja przedstawiająca porównanie wyników lokalizacji wnz
dokonywanej standardową metodą osłuchową SMA i metodą AAT w przypadkach, gdy:
a) wnz są stabilne, b) energia wnz jest zmienna w czasie.

Ze względu na stosunkowo niską czułość metody EA, technika AAT jest
najlepsza do lokalizowania tych defektów izolacji, które są źródłem wnz
o stosunkowo wysokiej energii (np. wyładowań powierzchniowych). Defekty izolacji
generujące impulsy EA o małej energii będą możliwe do zlokalizowania tylko
w sytuacji, gdy znajdują się one blisko kadzi transformatora. Niestety,
zlokalizowanie źródeł wnz we wnętrzu części czynnej transformatora
(np. w uzwojeniu) jest bardzo trudne lub często nawet niemożliwe. Uwaga
ta dotyczy nie tylko techniki AAT, ale wszystkich technik opartych na emisji
akustycznej. Dodatkowo należy podkreślić, że złożona i niejednorodna budowa
wewnętrzna transformatora (bariery preszpanowe, belki nośne z drewna albo
żywicy fenolowej itp.) oraz jego kadzi (faliste ściany, usztywnienia, wstawki lub
żebra wzmacniające wytrzymałość mechaniczną, spoiny itp.) utrudniają właściwą
interpretację wyników AAT, ponieważ wprowadzają silne tłumienie sygnału
8
akustycznego.
Technika triangulacyjna
Lokalizacja źródeł wnz oparta na technice TDOA jest zwykle stosowana
podczas badań diagnostycznych dużych transformatorów mocy w miejscu ich
zainstalowania. Do przestrzennego lokalizowania źródeł wyładowań niezupełnych
(x, y, z) wykorzystywane są co najmniej cztery czujniki EA (rys. 3). Czujniki
te powinny być ustawione w różnej odległości od źródła wnz. Lokalizację
defektu izolacji oblicza się na podstawie zmierzonej różnicy w czasie przybycia
sygnałów akustycznych do poszczególnych czujników. Aby znaleźć współrzędne
geometryczne pojedynczego defektu powinno się rozwiązać następujący układ
równań nieliniowych:
8

W. Ziomek, Location and recognition…, op. cit.
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( x  x s1 ) 2  ( y  y s1 ) 2  ( z  z s1 ) 2  (voil  T ) 2 ;
;

( x  x s 2 ) 2  ( y  y s 2 ) 2  ( z  z s 2 ) 2  (voil  (T  t12 )) 2 ;
( x  x s 3 ) 2  ( y  y s 3 ) 2  ( z  z s 3 ) 2  (voil  (T  t13 )) 2 ;
( x  x s 4 ) 2  ( y  y s 4 ) 2  ( z  z s 4 ) 2  (voil  (T  t14 )) 2 ;

gdzie:
x, y, z – nieznane współrzędne przestrzenne źródła wnz;
T – nieznany czas propagacji fali akustycznej ze źródła wnz do najbliższego czujnika S1;
xS1..4, yS1...4, zS1…4 – współrzędne kartezjańskie czujników S1-S4;
t12, t13, t14 – opóźnienie między czasem dotarcia sygnałów EA do czujnika 1 i do czujników
2, 3 i 4 (odpowiednio t12 < t13 < t14);
voil – prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w oleju transformatorowym (1413 m/s
w 20°C, 1300 m/s w 50°C, 1200 m/s w 80°C).
Rysunek nr 3: Idea techniki triangulacyjnej (TDOA) do lokalizacji źródeł wnz
w transformatorach.

Nieliniowy układ równań może być rozwiązany bezpośrednio lub metodą
iteracyjną, np. metodą najmniejszych kwadratów. W algorytmie iteracyjnym
wydajność obliczeń silnie zależy od wybranych przez użytkownika wartości
początkowych.
Najczęstsze błędy popełniane podczas lokalizowania źródła wnz
w transformatorach dużej mocy przy wykorzystaniu techniki TDOA:
• poczynienie zbyt uproszczonego założenia, że fala akustyczna rozchodzi
się tylko w oleju i zignorowanie faktu, że rozchodzi się ona również
w stalowej kadzi transformatora ze znacznie większą prędkością
(5100 m/s);
• nieprawidłowe oszacowanie czasu dotarcia sygnałów EA do czujników
na podstawie najkrótszej drogi geometrycznej. Ponieważ prędkość
rozchodzenia się sygnałów EA w metalu jest większa niż w oleju,
to do czujnika jako pierwsza dociera fala akustyczna, która większość drogi
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pokonała w kadzi transformatora. Dopiero później czujnik zarejestruje falę,
która propagowała się dużo wolniej w oleju (mimo, że miała ona
do pokonania krótszą drogę geometryczną);
• niedokładność wyznaczania współrzędnych kartezjańskich położenia
czujników EA (pojawiająca się, gdy struktura kadzi transformatora jest
skomplikowania).
Czas dotarcia impulsów EA do czujników zazwyczaj jest szacowany przez
doświadczonego eksperta. Możliwe jest również użycie jednego z algorytmów
szacującego ten czas automatycznie (ang. auto-picker algorythm). Obecnie
stosowane algorytmy zapewniają zadowalającą dokładność szacowania
na podstawie następujących kryteriów:
• Akaike Information Criterion (AIC);
• energii sygnału (WE);
• Dyskretnej Dekompozycji Falkowej (DWT);
• centroidu Gabora;
• największej wiarygodności (ML);
• wartości progowej.
Rysunek 4 przedstawia przykład szacowania czasu dotarcia impulsu wnz
do czujnika w oparciu o kryterium AIC oraz kryterium energii sygnału.
Rysunek nr 4: Przykład oszacowania czasu dotarcia impulsu wnz do czujnika
na podstawie kryterium AIC oraz kryterium energii sygnału.

W większości przypadków, gdy stosunek sygnału do szumu (SNR) jest
wysoki, wymienione algorytmy pozwalają oszacować czas przybycia sygnału
z zadowalającą dokładnością. W pozostałych przypadkach konieczne jest
9
zastosowanie dodatkowych, zaawansowanych metod odszumiania sygnału.

9

W. Sikorski, Detection, Recognition and Location…, op. cit.
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Innowacyjna koncepcja zastosowania matryc sensorowych do lokalizacji
źródeł wyładowań niezupełnych
Oszacowanie kierunku nadejścia sygnału (ang. DOA – Direction-of-Arrival)
zasadniczo dotyczy określenia kierunku, z którego do matrycy sensorowej
dochodzą sygnały elektromagnetyczne (np. fale radiowe) lub fale akustyczne.
Zainteresowanie metodami DOA wynika z potrzeb lokalizacji i śledzenia źródeł
sygnału zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych, takich jak
ratownictwo, logistyka, technika sonarowa, sejsmologia itp. Technika określania
kierunku nadejścia sygnału może również znaleźć zastosowanie w lokalizacji
źródeł wyładowań niezupełnych. Na przestrzeni lat opracowane zostały różne
metody przetworzenia sygnałów i algorytmy estymacji kierunku nadejścia sygnału.
Genezą podjęcia prac nad zaimplementowaniem techniki matryc sensorowych
do lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych jest fakt, że obecnie stosowane
techniki lokalizacji (standardowa i zaawansowana technika osłuchowa oraz
technika triangulacyjna), w trudnych warunkach pomiarowych (np. przy
występowaniu wielu źródeł wnz, czy rejestrowaniu sygnałów silnie zaszumionych)
nie pozwalają z oczekiwaną dokładnością wyznaczyć współrzędnych XYZ defektu.
Technologia
matryc
sensorowych,
wsparta
dodatkowo
najnowszymi,
wysokorozdzielczymi algorytmami estymacji kierunku nadejścia sygnału (MUSIC,
Root-MUSIC, ESPRIT, MVDR itp.) jest, przynajmniej teoretycznie, pozbawiona
10
wad i ograniczeń wspomnianych wcześniej technik konwencjonalnych.
Matrycą sensorową nazywana jest grupa sensorów, które są wykorzystywane
11
do nadawania lub odbierania tych samych sygnałów. Każdy poszczególny sensor
jest często nazywany elementem matrycy. Istnieją różne typy matryc i dzieli się je
głównie ze względu na konfigurację przestrzenną elementów sensorowych (rys. 5).
Rysunek nr 5: Różne konfiguracje matryc sensorowych: liniowa (a), kołowa (b),
prostokątna (c).

W przypadku matrycy odbiorczej, sygnały odebrane przez wszystkie jej
elementy będą łączone, a następnie poddawane obróbce w różnych
zastosowaniach, w tym przy estymacji kierunku nadejścia sygnału. W celach
ilustracyjnych, rozważmy M-elementową matrycę liniową (sensory wyrównane
10

Yan-Qing Li, Qing Xie, Nan Wang, Xin Xiang, Fang Cheng Lu, Simulation of PD Location in Power
Transformer Based on Root Multiple Signal Classification Method, Properties and Applications
of Dielectric Materials, 2009, pp. 553-556; F. Polak, W. Sikorski, K. Siodła, Lokalizacja źródeł
wyładowań niezupełnych przy użyciu matrycy przetworników, Poznan University of Technology
Academic Journals, Issue 78, 2014, pp. 157-166.
11
R. O. Schmidt, Multiple Emitter Location and Signal Parameter Estimation, IEEE Trans. Antennas
Propagation, Vol. AP-34, 1986.
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są wzdłuż linii), jak pokazano na rysunku 6. Pierwszy skrajny sensor oznaczony
jest jako element pierwszy i traktowany jest jako punkt odniesienia. Kolejne
elementy ponumerowane są rosnąco (element drugi, element trzeci… element M)
od strony prawej do lewej. Odległość między dwoma sąsiadującymi elementami
wynosi Δ.
Rysunek nr 6: Model danych estymacji kierunku nadejścia sygnału za pomocą
M-elementowej liniowej matrycy sensorowej.

Źródło emituje sygnał w tak dalekiej odległości, że linie propagacji fali
od źródła do poszczególnych elementów matrycy można w przybliżeniu uznać
za równoległe. Sygnał dociera do matrycy pod kątem θ. W rezultacie sygnał
docierający do kolejnych elementów matrycy, w porównaniu do sygnału
docierającego do skrajnego prawego (pierwszego) elementu, pokonuje pewien
dodatkowy dystans, który można wyznaczyć z następującej zależności:
 mi  (m  1) sini ,

m  1, 2,...,M

Zapisując sygnał odebrany przez pierwszy element, pomijając zakłócenia
zewnętrzne, jako:
x1 (t )  s(t )

sygnały odebrane przez kolejne elementy mogą zostać zapisane w postaci:

x2 (t )  s (t )e  j 2  s (t )e
x3 (t )  s (t )e  j3  s (t )e

j

2

 j2


2



sin 

sin 

...
x M (t )  s (t )e  j M  s (t )e
gdzie:



2



– stała przesunięcia fazowego;

 j ( M 1)

2



sin 
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λ – długość fali, obliczana ze wzoru:



v
, w którym v oznacza prędkość propagacji fali,
fc

a fc jest częstotliwością dominującą rejestrowanego sygnału.

12

Powyższe równania można przedstawić w postaci macierzowej:

1

 x1 (t )  
 1

2
 x (t )   e  j  sin  
 e  j 




x 2 
 s(t )   ...  s(t )  a(  ) s(t )
 ... 
...

   j ( M 1) 2 sin  
  j ( M 1)  


e

 x M (t ) e

gdzie:





a( )  1 e  j

2



sin  ,

... e  j ( M 1) 



T

– wektor sterujący.

Estymacja kierunku nadejścia sygnału jest możliwa w przypadku, kiedy
spełnione zostaną następujące założenia:
• Medium transmisyjne jest liniowe i izotropowe, czyli posiada takie same
właściwości fizyczne w każdym kierunku, a sygnały lub fale w dowolnym
punkcie podlegają zasadzie superpozycji;
• Źródło sygnałów zlokalizowanych jest tak daleko od matrycy, że fala
generowana przez każde ze źródeł dociera na każdy element matrycy
z jednakowego kierunku propagacji, a czoło fali jest płaskie (przybliżenie
pola dalekiego). Linie propagacji sygnałów docierających do matrycy
rozpatrywane są wtedy jako równoległe do siebie. W praktyce stosuje się
2
odległość większą niż 2D /λ, gdzie D to rozmiar matrycy, a λ długość
fali sygnału;
• Odległość między elementami matrycy Δ nie może być większa niż połowa
długości fali λ odbieranego sygnału;
• Odebrane sygnały wykazują charakter wąskopasmowy, czyli posiadają
tę samą częstotliwość dominującą, a ich częstotliwości składowe
13
są skupione w tym samym paśmie częstotliwości.
Określenie kierunku nadejścia sygnału odbywa się poprzez wyznaczenie
dwóch kątów, azymutu i elewacji, które determinują nachylenie docierającego
sygnału względem środka matrycy w płaszczyznach, odpowiednio, poziomej
i pionowej. Należy podkreślić, że zastosowanie matrycy liniowej umożliwia
14
wyznaczenie jedynie azymutu (kąt θ), czyli badana jest tylko jedna płaszczyzna.
W celu oszacowania kierunku nadejścia sygnału w układzie trójwymiarowym,
konieczne jest zastosowanie co najmniej dwuwymiarowej matrycy przetworników
(np. kołowej lub prostokątnej). Model matematyczny estymacji kierunku nadejścia
12

H. Krim, M. Viber, Two Decades of Array Signal Processing Research, “IEEE Signal Processing
Magazine”, Vol. 13, No. 4, 1996, pp. 67-94.
13
Zhizhang Chen, Gopal Gokeda, Yiqiang Yu, Introduction to Direction-of-Arrival Estimation, 2010.
14
S. Haykin, K. J. Ray Liu, Handbook on Array Processing and Sensor Networks, 2010, pp. 29-58.

615

______________________________________________________________________________________

sygnału przy pomocy liniowej matrycy sensorowej z wykorzystaniem
wysokorozdzielczego algorytmu estymacji widma częstotliwościowego MUSIC
został szczegółowo opisany w [F. Polak, W. Sikorski, Lokalizacja źródeł… (2014)].
Rysunek nr 7: Schemat ideowy kwadratowej matrycy sensorowej o wymiarach 2×2,
przedstawionej w kartezjańskim układzie współrzędnych.

z
ź ródł o

elewacja

θ

y
azymut ϕ

x

Wymiary matrycy planarnej mogą być zapisane w postaci Mx×My.
Zasada numerowania kolejnych elementów macierzy to: 1 ≤ kx ≤ Mx i 1 ≤ ky ≤ My.
Według opisanego wcześniej modelu danych zakłada się, że d sygnałów
wąskopasmowych o długości falowej λ emitowanych jest z d źródeł, a płaskie czoło
fali sygnału pochodzącego z i-tego źródła pada na matrycę pod kątem azymutu
ϕi i elewacji θi.
Przyjmując, że:

i  cos i sin i i i  sini sin i , 1  i  d
oraz:

 i  i  ji  sin i e ji
Zależności do wyznaczania kąta azymutu ϕi i elewacji θi przyjmują
następującą postać:

i  arg i 

 i  arcsin   i



W każdym z okien czasowych tn jest M = Mx My próbek. Wszystkie sygnały
si(t) oraz szumy n(t) rejestrowane przez przetwornik kx, ky w chwili czasowej
t, mogą być przedstawione za pomocą następującej zależności:
d

d

i 1

i 1

xk x ,k y (t n )   si (t n ) e j ( k x 1) i e

j ( k y 1)i

nk x ,k y (t n )
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M M

Jeśli dwuwymiarowa macierz  (t n )  C x y zawiera dane odebrane przez
wszystkie Mx×My elementy matrycy w oknie czasowym tn, macierz χ(tn) może być
wtedy zapisana jako:
d

 (t n )   a ( i )a T (i ) si (t n )  N (t n )
i 1

gdzie: a ( i )  C x i a (i )  C y są definiowane przez tablicę wektorów sterujących
i mogą być interpretowane jako oddzielne liniowe wektory sterujące matryc liniowych
o wymiarach odpowiednio Mx i My. Macierz N(tn) zawiera wartości szumu.
M

M

A( )  a(1,1 ) a(2 ,2 ) ... a(d ,d )

gdzie:

a ( i , i )  a ( i )  a ( i ) T
Aby wyznaczyć współrzędne XYZ defektu, matryca sensorów powinna być
umieszczona w co najmniej dwóch różnych miejscach kadzi (w efekcie tego
otrzymamy co najmniej dwa różne kierunki nadejścia sygnału). Możliwe jest
również zastosowanie dwóch matryc pracujących równolegle. Następnie należy
poprowadzić półproste (pod wyznaczonymi kątami nadejścia sygnału) od punktów
wyznaczających środek matryc sensorowych. Miejsce przecięcia się tych
półprostych definiują położenie defektu, a współrzędne tego punktu są łatwe
do wyznaczenia. Wyznaczone kąty mogą być jednak obarczone pewnym błędem,
wynikającym chociażby z przybliżenia, a przecięcie się dwóch linii w przestrzeni
trójwymiarowej jest tylko szczególnym przypadkiem, tak więc miejsce
występowania defektu wyznaczane jest w połowie najkrótszej odległości między
rozważanymi półprostymi.
W celu zobrazowania powyższych rozważań zamodelowano kadź
transformatora typu TORc (rys. 8). Dla uproszczenia przyjęto, że kadź jest
wielościanem foremnym o wymiarach x = 4,75 m (szerokość), y = 1,5 m
(głębokość) i z = 2,7 m (wysokość).
Rysunek nr 8: Transformator typu TORc (a – widok od frontu, b – widok z góry)
z zaznaczonymi osiami oraz miejscami umieszczenia matryc (punkty A i B).
a)
z

b)

B

A

x

y

x

A

B
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Następnie przeprowadzono szereg symulacji, w których zmieniano zarówno
miejsce występowania defektu, jak i miejsca umieszczenia matryc na kadzi.
Na potrzeby artykułu prezentowany jest jeden przypadek, gdzie defekt został
zamodelowany w miejscu wyprowadzenia pierwszej fazy niskiego napięcia –
współrzędne defektu: Ds = (1,9; 1,2; 2,4). Pojedyncza matryca składała się
z czterech elementów sensorycznych, rozmieszczonych w układzie kwadratowym
2×2. Przyjęto, że elementy matrycy są rozmieszczone w odstępach Δ = 25 cm.
Wyładowania niezupełne, w zależności od typu defektu i układu izolacyjnego,
w którym występują, emitują fale elektromagnetyczne, które w przeprowadzonych
symulacjach modelowano w postaci kombinacji funkcji sinusoidalnej i wykładniczej.
Trudne warunki pomiarowe, panujące w trakcie rzeczywistych badań
diagnostycznych (wysoki poziom szumów i szerokopasmowych zakłóceń), zostały
zasymulowane poprzez dodanie do niezaszumionych sygnałów harmonicznych
białego szumu gaussowskiego. Tak zamodelowane sygnały charakteryzowały
się stosunkowo niską wartością współczynnika SNR (ang. Signal-to-Noise Ratio),
która określa stosunek sygnału użytecznego do szumu (rys. 9).
Rysunek nr 9: Symulowany przebieg czasowy sygnału zaszumionego o niskiej
wartości SNR = 0,05.
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Wynikiem przeprowadzonych symulacji jest przestrzeń rozwiązań – 100
punktów – wyznaczająca zlokalizowane źródło emisji sygnałów elektromagnestycznych (rys. 6). Punkty te określone zostały na podstawie 100 zebranych
impulsów.
Podczas każdej symulacji zbieranych było 100 impulsów, na podstawie
których określane były lokalizacje źródła danego sygnału. Zaznaczając każdy
z tych punktów w kartezjańskim układzie współrzędnych, otrzymuje się przestrzeń
rozwiązań wyznaczającą zlokalizowane miejsce występowania defektu (rys. 10).
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Rysunek nr 10: Zlokalizowane miejsce występowania defektu wraz z półprostymi
wyznaczającymi kierunki nadejścia sygnału do matryc.
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Na podstawie współrzędnych cząstkowych z przestrzeni rozwiązań, obliczone
zostały średnie wartości współrzędnych XYZ. W ten sposób możliwe było
wyznaczenie jednego miejsca występowania źródła sygnału. Dzięki tym
wartościom określony został średni błąd lokalizacji w trzech kierunkach: wzdłuż osi
OX, OY i OZ oraz odchylenie standardowe. Dane te zawarte zostały w tabeli 1.
Tabela nr 1: Zestawienie obliczonych wartości.
X

Y

Z

Współrzędne średnie [m]

1,8991

1,2026

2,3986

Średni błąd lokalizacji [mm]

0,9

2,6

1,4

Odchylenie standnardowe [mm]

13,8

12,7

7,5

Średnie błędy lokalizacji na poziome pojedynczych milimetrów uznawane
są za pomijalnie małe, z kolei odchylenie standardowe nie przekraczające
dwóch centymetrów świadczy o niewielkim rozrzucie poszczególnych wyników
cząstkowych.
Podsumowanie
W artykule opisane zostały konwencjonalne metody lokalizacji wyładowań
niezupełnych z uwzględnieniem ich zalet i wad. Artykuł prezentuje również
założenia teoretyczne oraz wyniki rekonesansowych prac badawczych,
dotyczących określenia możliwości zastosowania technologii matryc sensorowych
do lokalizacji źródeł wnz w transformatorach energetycznych. Uzyskane wyniki
symulacji pokazują, że dzięki zastosowaniu wyżej wspomnianych rozwiązań
możliwe jest bardzo dokładne wyznaczenie kierunku nadejścia sygnału (nawet,
w przypadku, gdy rejestrowane sygnały są silnie zaszumione) pochodzącego
od wyładowań niezupełnych, a co za tym idzie – wyznaczenie lokalizacji
występowania defektu.
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Do zalet proponowanej metody można zaliczyć:
 wynik lokalizacji zawsze otrzymywany jest we współrzędnych XYZ;
 dokładność lokalizacji jest teoretycznie niezależna od poziomu sygnału
użytecznego względem szumu;
 możliwość lokalizacji wyładowań wieloźródłowych;
 procedura pomiarowa jest szybka i nieskomplikowana.
Obecnie do lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych wykorzystywana jest
praktycznie jedna metoda – klasyczna technika triangulacyjna. Dalsze prace
autorów nad koncepcyjną metodą matryc sensorowych – innowacyjną w skali
świata – mogą przyczynić się do opracowania konkurencyjnego, kompleksowego
rozwiązania w postaci mobilnego układu pomiarowego.
Streszczenie
Defekty wysokonapięciowego układu izolacyjnego, stanowiące źródło
wyładowań niezupełnych (wnz), są jedną z głównych przyczyn awarii dużych
transformatorów energetycznych. Awarie takie wiążą się z przerwą w pracy
systemu elektroenergetycznego, co bezpośrednio przekłada się na przerwę
w dostawie energii elektrycznej. Pociąga to za sobą duże straty ekonomiczne,
takie jak np. wypłata odszkodowań, kary umowne itp.
W pracy poruszono temat lokalizacji wnz występujących w układzie
izolacyjnym transformatorów dużych mocy. W głównej części artykułu
przedstawiono szeroko stosowane metody lokalizacji wnz, wraz z przedstawieniem
ich zalet oraz wad. Głównym celem pracy jest porównanie przedstawionych metod.
W części poświęconej dalszym planom badawczym zaprezentowano innowacyjną
koncepcję lokalizacji źródeł wnz.
Słowa klucze: emisja akustyczna, lokalizacja wyładowań niezupełnych,
estymacja kierunku nadejścia sygnału, matryce sensorowe, MVDR
Summary
High-voltage insulation system defects, being the source of partial discharges
(PD), are one of the main causes of failures of large power transformers. Such
failures are associated with a break in work of the power system, which directly
translates to a break in the power supply. This entails substantial economic losses,
such as the payment of compensations, penalties, etc.
The paper deals with the localisation of partial discharges occurring
in the insulation system of large power transformers. In the main part of the paper,
widely used PD localisation methods, together with their advantages
and disadvantages, were presented. The main goal of this work is the comparison
of these methods. In the section on further research plans an innovative concept
of the PD sources localisation is presented.
Key words: acoustic emission, partial discharges localisation, direction
of arrival estimation, sensor arrays, MVDR
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Bartosz OLEJNIK
Politechnika Poznańska
NOWE METODY POMIARU ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
W ELEKTROENERGETYCE
1. Wstęp
Aktualnie do najważniejszych zadań operatorów elektroenergetycznej sieci
rozdzielczej, oczywiście poza zaopatrywaniem odbiorców w energię, należy
między innymi zapewnienie wysokiej efektywności i dużej niezawodności pracy
sieci. Istnieje wiele dróg do osiągnięcia zadowalających rezultatów, przy czym
jedną z najskuteczniejszych są inwestycje, także w infrastrukturę sieciową, do
elementów której można zaliczyć urządzenia elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej (EAZ).
Sprawne działanie EAZ zależy w dużej mierze od jakości prowadzonych
automatycznie pomiarów, głównie prądu i napięcia.
Współcześnie do pomiaru średniego napięcia w sieci dystrybucyjnej stosuje
się przeważnie przekładniki napięciowe, tak wnętrzowe jak i napowietrzne. Są one
przystosowane do transformowania sygnałów o częstotliwości sieciowej. Pomiary
harmonicznych wyższych rzędów są w większości przypadków niedokładne.
Istnieją też znaczne utrudnienia przy montażu i eksploatacji tego typu urządzeń,
które mogą ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów. Przekładniki napięciowe
cechują się też dość wysoką ceną, stanowiącą znaczną część kosztów budowy
pojedynczego pola.
Alternatywą do aktualnie stosowanych przekładników napięciowych mogą
1
być urządzenia oparte na pomiarze pola elektrycznego wokół przewodów,
2
sensory optyczne bazujące na efekcie Pockelsa czy wreszcie dzielniki
3
pojemnościowe lub pojemnościowo-rezystancyjne, także jako element składowy
budowy izolatorów reaktancyjnych.
Większość typów urządzeń omawianych w artykule to, jak na razie,
rozwiązania eksperymentalne. Niektóre z nich pilotażowo zainstalowano już
w sieciach. Na przykład w systemach włoskim i rumuńskim, zarządzanych przez
1

2

3

A. Ceretti, An innovative integrated current/voltage sensor for outdoor fault detectors, The 20th
international conference and exhibition on energy distribution CIRED, Praga 2009; T. Furukawa,
M. Ashikawa, Y. Ueda, M. Ohchi, Resin molded type of voltage-current sensor for real-time
measurement of power factor in power distribution system, Industrial Electronics Society, 2001.
IECON '01. The 27th Annual Conference of the IEEE (Volume 2), Denver 2001; T. Kubo,
T. Furukawa, H. Fukumoto, M. Ohchi, Numerical estimation of characteristics of voltage-current
sensor of resin molded type for 22kV power distribution systems, ICROS-SICE International Joint
Conference 2009 Materials, Fukuoka 2009; C. Xiaoguo, C. An, Y. Chuming, Y. Senjim, Research on
the characteristics of voltage sensor which based on contact less induction technology, China
International Conference on Electricity Distribution, Guangzhou 2008.
F. Long, J. Zhang, C. Xie, Z. Yuan, Application of the Pockels effect to high voltage measurement,
The Eight International Conference on Electronic Measurement and Instruments ICEMI, Xi’an 2007;
F. Pan, X. Xiao, Y. Xu, S. Ren, An optical AC voltage sensor based on the transverse Pockels effect,
“Sensors” 2011, nr 11, s. 6593-6602.
J. Schmid, K. Kunde, Application of non conventional voltage and currents sensors in high voltage
transmission and distribution systems, Smart measurements for future grids (SMFG), IEEE
International Conference, Bologna 2011.
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operatora ENEL, z powodzeniem pracuje ok. 4000 sensorów opartych na
4
pomiarze pola elektromagnetycznego.
2. Sensory wykorzystujące pole elektromagnetyczne do pomiaru
napięcia
Sensory analizujące pole elektromagnetyczne w najbliższym otoczeniu
przewodu pod napięciem i z prądem to jeden z typów alternatywnych sensorów
pomiarowych. Budowa tego typu urządzeń jest zazwyczaj bardzo prosta –
składają się z dwóch elektrod zatopionych w nieprzewodzącej obudowie
z tworzywa, która montowana jest wprost na przewód linii napowietrznej. Sensor
jest zaciskany dzięki sile sprężyny bądź też dokręcany śrubą. Dodatkowo bardzo
często czujnikowi pola elektrycznego towarzyszy sensor do pomiaru pola
magnetycznego i wyznaczania wartości prądu w fazie. Sensor ten stanowi
5
cewka Rogowskiego (rzadko) lub para klasycznych, specyficznie połączonych
6
cewek wykonanych z cienkiego, miedzianego drutu. Budowę przykładowego,
zintegrowanego czujnika do pomiaru napięcia i prądu przedstawia rysunek 1.
Rysunek nr 1: Budowa czujnika pola elektromagnetycznego do pomiaru napięcia
7
i prądu w linii dystrybucyjnej

Pomiary z wykorzystaniem tego typu czujników są stosunkowo proste. Istotne
jest napięcie między dwiema elektrodami, które powstaje na skutek
zjawiska indukcji elektrostatycznej. Pomiary bazujące na analizie pola
elektromagnetycznego dają wyniki niezależne od temperatury. Wyższe
4

A. Ceretti, An innovative…, op. cit.
Ibidem.
6
T. Kubo, T. Furukawa, H. Fukumoto, M. Ohchi, Numerical…, op. cit.
7
Ibidem.
5
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harmoniczne nie są tutaj tłumione. Przykłady przebiegów czasowych sygnałów
proporcjonalnych do prądu i napięcia przedstawia rysunek 2.
W tego typu czujnikach istnieje jednak dość duży problem, którym jest
zjawisko przesuwania fazy (widoczne na rysunku 2), istotne zwłaszcza przy
pomiarach energii oraz detekcji zwarć doziemnych.
Rysunek nr 2: Przykładowe przebiegi sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia
8
uzyskiwane na wyjściach sensorów opartych o analizę pola elektromagnetycznego

Drugim typem konstrukcji sensorów mierzących napięcie i prąd bazując na
polu elektromagnetycznym są czujniki zintegrowane z izolatorami wsporczymi.
Proces produkcyjny tego typu urządzeń jest utrudniony (ważne jest bardzo
precyzyjne rozmieszczenie elementów wewnątrz izolatora), jednakże sama idea
czujnika wydaje się być bardzo słuszna i dobrze przemyślana. Można się jednak
spodziewać, że tak zbudowane urządzenia, których przykładowy przekrój
przedstawia rysunek 3, po wejściu do seryjnej produkcji byłyby dość kosztowne.
Rysunek nr 3: Izolator wsporczy ze zintegrowanymi sensorami prądu i napięcia

8
9

Ibidem.
T. Furukawa, M. Ashikawa, Y. Ueda, M. Ohchi, Resin…, op. cit.

9
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3. Sensory optyczne do pomiaru średniego napięcia
Pomiar średniego napięcia za pomocą sensorów optycznych bazuje na
wykorzystaniu efektu Pockelsa. Urządzenia na nim oparte cechują się dobrą
10
dynamiką, wysoką precyzją oraz stosunkowo szerokim widmem pomiarowym.
Czujnik taki nie pozwala na pomiar napięcia o częstotliwości niższej od około
1,5 Hz, a co za tym idzie – także składowej stałej. Kolejnym utrudnieniem jest sam
ewentualny proces produkcji sensorów – wymagający zachowania szczególnego
11
reżimu technologicznego.
Działanie sensora optycznego do pomiaru napięcia opiera się na wysyłaniu
w światłowód spolaryzowanej wiązki światła, pochodzącej na przykład z diody
laserowej. Na drodze światła stawia się kryształ. Cechuje się on współczynnikiem
załamania światła zależnym od natężenia pola elektrycznego w otoczeniu.
Skutkiem przejścia wiązki fotonów przez taki kryształ jest opóźnienie jego fazy.
Mierząc to opóźnienie, wyznaczyć można natężenie pola elektrycznego a na jego
podstawie – napięcie. Zjawisko to nazywane jest efektem Pockelsa.
Jeśli linie pola elektrycznego są prostopadłe do kierunku propagacji wiązki
świetlnej w krysztale, to mówi się o poprzecznym efekcie Pockelsa. Bazuje na nim
większość budowanych obecnie czujników, jednak stosowane są one do pomiaru
wysokiego a nie średniego napięcia. Rozwiązanie to cechuje się tym, że sygnał
bezpośrednio na wyjściu z układu pomiarowego ma dużą amplitudę do jego
bezpośredniej obróbki. W związku z tym konieczne jest stosowanie dzielników
napięcia, co znacznie pogarsza właściwości pomiarowe samego sensora.
Wzór (1) stosowany jest do wyznaczania natężenia pola elektrycznego
w otoczeniu kryształu:
(1)
gdzie:
λ0 – długość fali promieniowania świetlnego, n0 – współczynnik załamania światła
w krysztale bez działania pola elektrycznego, r – współczynnik elektrooptyczny, l – długość
12
kryształu na drodze strumienia światła, E – natężenie pola elektrycznego.

Podłużny efekt Pockelsa występuje wtedy, gdy kierunek propagacji światła
i kierunek pola elektrycznego są do siebie równoległe. Stosując tę metodę,
aktywność kryształu jest mniejsza, w związku z tym na wyjściu pomiarowym
czujnika otrzymuje się mniejszą wartość napięcia (kilkaset mV) niż w przypadku
13
stosowania efektu poprzecznego. Z tego względu nie ma konieczności używania
dodatkowych dzielników pojemnościowych, a błędy amplitudy i fazy są niewielkie
(rys. 4). Opóźnienie fazy dane jest w tym przypadku zależnością (2) i zależy,
14
między innymi, od grubości kryształu d.

10

D. Parker, Y. Harlev, D. Presotto, Optical MV current&voltage sensors as a new generation
instrument transformer for distribution automation, Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2012
IEEE PES, Washington DC 2012; J. Schmid, K. Kunde, Application…, op. cit.
11
F. Pan, X. Xiao, Y. Xu, S. Ren, An optical…, op. cit.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
F. Long, J. Zhang, C. Xie, Z. Yuan, Application…, op. cit.
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(2)

Rysunek nr 4: Niepewności pomiaru amplitudy i kąta dla różnych poziomów napięć
15
oraz ich długoczasowa stabilność – podłużny efekt Pockelsa

16

Badania pokazują,
że zastosowanie podłużnego efektu Pockelsa
w pomiarach średniego napięcia może dać bardzo dobre efekty. Błędy pomiarów,
zarówno amplitudy jak i fazy, są bardzo małe i dodatkowo ich zmienność w czasie
także jest niewielka, co pokazuje rys. 4.
4. Dzielniki napięcia
W ogólnym pojęciu struktura dzielników jest bardzo prosta, są tanie i mają
szerokie widmo częstotliwościowe. Pomimo wysokiej dokładności, ich cechą są
fluktuacje sygnału na wyjściu w ujęciu długookresowym, co spowodowane jest
wpływem warunków atmosferycznych – jest to ich główna wada.
Schematyczna i uproszczona budowa dzielnika pojemnościowego
i pojemnościowo-rezystancyjnego przedstawiona jest na rysunku 5.
Rysunek nr 5: Uproszczony schemat budowy dzielnika pojemnościowego (a) oraz
pojemnościowo-rezystancyjnego (b)

15
16

F. Pan, X. Xiao, Y. Xu, S. Ren, An optical…, op. cit.
Ibidem.
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Dzielnik
pojemnościowy
zbudowany
jest
z
kondensatora
wysokonapięciowego C1, mającego pojemność, najczęściej, kilkudziesięciu
pikofaradów oraz kondensatora C2, którego pojemność jest większa od
pojemności C1. Najbardziej istotna dla pomiarów jest dokładność wykonania
kondensatora C1. Napięcie wyjściowe z dzielnika Up1 jest dane znaną
zależnością (3). Oczywiście, ze względu na konstrukcję, dzielniki oparte
tylko na kondensatorach nie przetwarzają napięcia stałego, w tym także składowej
stałej.
(3)
Rozwiązaniem tego problemu przetwarzania składowej stałej jest
zastosowanie dzielników rezystancyjno-pojemnościowych. Jeśli zachowa się
zależność (4), to otrzymuje się niezależną od częstotliwości wartość przekładni
oraz przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego, przy czym to ostatnie jest
bliskie zeru.
(4)
Napięcie wyjściowe
zależnością (5).

17

na zaciskach pomiarowych dzielnika jest opisywane

(5)

Zgodnie z przewidywaniami, istnieje możliwość zastosowania dzielników
napięcia (w tym także izolatorów reaktancyjnych) jako źródła sygnału
proporcjonalnego do napięcia w automatyce elektroenergetycznej. Istnieje jednak
duża przeszkoda na drodze realizacji tego zadania.
Ponieważ pojemność kondensatora jest zależna od temperatury, to w miarę
18
jej zmian modyfikacji ulega także przekładnia dzielnika. Badania wskazują
jednoznacznie, że zmiany te są dość duże (rys. 6)

17
18

J. Schmid, K. Kunde, Application…, op. cit.
A. Nowakowski, P. Wlazło, Badanie wpływu temperatury na parametry przekładnika reaktancyjnego
współpracującego z platformą pomiarową do pomiaru mocy w sieciach średnich napięć, „Elektronika
– konstrukcje, technologie, zastosowania” 2009, nr 7, s. 33-36.
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Rysunek nr 6: Zmienność pojemności kondensatora w zależności od jego
temperatury

Wydaje się, że wadę tę można zmniejszyć programowo w miernikach
współpracujących z konkretnym typem izolatorów .
5. Podsumowanie
W artykule dokonano przeglądu wybranych, alternatywnych metod pomiaru
napięcia w sieci dystrybucyjnej.
Głównymi zaletami dzielników pojemnościowych i pojemnościoworezystancyjnych jest ich prosta konstrukcja, niski koszt i stosunkowo duża
dokładność, jednakże wyniki pomiarów w dużej mierze uzależnione są od
warunków środowiskowych i jakości wykonania, co skutecznie może ograniczać
stosowanie tego typu urządzeń.
Czujniki optyczne do pomiaru średniego napięcia to urządzenia z założenia
drogie, o wysokiej dokładności i skomplikowanej budowie. Ich zastosowanie do
pomiarów średniego napięcia może być dyskusyjne, zwłaszcza, że większość
urządzeń to jak na razie prototypy.
Sensory pracujące w oparciu o analizę pola elektromagnetycznego wokół
przewodów mają prostą konstrukcję, jednakże same ich właściwości pomiarowe
nie są najlepsze.
Pomimo stale rosnącego stopnia skomplikowania sterowników i terminali
polowych, będących wielofunkcyjnymi urządzeniami montowanymi w polach
rozdzielni, a służącymi m.in. do sterowania, sygnalizacji, a także realizującymi
funkcje zabezpieczeniowe, ciągle istnieć będą kłopoty z dostarczeniem
wiarygodnych informacji na temat podstawowych parametrów pracy sieci.
Analizując informacje wydaje się, że do czasu udoskonalenia konstrukcji
sensorów opartych na analizie pola elektromagnetycznego najbardziej
optymalnym źródłem informacji i napięcia w sieci będą czujniki bazujące na
dzielnikach pojemnościowo-rezystancyjnych, także te zabudowane w izolatorach
wsporczych.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia wybrane, alternatywne i nowe metody pomiaru
średniego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Rozpatrywane są sposoby
możliwe do stosowania tak w rozdzielni SN, jak i w głębi sieci, zarówno
eksperymentalne jak i te już wdrożone.
Główny nacisk położony został na potencjalne wykorzystanie sensorów
optycznych, czujników opartych na pomiarze pola elektromagnetycznego oraz
dzielników różnej konstrukcji jako źródeł sygnałów napięciowych do wykorzystania
w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej (EAZ). W tym przypadku
wysoka precyzja pomiaru nie zawsze jest niezbędna. Przykładem może tu być
automatyka SZR, gdzie istotne jest w zasadzie tylko wskazanie obecności
napięcia.
Przedyskutowane zostały wady i zalety poszczególnych rozwiązań oraz
oceniona została możliwość ich zastosowania w praktyce przemysłowej.
Słowa klucze: przekładnik napięciowy, sensor pomiarowy, izolator
reaktancyjny, dzielnik napięcia, efekt Pockelsa
Summary
This paper presents selected, alternative and new measurement method of
medium voltage in distribution grid. Considered are methods possible to apply it in
the MV switching station and in the depths of the network, both experimental and
those already implemented.
The main focus was on the potential use of optical sensors, sensors based on
the measurement of electromagnetic field and dividers of different design as
a source of voltage signals for use in power system protection. In this case the high
precision of measurement is not always necessary. An example is ATS Automation
where relevant is basically just an indication of the presence of voltage.
There were discussed the advantages and disadvantages of particular
solutions and evaluated for the possibility of their application in industrial practice.
Key words: voltage transformer, measurement sensor, reactance insulator,
voltage divider, Pockels effect
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Leszek KULESZA
Politechnika Krakowska
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA CIEPŁA KONDENSACJI
PARY WODNEJ ZE SPALIN W KOTLE W PRZYPADKU OPALANIA DREWNEM
1. Wstęp. Ogrzewanie przy użyciu paliw stałych
Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wymaga
stosowania kotła. Paliwa zasilające kocioł mogą być stałe, ciekłe lub gazowe.
Paliwa stałe, mimo iż niewygodne w stosowaniu, są używane stosunkowo często,
również w Polsce. Wynika to z ich dostępności w każdej lokalizacji budynku
i konkurencyjnej ceny, najniższej na rynku. Uciążliwość wykorzystania paliw
stałych polega na konieczności okresowego zakupu paliwa, sukcesywnego
dostarczania paliwa do kotła oraz usuwania stałych produktów spalania. Można
zminimalizować te wady ogrzewania paliwem stałym przez modyfikację
i automatyzację procesu dostarczania paliwa i usuwania produktów spalania.
Wadą paliw stałych jest możliwość niezupełnego lub niecałkowitego spalania
w przypadku zmiany warunków działania kotła. Zmiana ta może nastąpić w czasie
regulacji mocy kotła, przestawieniu kotła na inne paliwo, ale też przy uzupełnianiu
paliwa w kotle. Spalanie niezupełne zachodzi wtedy, gdy w gazowych produktach
spalania (spalinach) są substancje palne. Zasadniczo składnikiem palnym spalin
przeważnie jest tlenek węgla CO; substancja ta występuje w prawie wszystkich
spalinach (poza spalaniem na przykład czystego wodoru) przeważnie w ilościach
znikomo małych. W czasie spalania paliw stałych w spalinach mogą pojawić się
oprócz CO inne substancje organiczne powstałe w czasie odgazowania paliwa,
które z jakichś przyczyn nie uległy spaleniu. Jest to zjawisko wysoce niepożądane.
W przypadku przepływu takich spalin obok powierzchni o niskiej temperaturze, na
przykład powierzchni wymiany ciepła w kotle lub powierzchni wewnętrznej kanału
spalinowego (co najmniej w początkowym okresie od rozpoczęcia procesu
spalania) niektóre składniki spalin mogą kondensować. W przypadku niektórych
substancji organicznych może również nastąpić oziębienie kondensatu do postaci
stałej dlatego w nowo projektowanych kotłach przewiduje się przestrzeń do
dopalania palnych składników spalin. Spalanie niecałkowite zachodzi wtedy, gdy
w stałych (i ewentualnie ciekłych) produktach spalania są substancje palne. Dla
uproszczenia zakłada się powszechnie, że jedynym palnym składnikiem stałych
produktów spalania jest atomowy, bezpostaciowy (o nieuporządkowanej strukturze
atomów) węgiel. Zmniejszenie niecałkowitości spalania w przypadku paliw stałych
można uzyskać dobierając wymiary ziaren (brył) paliwa odpowiednio do konstrukcji
rusztu.
2. Wartość opałowa i ciepło spalania
Ilość energii chemicznej zawartej w paliwie podaje jego wartość opałowa
i ciepło spalania. Wielkości te zależą od składu chemicznego paliwa. Skład paliwa
stałego stanowią udziały gramowe poszczególnych pierwiastków: c – udział
gramowy węgla, h – wodoru, o – tlenu, s – siarki, n – azotu, w – wilgoci,
p – popiołu. Wartość opałowa (zwana też wartością opałową dolną) jest to ilość
ciepła, która wydziela się podczas zupełnego i całkowitego spalania jednostki ilości
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substancji paliwa, po doprowadzeniu produktów spalania do temperatury
(początkowej) substratów i pozostawieniu pary wodnej w spalinach. Ciepło
spalania (zwane też entalpią spalania lub wartością opałową górną) jest to ilość
ciepła, która wydziela się podczas zupełnego i całkowitego spalania jednostki ilości
substancji paliwa, po doprowadzeniu produktów spalania do temperatury
(początkowej) substratów i skropleniu pary wodnej ze spalin. Wartość opałowa
i ciepło spalania zależą od początkowej temperatury substratów. Najczęściej
podaje się je w temperaturze normalnej (technicznej) T n = 298,15 [K]. Ciepło
spalania jest większe od wartości opałowej. W przypadku paliw stałych (i ciekłych)
ciepło spalania W g równe jest wartości opałowej W d powiększonej o składnik
określający ilość ciepła możliwą do uzyskania w przypadku skroplenia pary wodnej
ze spalin: rn * f, gdzie rn – entalpia parowania wody w temperaturze normalnej
(technicznej), rn = 2442 [kJ/kg], f = 9h + w (h i w to udziały gramowe wodoru
i wilgoci w paliwie). W spalinach zawarta jest również para wodna pochodząca
z powietrza użytego do spalania, ale ze względu na nieznany stopień zawilżenia
tego powietrza oraz niewielkiej zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym
o niskiej temperaturze podczas sezonu grzewczego można ilość tej pary
zaniedbać (przynajmniej w obliczeniach wstępnych). Skraplanie pary wodnej ze
spalin jest możliwe po obniżeniu temperatury spalin poniżej temperatury punktu
rosy. Skraplanie to zostanie omówione w następnym rozdziale. Im niższa jest
końcowa temperatura spalin opuszczających kocioł, tym więcej ciepła skraplania
pary ze spalin można wykorzystać. Do obliczenia wartości opałowej i ciepła
spalania stosuje się wzory doświadczalne. Jednym z najpopularniejszych jest wzór
1
Dulonga, który wg Szarguta ma postać:
W d = 32800c + 120040 (h-o/8) + 9260s – 2500w [kJ/kg]
gdzie:
c, h, o, s, w – udziały gramowe odpowiednio węgla, wodoru, tlenu, siarki i wilgoci w paliwie.
Z powyższych rozważań mamy:
Wg = W d + rn * f.

Dla przykładowych parametrów suchego drewna: w = 0,2 i h = 0,0597
otrzymuje się składnik
rn * f = 2442*(9*0,0597 + 0,2) = 1800 [kJ/kg],
co stanowi ponad 11% wartości opałowej drewna. Zatem możliwość
wykorzystania ciepła kondensacji spalin w kotle opalanym drewnem jest dość
atrakcyjna. Poniżej (tabela 1. i rys. 1.) przedstawiono zależność wartości opałowej
i ciepła spalania od wilgotności drewna o następującym przykładowym składzie
suchej masy: węgiel 48,1%, wodór 7,5%, tlen 32,4%, azot 0,5%, siarka 0,1%,
reszta – popiół. Duży udział popiołu jest możliwy w przypadku zanieczyszczenia
drewna i stanowi okoliczność szkodliwą w przypadku spalania, przeważnie udział
popiołu to parę, najwyżej kilka procent paliwa suchego.

1

J. Szargut, Termodynamika, Warszawa 1998.
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Tabela nr 1: Zależność parametrów kalorycznych od wilgotności względnej drewna
Udział wilgoci%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Wartość opałowa [kJ/kg],
20358
18072
15786
13501
11215
8929,1
6643,2
4357,4
2071,6
-214,2

Ciepło spalania [kJ/kg],
21997,5
19791,9
17586,4
15380,8
13175,3
10969,7
8764,19
6558,64
4353,09
2147,55

Rysunek nr 1: Zależność wartości opałowej i ciepła spalania od wilgotności drewna.

Zależność wartości opałowej i ciepła
spalania od wilgotności drewna
25000

Wd,Wg [kJ/kg]
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Praktycznie spotykana wilgotność drewna nie jest większa od 60-70%.
Wyższe wartości w tabeli są zamieszczone po to, by pokazać jak skrajnie wysoka
wilgotność może obniżyć ciepło spalania, a zwłaszcza wartość opałową. Ujemna
wartość opałowa świadczy o tym, że ciepłem wydzielonym w procesie spalania
takiego drewna nie da się odparować całej wilgoci z paliwa i potrzebne jest do tego
ciepło z innego źródła. Charakter zależności wartości opałowej i ciepła spalania od
zawartości wilgoci jest liniowy. Wykorzystując ciepło skraplania pary ze spalin
możemy uzyskać z drewna tyle energii ile wynosi iloczyn ciepła spalania suchego
paliwa i masy suchego paliwa (która nie zmienia się przy zwiększaniu zawartości
wody). Zatem duża wilgotność paliwa nie przeszkadza użytkownikowi w aspekcie
energetycznym. Oczywiście można wskazać łatwiejszy sposób pozbycia się wilgoci
z paliwa – suszenie. W stanie powietrzno-suchym drewno ma ok. 20% wody. Stan
taki osiąga się przez sezonowanie drewna w przewiewnym, zadaszonym miejscu
przez dłuższy czas. Zależny to od gatunku drzewa, z którego pozyskano opał.
Uzyskanie poniżej 20% wilgotności wymaga minimum 1,5-2 lat sezonowania, ale
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2

dla brzozy jest to kilka miesięcy a dla dębu nawet do 3 lat. Dla obliczenia objętości
opału należy wykorzystać gęstość „nasypową” drewna – gęstość luźno usypanego
paliwa. Wartości tego parametru przy wilgotności 15 do 18% podano w tabeli
3
nr 2, według literatury.
Tabela nr 2: Gęstość „nasypowa” popularnych gatunków drzew i wartość opałowa
odniesiona do metra przestrzennego ([mp]) i kilograma.
Gatunek
drewna
grab
buk czerw.
dąb
jesion
robinia
brzoza
wiąz
klon
olcha
wierzba
topola
daglezja
sosna
modrzew
świerk
jodła

Gęstość "nasypowa"
[kg/ mp]
524
500
500
500
512
463
463
463
366
341
333
386
386
386
364
341

Drewno – wartość opałowa
[MJ/mp]
7920
7560
7560
7560
7560
6840
6840
6840
5400
5040
5040
6120
6120
6120
5760
5400

[MJ/kg]
15,12
15,12
15,12
15,12
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
15,12
15,84
15,84
15,84
15,84
15,84

Do suszenia kilkunastu metrów sześciennych drewna na rok, przez kilka lat,
potrzeba odpowiedniego miejsca. Palenie zbyt wilgotnym drewnem w klasycznym
kotle powoduje stratę energii i dodatkowo tworzenie toksycznych związków
np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
3. Temperatura punktu rosy spalin
Skraplanie pary wodnej ze spalin jest możliwe po obniżeniu temperatury
spalin poniżej temperatury punktu rosy. Temperaturę punktu rosy określa się dla
gazu wilgotnego. Gaz wilgotny to mieszanina gazu suchego (bez zawartości pary)
i pary (nie musi to być para wodna). Temperatura punktu rosy gazu wilgotnego jest
to najwyższa temperatura, w której przy obniżaniu temperatury gazu przy stałym
stopniu zawilżenia (niezmiennej zawartości pary w mieszaninie) pojawiają się
pierwsze krople cieczy (która jest ciekłą postacią pary występującej w gazie
wilgotnym). Algorytm obliczania temperatury punktu rosy:

Obliczenia stechiometryczne dla uzyskania udziału pary wodnej
w spalinach (H2O);

Wyznaczenie ciśnienia cząstkowego pary wodnej w spalinach p p;

2

3

M. Zakrzewska, strona firmy: VIP P.U.H Magdalena Zakrzewska http://www.drewnoopalowe.
suwalki.pl/cms/index.php/wartosc-opalowa [dostęp 21.07.2014 r.].
J. Szargut, Termodynamika, Warszawa 1998.
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Odczytanie z tablic lub wykresów temperatury nasycenia dla ciśnienia
cząstkowego pary wodnej pp – jest to, zgodnie z definicją, temperatura
punktu rosy spalin Tr.
Obliczenia stechiometryczne prowadzone będą dla drewna o składzie
suchej masy, podanym w poprzednim rozdziale. Kolejność obliczeń
4
stechiometrycznych wg:
1. Obliczenia ilości kilomoli poszczególnych pierwiastków zawartych
w jednostce (dla paliw stałych w kilogramie) paliwa;
2. Obliczenia
zapotrzebowania
tlenu
i
powietrza,
teoretycznego
(stechiometrycznego) i rzeczywistego;
3. Bilansów pierwiastków w procesie spalania;
4. Ilości spalin suchych (bez zawartości pary wodnej) i wilgotnych;
5. Składu spalin wilgotnych i suchych (udziały molowe poszczególnych
składników spalin).
Przyjęto współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,5. Przy mniejszym
współczynniku w spalinach będzie względnie więcej pary wodnej i efekt
kondensacji pary ze spalin będzie większy. Powietrze użyte do spalania ma,
założono, stopień zawilżenia X = 10 [gH2O/kg pow. suchego]. Założono spalanie
zupełne i całkowite. Ciśnienie, w którym zachodzi proces spalania p = 0,1 [MPa].
Obliczenia stechiometryczne dla drewna powietrznie suchego (zawartość wilgoci
20%) zawierają tabele 3.-6.
Tabela nr 3: Skład elementarny (masowy) drewna
DREWNO
Udziały

w

osm

c

h

o

n

s

∑
osm

p

0,2

0,72

0,38

0,06

0,26

0,004

8E-04

0,72

0,08

Tabela nr 4: Ilości pary wodnej pochodzącej z paliwa i z powietrza oraz ilości
poszczególnych pierwiastków przypadających na jednostkę paliwa [kmol/kg]
n'H2O, pal

n'H2O,pow

n'C

n'H2

n'O2

n'N2

n'S

0,011111

0,004468

0,032061

0,029836

0,008097

0,00014

2,5E-05

Tabela nr 5: Zapotrzebowanie tlenu i powietrza, teoretyczne i rzeczywiste oraz ilości
składników spalin i ilości spalin wilgotnych i suchych przypadających na jednostkę paliwa
[kmol/kg]

4

noth

nath

n'o

n'a

n"CO2

n"N2

n"O2

n"

n"s

0,039

0,185

0,0584

0,2779

0,0321

0,2197

0,0195

0,3166

0,27

Ibidem.
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Tabela nr 6: Skład spalin wilgotnych i suchych
Skład spalin
Wilgotnych

(CO2) =

0,10

[CO2] =

0,12

(N2) =

0,69

Suchych

[N2] =

0,81

(O2) =

0,06

[O2] =

0,07

(H2O) =

0,14

∑=

1,00

∑=

1,00

X"m =

0,17

Z algorytmu obliczania temperatury punktu rosy pozostało:
 Wyznaczenie ciśnienia cząstkowego pary wodnej w spalinach według
wzoru
pp = (H2O) * p
oraz
 Odczytanie z tablic (np. tabeli 7.) lub wykresów temperatury nasycenia
Tr dla ciśnienia cząstkowego pary wodnej pp.
Obliczenia tych dwóch ostatnich punktów algorytmu zawierają: tabela
8 i rysunki 2 i 3 W tabeli 7 podany jest związek ciśnienia składnikowego pary
wodnej i temperatury nasycenia pary wodnej dla tego ciśnienia.
Tabela nr 7: Zależność ciśnienia składnikowego pary wodnej i temperatury nasycenia
5
pary wodnej pod tym ciśnieniem wg.
Tn(pp)[K]

280,1

286,13

290,7

297,2

302,13

306,05

309,3

314,7

pp[MPa]

0,001

0,0015

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,008

Tn(pp)[K]

319

322,6

327,2

333,2

338,1

342

349

355

359

pp[MPa]

0,01

0,012

0,015

0,02

0,025

0,03

0,04

0,05

0,06

Tabela nr 8: Zależność udziału pary wodnej w spalinach wilgotnych i temperatury
punktu rosy od udziału wilgoci w drewnie.
Udział wilgoci%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

5

Ibidem

Udział pary wodnej w
spalinach wilgotnych
(H2O)
0,11
0,13
0,14
0,16
0,19
0,23
0,27
0,34
0,44
0,62

Temperatura
punktu rosy [K]
321
324
326
329
332
336
340
345
351
360

Temperatura
punktu rosy
o
[ C]
48,1
50,4
53,0
55,8
59,0
62,5
66,7
71,6
78,0
86,6
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Przy mniejszym współczynniku nadmiaru powietrza λ = 1,3, zamiast branego
do obliczeń 1,5, temperatura punktu rosy nieco się zwiększy. Przykładowo dla
o
o
wilgotności drewna 20% wyniesie 55,3 C, dla 60% będzie równa 69,1 C a dla 90%
o
odpowiednio 87,9 C.

udział pary wodnej w
spalinach(H2O)

Rysunek nr 2: Zależność udziału pary wodnej w spalinach wilgotnych od wilgotności
drewna

Zależność udziału pary wodnej w
spalinach od wilgotności drewna
0,70
0,60
0,50
0,40
udział pary w spal.

0,30
0,20
0,10
0,00
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Rysunek nr 3: Zależność temperatury punktu rosy spalin od wilgotności drewna

temperatura punktu rosy
spalin [oC]

Zależność temperatury punktu rosy
spalin od wilgotności drewna
90,0
70,0
50,0
temp. pktu rosy

30,0
10,0
-10,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

4. Skraplanie pary wodnej ze spalin
Po obniżeniu temperatury spalin poniżej temperatury punktu rosy zaczyna się
proces skraplania pary wodnej ze spalin. Zachodzi on sukcesywnie w miarę
obniżania temperatury. W obniżonej temperaturze ciśnienie nasycenia pary wodnej
jest niższe niż początkowe ciśnienie cząstkowe pary (które wynika z obliczeń
stechiometrycznych) i jest zależne od wartości temperatury spalin. Nadwyżka pary
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ponad ilość wynikającą z ciśnienia cząstkowego w danej temperaturze skrapla się
w części kotła o obniżonych parametrach (dodatkowy wymiennik ciepła), oddając
ciepło skraplania. Dla przypadku zawilgoconego drewna (w = 0,4; temperatura
punktu rosy 332,12 [K]) obliczono ciśnienie cząstkowe pary w zależności od
aktualnej temperatury spalin, wykorzystując np. tabelę 7. Z ciśnienia cząstkowego
i użytego poprzednio wzoru
pp = (H2O) * p
można obliczyć udział pary wodnej w spalinach wilgotnych. Można też
policzyć molowy stopień zawilżenia spalin X"m w celu obliczenia ilości ciepła
możliwej do odebrania ze spalin na skutek skraplania pary przy ochłodzeniu spalin
do aktualnej temperatury. Wyniki obliczeń zawierają tabela 9. i rysunki 4. i 5.
Tabela nr 9: Parametry spalin podczas ochładzania poniżej temperatury punktu rosy

Temp spalin
[K]
332,12
330
325
320
315
310
305
300
295
290
285
280

pp = pn
[MPa]
0,0191
0,0173
0,0136
0,0106
0,0081
0,0063
0,0047
0,0036
0,0027
0,0019
0,0014
0,0010

(H2O)

X"m

0,1908
0,1734
0,1358
0,1056
0,0815
0,0625
0,0473
0,0356
0,0266
0,0193
0,0141
0,0099

0,236
0,210
0,157
0,118
0,089
0,067
0,050
0,037
0,027
0,020
0,014
0,010

ciepło możliwe do
odbioru
[kJ/kmol s s]
0,000
1142,862
3457,588
5176,406
6469,899
7440,023
8188,139
8747,815
9171,991
9509,282
9746,594
9934,357

275

0,0007

0,0070

0,007

10064,645

Rysunek nr 4: Parametry spalin w czasie wykraplania pary wodnej ze spalin, oś
odciętych w [K]

pp, (H2O), X"m

Parametry spalin przy wykraplaniu
pary wodnej ze spalin
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000

pp
(H2O)
X"m
335,0

320,0

305,0

290,0

275,0

638

______________________________________________________________________________________

ciepło możliwe do odbioru
[kJ/kmol spal such]

Rysunek nr 5: Ilość ciepła wynikająca ze skraplania pary wodnej ze spalin możliwa
do odebrania podczas chłodzenia spalin poniżej temperatury punktu rosy, oś odciętych w [K]

Ciepło możliwe do odebrania od
spalin w zależności od ich
temperatury
15000
10000
ilość ciepła

5000
0
335

320

305

290

275

5. Wnioski
 Przy spalaniu drewna w spalinach znajduje się para wodna w dość dużej
ilości: przy wilgotności paliwa 20% jest 14% pary w spalinach, przy
wilgotności 60% już 27% pary. Są to ilości co najmniej porównywalne
z ilościami w przypadku gazu ziemnego.
 Wykorzystanie ciepła kondensacji pary ze spalin jest możliwością
uniknięcia czasochłonnego procesu sezonowania drewna (przeważnie
przez około 2 lata).
 Temperatura punktu rosy dla wilgotnego paliwa (wilgotność 40%) jest
o
równa ok. 60 C, podobnie jak dla gazu ziemnego. Zatem wykorzystanie
otrzymanego w ten sposób czynnika (woda centralnego ogrzewania lub
ciepła woda użytkowa) mogłoby być podobne do przypadku wykorzystania
gazu ziemnego.
 Ilości ciepła skraplania możliwe do wykorzystania przy ochłodzeniu spalin
o
do temperatury ok. 40 C są następujące: ok. 7000 [kJ/kmol spalin suchych]
czyli ok. 1400 [kJ/kg paliwa wilgotnego]. Stanowi to ok. 70% całego ciepła,
o
które mogłoby zostać odebrane po ochłodzeniu spalin do ok. 0 C a taki
parametr końcowy jest praktycznie niemożliwy do uzyskania w żadnym
przypadku kotła kondensacyjnego.
 Powyżej przytoczone parametry związane z wykorzystaniem technicznym
ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstałych ze spalenia drewna
są na tyle atrakcyjne, że można spróbować wyeliminować niedogodności
związane z ochłodzeniem spalin (możliwość osadzania się stałych
substancji na ściankach kotła i w przewodzie kominowym). Na przykład
stosując rozwiązania stosowane w kotłach zgazowujących drewno
i dopalających produkty palne w specjalnie zaprojektowanych częściach
kotła.
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Oznaczenia użyte w tekście:
c – udział gramowy węgla w paliwie
f – ilość kilogramów wilgoci w spalinach odniesiona do kilograma paliwa,
f = 9h + w [kg/kg]
h – udział gramowy wodoru w paliwie
nath – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza, [kmol/kg]
noth – teoretyczne zapotrzebowanie tlenu, [kmol/kg]
n’a – rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, [kmol/kg]
n’C – ilość kilomoli węgla zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg]
n’H2 – ilość kilomoli wodoru zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg]
n'H2O, pal – ilość kilomoli wody (wilgoci) zawartych w kilogramie paliwa,
[kmol/kg]
n'H2O,pow – ilość kilomoli pary wodnej z powietrza przypadających na kilogram
paliwa, [kmol/kg]
n’o – rzeczywiste zapotrzebowanie tlenu, [kmol/kg]
n’O2 – ilość kilomoli tlenu zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg]
n’N2 – ilość kilomoli azotu zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg]
n’S – ilość kilomoli siarki zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg]
n” – ilość spalin (wilgotnych), [kmol/kg]
n”s– ilość spalin suchych, [kmol/kg]
n”CO2 – ilość kilomoli dwutlenku węgla w spalinach, przypadających na
kilogram paliwa, [kmol/kg]
n”H2O– ilość kilomoli pary wodnej w spalinach, przypadających na kilogram
paliwa, [kmol/kg]
n”N2– ilość kilomoli azotu w spalinach, przypadających na kilogram paliwa,
[kmol/kg]
n”O2– ilość kilomoli tlenu w spalinach, przypadających na kilogram paliwa,
[kmol/kg]
o – udział gramowy tlenu w paliwie
osm – organiczna sucha masa
p – udział gramowy popiołu w paliwie
p – ciśnienie produktów spalania [MPa]
pp – ciśnienie cząstkowe pary wodnej w spalinach, [MPa]
o
rn – właściwa entalpia parowania wody w temperaturze 25 [ C]; rn = 2442
[kJ/kg],
s – udział gramowy siarki w paliwie
Tn – temperatura nasycenia pary [K]
Tr – temperatura punktu rosy spalin [K]
w – udział gramowy wilgoci w paliwie
W d – wartość opałowa [kJ/kg]
W g – ciepło spalania [kJ/kg]
X – gramowy stopień zawilżenia [g/kg]
X"m – molowy stopień zawilżenia spalin [kmol pary/kmol spalin suchych]
(CO2) – udział molowy dwutlenku węgla w spalinach wilgotnych
(H2O) – udział molowy pary wodnej w spalinach wilgotnych
(N2) – udział molowy azotu w spalinach wilgotnych
(O2) – udział molowy tlenu w spalinach wilgotnych
[CO2] – udział molowy dwutlenku węgla w spalinach suchych

640

______________________________________________________________________________________

[N2] – udział molowy azotu w spalinach suchych
[O2] – udział molowy tlenu w spalinach suchych
∑ – suma poprzednich wierszy
λ – współczynnik nadmiaru powietrza, w tekście λ = 1,5
Streszczenie
W ogrzewnictwie stosuje się coraz częściej źródła ciepła w postaci kotłów
kondensacyjnych. Wykorzystują one ciepło skraplania pary wodnej ze spalin
ochłodzonych poniżej temperatury punktu rosy. Para ta skrapla się i oddaje ciepło
skraplania do wody podgrzewanej. Najczęściej stosowanym paliwem w takich
kotłach jest gaz ziemny, czasem olej opałowy. Spaliny z tych paliw zawierają
stosunkowo dużą ilość pary wodnej. Para wodna w ilości kilkunastu procent
występuje również w produktach spalania paliw stałych, np. drewna. Dla
stosunkowego suchego drewna (20% wilgoci w paliwie) udział pary wodnej
w spalinach jest rzędu ok. 15%. Przy wyższej wilgotności drewna – wzrasta.
Opracowanie proponuje wykorzystanie ciepła kondensacji pary wodnej
z produktów spalania drewna. Ilości ciepła możliwe do odzyskania są
porównywalne z przypadkiem spalania gazu ziemnego.
Słowa klucze: kocioł, kondensacja, para wodna, spaliny, wartość opałowa,
ciepło spalania
Summary
The heating systems are increasingly being used as a heat source
condensing boilers. They use the heat of condensation of water vapor from the
exhaust gas cooled below the dew point temperature. This steam condenses and
gives off heat of condensation to the water heated. The most commonly used fuel
in such boilers is natural gas, fuel oil sometimes. Exhaust gases from these fuels
have a relatively high content of water vapor. The water vapor in an amount
of several percent is also present in the products of combustion of solid fuels such
as wood. For relative dry wood (20% moisture in the fuel), the share of water vapor
in the exhaust gases is of the order about 15%. With greater moisture content
of wood – is increasing. The paper proposes the use of the heat of water vapor
condensation from the products combustion of wood. The amount of heat
recoverable are comparable with the case of burning natural gas.
Key words: boiler, condensation, water vapor, combustion gases, net calorific
value, gross calorific value
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Arkadiusz JAMROZIK
Politechnika Częstochowska
PALIWA GAZOWE – WYTWARZANE Z ODPADÓW I BIOMASY,
JAKO DOSKONAŁY DŁUGOTERMINOWY MAGAZYN ENERGII
1. Wstęp
Światowe zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie. Jest to szczególnie
widoczne w regionach rozwijających się, w których obserwuje się szybko
postępującą urbanizację oraz ciągłe bogacenie się społeczeństwa. Aktualnie
większość energii na świecie pochodzi z paliw kopalnych, tj. węgiel, ropa naftowa
czy gaz ziemny, jednak według Dyrektywy Unijnej nr 2009/28/WE, do 2020 roku,
udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii powinien wynieść 20%
(tzw. Pakiet 3x20). Dla każdego państwa członkowskiego ustanowione są cele
strategiczne w tym zakresie (projekt Dyrektywy UE 2008/0016), dla Polski udział
1
ten wynosi 15%. Cennym źródłem energii odnawialnej mogą być odpady, których
wykorzystanie, oprócz znaczenia energetycznego, może być niezwykle przydatną
2
i opłacalną metodą redukcji ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.
Jedną z metod neutralizacji i energetycznego wykorzystania odpadów jest
technologia zgazowania i wykorzystania pozyskanego gazu generatorowego do
zasilania silników spalinowych w zespołach prądotwórczych. W najbliższych latach,
wraz z pogłębianiem się problemów energetycznych świata i coraz szerszym
wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, bardzo istotnym zagadnieniem
stanie się magazynowanie energii. Opracowywane i ciągle udoskonalane
technologie gromadzenia energii mają przyczynić się przede wszystkim
do rozwiązania problemu pokrycia zapotrzebowania na energię w okresach
szczytów energetycznych wywołanych nagłymi zmianami zużycia energii
3
elektrycznej.
2. Metody magazynowania energii
W dzisiejszych czasach bardzo uzależniliśmy się od dostaw energii
elektrycznej i nie wyobrażamy sobie życia bez bieżącego dostępu do niej. Prąd
elektryczny jest specyficznym rodzajem energii, którego produkcja musi w tej
samej chwili pokrywać się z zapotrzebowaniem. Największe jednostki produkujące
prąd to zazwyczaj elektrownie opalane węglem, bądź elektrownie atomowe.
Charakteryzują się one bardzo niską elastycznością na obciążenie, a także
spadkiem sprawności podczas pracy odbiegającej od warunków nominalnych.
W związku z tym nie nadążają za zmianami zużycia energii elektrycznej,

1

2

3

R. Gnatowska, Formalno-prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii, „Polityka
Energetyczna” 2009, t. 12 z. 2/2, s. 131-143; Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. MP nr 90 z
29.12.2006, poz. 946; Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie składowania
odpadów, Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999.
R. Gnatowska, S. Szumera, Analysis of the Use of the Purposes of Landfill Gas Energy from Waste
Landfill, „Turbomachinery” 2013, nr 143. Zeszyty Naukowe 1179, s. 39-44.
R. Gnatowska, Charakterystyka polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej,
„Polityka energetyczna” 2010, t. 13 z. 2, s. 145-155.
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która uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: pora dnia, pora roku,
temperatura itp.
W wyniku rozbieżności pomiędzy produkcją energii elektrycznej
a zapotrzebowaniem na nią, powstaje problem zagospodarowania nadwyżki
energii. Na pytanie: co zrobić z nadmiarem energii, odpowiedź nasuwa się sama –
magazynować i wykorzystywać w czasie „szczytów zapotrzebowania”. Patrząc
na magazynowanie energii pod kątem bilansu energetycznego, nie jest
to praktyczne rozwiązanie, gdyż energia, którą zużyjemy w celu jej
zmagazynowania, będzie zawsze większa od tej, której uzyskamy z „magazynu”.
Nie wolno nam jednak rozpatrywać tego zagadnienia tylko pod jednym kątem.
Jeżeli przeanalizujemy problem z ekonomicznego punktu widzenia, rozwiązanie
to może jednak być opłacalne. Magazynowanie będzie rentowne wtedy, gdy
zużywać będziemy energię, podczas gdy jej ceny są niskie, a oddawać
(sprzedawać) w momencie najwyższych cen. Również pod względem technicznym
magazynowanie spełnia swoje cele, gdyż poprawia jakość prądu w sieci
elektroenergetycznej.
Obecnie wzrost popularności „magazynów” energii wynika z rozwoju
odnawialnych źródeł energii OŹE, ponieważ produkcja energii z takich źródeł jest
bardzo zmienna i lepiej jest ją zmagazynować i oddać w sposób zrównoważony.
Do racjonalnego wykorzystania OŹE niezbędne jest więc magazynowanie
uzyskiwanej energii. Sposoby magazynowania energii możemy podzielić
na chemiczne, termochemiczne, elektrochemiczne, mechaniczne oraz elektryczne.
W metodach chemicznych i termochemicznych, energię gromadzi się produkując
paliwa zarówno ciekłe, jak i gazowe, z których energię odzyskuje się najczęściej
na drodze ich spalania. Metody elektrochemiczne bazują na akumulatorach,
w tym najnowocześniejszych akumulatorach przepływowych. W metodach
mechanicznych na szczególną uwagę zasługuje magazynowanie energii
w sprężonym powietrzu, a wśród metod elektrycznych przyszłością jest
superkondensator, przykład bezpośredniego magazynu energii.
Produkcja gazu generatorowego w wyniku termicznego przetwarzania
odpadów i biomasy może być przykładem racjonalnego sposobu gromadzenia
energii w paliwie, w połączeniu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Głównym kierunkiem wykorzystania gazu ze zgazowania odpadów i biomasy
jest zastosowanie go w procesach spalania lub jako nośnika energii do napędu
4
silników bądź turbin gazowych i wytworzenia energii elektrycznej.
3. Technologie termicznego przetwarzania odpadów i biomasy – źródła
energii odnawialnej
Przez termiczne przekształcanie odpadów rozumie się klasyczne spalanie
odpadów przez ich utlenianie oraz takie procesy termiczne jak pirolizę, zgazowanie
i procesy plazmowe. Technologie pirolizy i zgazowania odpadów oraz biomasy
umożliwiają uzyskanie maksymalnie wysokich sprawności energetycznych przy
spełnianiu norm ochrony środowiska. Ponadto ogromną zaletą tych technologii
jest możliwość zagospodarowania biomasy i odpadu w miejscu ich powstawania
z jednoczesną produkcją odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej.
4

J. Piskowska-Wasiak, Oczyszczanie i przetwarzanie gazu ze zgazowania biomasy w celu wytworzenia
SNG (Substitute Natural Gas), „NAFTA-GAZ” 2011, nr 5, s. 346-360.
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3.1. Proces pirolizy
Piroliza to proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji
organicznych, który odbywa się w podwyższonych temperaturach, w środowisku
całkowicie pozbawionym tlenu bądź przy jego pomijalnie małej obecności. Proces
ten jest z natury endotermiczny (wymaga dostarczenia ciepła z zewnątrz)
i przebiega w temperaturach od 300 do 800°C. Skład i ilość produktów pirolizy
zależą od rodzaju odpadów, ich właściwości fizykochemicznych oraz
od temperatury procesu. Podczas procesu pirolizy masa odpadów zostaje
przekształcona w gaz pirolityczny zawierający głównie wodór, metan, etan i ich
homologi, tlenek i dwutlenek węgla, koks pirolityczny oraz fazę ciekłą zawierającą
mieszaninę olejów, smół oraz wody.
3.2. Proces zgazowania
Proces zgazowania polega na termicznym rozkładzie materii organicznej przy
niedoborze tlenu. W procesie zgazowania temperatury reakcji są znacznie wyższe
niż w pirolizie i wynoszą od 500 do nawet 1600°C, pozwalając na zgazowanie
mineralnego węgla znajdującego się w odpadach. Nowoczesne metody
zgazowania pozwalają na otrzymanie praktycznie dwóch produktów, jakimi jest
mieszanina gazów (H2, CO, CO2, CH4) nazywana gazem generatorowym
3
o wartości opałowej od 8 do 14 MJ/m i pozostałość mineralna w postaci popiołu.
Powstają również produkty uboczne, takie jak kondensujące się lotne i ciekłe
5
substancje smoliste. Odpowiednio oczyszczony gaz może być wykorzystany
bezpośrednio w silniku spalinowym zespołu prądotwórczego.
3.2.1. Zgazowanie biomasy odpadowej
Przebieg zgazowania biomasy składa się z kilku części. Pierwszy etap
to suszenie substancji w temperaturze 100-200°C. W kolejnej fazie następuje
piroliza. Z biomasy uwalniają się gazowe części lotne w podwyższonej
temperaturze (ok 200-600°C) w atmosferze beztlenowej. Produktami pirolizy
są frakcje stałe, produkty ciekłe oraz gaz palny: CO, CH4, H2, H2O, węglowodory
aromatyczne. Faza pozostała po pirolizie podlega procesowi zgazowania, który
składa się z endotermicznych i egzotermicznych reakcji chemicznych, których
temperatura osiąga 800°C. W procesach tych dochodzi do wymiany masy i ciepła,
dzięki czemu powstają gazowe składniki palne: CO, H 2, CH4, ciekłe, smoliste oraz
6
stałe: koksik, żużel.
4. Możliwości magazynowania i wykorzystania gazu generatorowego
ze zgazowania
Z uwagi na częsty brak korelacji pomiędzy podażą energii uzyskiwanej
ze źródeł odnawialnych a popytem na energię użyteczną, niezbędne jest
zastosowanie różnorakich form magazynowania energii. Magazynowanie energii
poprzez produkcję paliw gazowych w procesach termicznego przetwarzania
odpadów i biomasy może okazać się efektywnym rozwiązaniem gromadzenia
energii wykorzystującym źródła odnawialne, połączonym z unieszkodliwianiem
5

6

E. Głodek, J. Trembacz, Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania biomasy i odpadów
do wypalania klinkieru, „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” 2011, nr 7, s. 97-107.
Ibidem.
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i neutralizacją produktów odpadowych. Spośród wielu metod termicznej
neutralizacji odpadów, najbardziej perspektywicznymi wydają się być piroliza
i zgazowanie. W wyniku bardziej obiecującego procesu zgazowania powstaje gaz
generatorowy, będący specyficzną mieszaniną gazów, z której główne gazy
energetyczne to CO, H2 oraz CH4. Dodatkowo duży udział w mieszaninie ma gaz
CO2. Gaz generatorowy może być sprężany i składowany w odpowiednio dużych
zbiornikach, a następnie wykorzystywany do generowania mocy w okresach
szczytów energetycznych. Przekształcenie energii gazu na energię elektryczną
może odbywać się bezpośrednio w ogniwie paliwowym, pośrednio w wyniku
spalania w turbinie gazowej bądź silniku tłokowym zespołu prądotwórczego. Może
realizowane być również w wyniku spalania w kotle parowym wytwarzającym parę
napędzającą turbinę elektrociepłowni.
Jedną z najbardziej wydajnych sposobów energetycznego wykorzystania
zmagazynowanego gazu generatorowego jest produkcja energii elektrycznej
i cieplnej w kogeneracyjnym agregacie prądotwórczym napędzanym tłokowym
silnikiem spalinowym.
5. Produkcja gazu generatorowego w procesie zgazowania osuszonego
osadu ściekowego
Osady ściekowe klasyfikowane jako biomasa odpadowa, o zerowym
współczynniku CO2, pochodzą z procesu oczyszczania ścieków. W obecnym
czasie możliwości przetwarzania tego odpadu są niewielkie, przez to duża ich
ilość zalega w magazynach oczyszczalni. Prognoza wzrostu ilości wytwarzanych
osadów ściekowych powinna być zachętą do udoskonalania znanych
i poszukiwania nowych technologii przetwarzania tego odpadu. S. Werle
i R. Wilk twierdzą, że proces zgazowania może być najlepszym rozwiązaniem
spośród termicznych metod utylizacji osadu ściekowego, połączoną
7
z wykorzystaniem ich do celów energetycznych.
5.1. Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy
Komunalny osad ściekowy jest odpadem powstającym w wyniku
mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Mając na uwadze obecnie
obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w składowaniu odpadów
biodegradowalnych, coraz częściej poszukuje się efektywnych sposobów
przetwarzania i neutralizacji tych odpadów. Przykładem skutecznej metody
termicznego przetwarzania przefermentowanych, osuszonych, organicznych
osadów ściekowych, będących ubocznym produktem procesu oczyszczania
ścieków komunalnych w oczyszczalni, na energię elektryczną i ciepło jest
technologia opracowana w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki
Częstochowskiej w ramach projektu pt. „Tłokowy silnik gazowy w instalacji
zgazowania osadu ściekowego” realizowanego w latach 2007-2010. W ramach
opracowanej w IMC technologii wykonano, uruchomiono i zbadano prototypową
instalację zgazowania osuszonego osadu ściekowego, instalację oczyszczania
pozyskiwanego gazu generatorowego i zespół prądotwórczy o nominalnej wartości

7

S. Werle, R. Wilk, Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych,
„Rynek Energii” 2012, nr 4, s. 94-97.
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czynnej mocy elektrycznej 80 kW napędzany doładowanym silnikiem tłokowym
8
adaptowanym do zasilania dwupaliwowego tym gazem i paliwem płynnym.
Rysunek nr 1: Schemat instalacji zgazowującej osuszony osad ściekowy z systemem
oczyszczania gazu generatorowego, współpracującej z zespołem prądotwórczym (silnik
9
spalinowy i generator).
1 – generator gazu, 2 – chłodnica gazu, 3 – wentylator, 4 – wstępny cyklon,
5 – chłodnica wody, 6 – płuczki Venturiego, 7 – cyklon, 8 – zbiornik na wodę, 9 – pompa
wody, 10 – filtr, 11 – mikser gazu, 12 – turbosprężarka, 13 – silnik spalinowy,
14 – generator.
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Proces zgazowania paliwa stałego lub biomasy realizuje się
w gazogeneratorze nazywanym także zgazowarką. Koncepcję projektowanej
instalacji zgazowującej oparto na zgazowarce współprądowej ze złożem stałym,
10
w której jako medium zgazowujące wykorzystuje się czyste powietrze.
W przypadku wykorzystania gazu generatorowego do zasilania silnika tłokowego
należy mieć na uwadze stosunkowo ostre wymagania w zakresie czystości gazu.
Podstawowym problemem, występującym w układach zgazowania, są substancje
smoliste, które kondensując, osiadają na powierzchniach wewnętrznych kanału
dolotowego silnika, blokując przepływ oraz na elementach układu rozrządu,
uniemożliwiając poprawną pracę silnika. W instalacji zgazowania osadu
ściekowego do układu oczyszczania gazu użyto filtrów cyklonowych wraz

8

K. Cupiał, A. Dużyński, M. Gruca, J. Grzelka, A. Jamrozik, A. Kociszewski, M. Pyrc, S. Szwaja,
W. Tutak, K. Grab-Rogaliński, D. Gruca, E. Skowron, Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadań
objętych projektem rozwojowym pt. Tłokowy silnik gazowy w instalacji zgazowania osadu ściekowego,
R10 019 02, Częstochowa 2011; W. Tutak, A. Jamrozik, Generator gas as a fuel to power a diesel
engine, “Thermal Science” 2014, Vol. 18, No. 1, s. 206-216.
9
K. Cupiał, Sprawozdanie…, op. cit.
10
B. Reed, A. Das, Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems, Solar Energy Research
Institute 1988, s 1-140; A. Bhavanam, R. C. Sastry, Biomass Gasification Processes in Downdraft
Fixed Bed Reactors: A Review, “International Journal of Chemical Engineering and Applications”
2011, Vol. 2, No. 6, s. 425-433.
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11

z odpylaczami mokrymi, nazywanymi skruberami Venturiego. Badania działania
i funkcjonalności instalacji zgazowującej oraz instalacji oczyszczającej gaz
generatorowy obejmowały m.in.: analizę składu uzyskiwanego gazu
generatorowego, szczelności zgazowarki, jakości oczyszczania gazu z substancji
smolistych, zawartości popiołu. W wyniku zgazowania z 1 tony osadu uzyskano
3
1450 m gazu generatorowego o wartości opałowej zawierającej się w granicach
3 12
2,5-3,5 MJ/m . Na rysunku 2 przedstawiono między innymi średnie i maksymalne
udziały składników palnych wchodzących w skład gazu generatorowego (H 2, CO,
CH4, THC) uzyskane w czasie serii pomiarów przeprowadzonych po ostatecznych
modernizacjach instalacji zgazowującej osad ściekowy. Na podstawie składu gazu
wyznaczono jego wartość opałową (W g) oraz teoretyczne zapotrzebowanie
3
powietrza (Lt). Średnie wartości tych wielkości wyniosły W g = 2,62 MJ/m i Lt = 0,67
3
3
3
3
3 13
m /m , a maksymalne W g = 3,51 MJ/m i Lt = 0,81 m /m .
Rysunek nr 2: Skład gazu generatorowego uzyskany w przeprowadzonej próbie
14
zgazowania osadu ściekowego.
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W przypadku zaproponowanej instalacji, gaz ze zgazowania doprowadzano
do badawczego silnika tłokowego zasilanego dwupaliwowo gazem generatorowym
(udział energetyczny 75%) i olejem napędowym (udział energetyczny 25%). Silnik
badawczy był doładowaną jednostką, wysokoprężną zainstalowaną na agregacie
prądotwórczym o mocy 100kVA/80kW, adaptowaną do pracy dwupaliwowej
15
na paliwie płynnym i gazowym.

11

K. Cupiał, M. Pyrc, A. Jamrozik, W. Tutak, A. Kociszewski, Problemy oczyszczania gazu
generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych, „Silniki Gazowe” 2010, nr 183,
s. 189-198.
12
K. Cupiał, A. Jamrozik, A. Kociszewski, M. Pyrc, W. Tutak, K. Grab-Rogaliński, Instalacja
zgazowująca osuszony osad ściekowy, „Motrol – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” 2011, tom 13,
s. 80-13.
13
K. Cupiał, Sprawozdanie…, op. cit.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
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Rysunek nr 3: Dwupaliwowy silnik badawczy z agregatem prądotwórczym.

16

W warunkach ciągłej całodobowej eksploatacji, instalacja zgazowująca,
współpracująca z silnikiem badawczym, była w stanie w ciągu doby zgazować
ok. 1,8 ton osadu i wytworzyć w tym czasie około 0,96 MWh energii elektrycznej,
zużywając do tego celu ok. 50 kg oleju napędowego.
6. Podsumowanie
Magazynowanie energii elektrycznej stanowi ważny element rynkowego
podejścia do równoważenia popytu i podaży energii, przy jednoczesnym
zapewnieniu niezawodności, efektywności oraz bezpieczeństwa dostarczania
energii elektrycznej. W najbliższych latach, potrzeba ochrony środowiska oraz
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego wymuszą rozwój wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. OŹE cechuje losowy charakter
produkcji oraz znaczna zmienność generowanej mocy, dlatego efektywne
wykorzystanie tych źródeł jest możliwe tylko dzięki stworzeniu skutecznych metod
kumulacji energii. Produkcja gazu generatorowego w wyniku termicznego
przetwarzania odpadów i biomasy (zgazowania) może być przykładem
racjonalnego sposobu gromadzenia energii w paliwie, w połączeniu
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jednym z najbardziej
wydajnych sposobów energetycznego wykorzystania zmagazynowanego gazu
generatorowego jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracyjnym
agregacie prądotwórczym napędzanym tłokowym silnikiem spalinowym.
Opracowana w IMC PCz instalacja zgazowania umożliwia neutralizację
osuszonego osadu ściekowego z jednoczesną produkcją gazu generatorowego
o stosunkowo wysokiej wartości opałowej, zawierającej się w granicach
2,5-3,5 MJ/m3. Gaz ten może być z powodzeniem zastosowany jako paliwo
do silnika spalinowego zespołu prądotwórczego (w układzie dwupaliwowym
17
z olejem napędowym), umożliwiając tym samym produkcję energii elektrycznej.
16
17

Ibidem.
Ibidem.
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Streszczenie
W najbliższych latach, wraz z pogłębianiem się problemów energetycznych
świata i coraz szerszym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, bardzo
istotnym zagadnieniem stanie się magazynowanie energii. Opracowywane i ciągle
udoskonalane technologie gromadzenia energii mają przyczynić się przede
wszystkim do rozwiązania problemu pokrycia zapotrzebowania na energię
w okresach szczytów energetycznych wywołanych nagłymi zmianami zużycia
energii elektrycznej. Magazynowanie energii, poprzez produkcję gazu
generatorowego w instalacji zgazowania odpadów ściekowych jest skutecznym
i efektywnym sposobem gromadzenia energii wykorzystującym źródła odnawialne,
połączonym z unieszkodliwianiem i neutralizacją produktów odpadowych.
Przykładem instalacji zgazowującej może być opracowana w Instytucie Maszyn
Cieplnych Politechniki Częstochowskiej instalacja zgazowania osadu ściekowego,
3
wytwarzająca gaz generatorowy o wartości opałowej 2,5-3,5 MJ/m .
Zmagazynowana w gazie generatorowym energia została wykorzystana
do produkcji energii elektrycznej w stacjonarnym agregacie prądotwórczym
napędzanym tłokowym silnikiem spalinowym, zasilanym dwupaliwowo: gazem
generatorowym i olejem napędowym. Instalacja zgazowująca współpracująca
z silnikiem badawczym była w stanie w ciągu doby zgazować ok. 1,8 ton osadu
i wytworzyć w tym czasie około 0,96 MWh energii elektrycznej, zużywając do tego
celu ok. 50 kg oleju napędowego.
Słowa klucze: magazynowanie energii, zgazowanie, odpady, osad ściekowy,
gaz generatorowy
Summary
In the coming years, with the deepening of the energy problems of the world
and an increasing use of renewable energy sources very important issue becomes
energy storage. Developed and constantly improved energy storage technologies
are expected to contribute mainly to solve the problem of covering the demand
for energy during periods of peak energy caused by sudden changes in electricity
consumption. Energy storage by production gas in the gasification of waste sludge
is an effective and efficient way to collect energy using renewable sources,
combined with the disposal and neutralization of waste products. In the paper
presented, developed at the Institute of Thermal Machinery Technical University
of Czestochowa, of the sludge gasification plant producing generator gas
3
with a calorific value of 2.5-3.5 MJ/m . The stored energy in the generator gas was
used to produce electricity in a stationary power unit generator driven
by an internal combustion engine. The test engine was powered by generator gas
and diesel. Under the conditions of a continuous round-the-clock operation regime,
the gasification installation operating with the engine in question is able to gasify
about 1.8 tons sewage sludge per day and generate 0.96 MWh electric energy
during this time, while consuming approx. 50 kg of diesel oil for this purpose.
Key words: energy storage, gasification, waste, sewage sludge, generator
gas
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WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ ZWIĘKSZANIE
NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Wprowadzenie
Działalność człowieka, zarówno w zakresie pracy zawodowej, jak również
w życiu prywatnym, nierozerwalnie związana jest z wykorzystywaniem energii.
We wszelkich obszarach funkcjonowania człowieka, nie tylko w sferze produkcji,
ale również w jednostkach usługowych, administracyjnych, informacyjnych,
szkołach, obiektach kultury, sił zbrojnych, policji, służby zdrowia itp. stosowane
są urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne, które
wymagają dostarczenia energii elektrycznej.
Prawidłowość
funkcjonowania
wszelkiego
osprzętu
elektrycznego
i elektronicznego związana jest nierozerwalnie z jakością i pewnością zasilania,
z oddziaływaniem zaburzeń przenoszonych przez wspólną sieć zasilającą oraz
czynników środowiskowych, jak również ze stanem technicznym oraz obsługą
i konserwacją eksploatowanych obiektów. Oprócz poprawności pracy
wykorzystywanego w jednostkach gospodarczych sprzętu we wszystkich
obszarach
bardzo
istotnym
elementem
jest
optymalizacja
kosztów
eksploatacyjnych, związanych z własnościami funkcjonalnymi użytkowanych
urządzeń, ale również kosztów wynikających z przestojów oraz strat powstających
podczas awarii zasilania. Bardzo istotnym problemem staje się zatem konieczność
zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy użytkowanych obiektów, czyli ich
1
trwałości i niezawodności.
Liczba użytkowanych odbiorników elektrycznych we wszystkich jednostkach
gospodarczych, jak również w życiu prywatnym człowieka ciągle wzrasta.
Konieczne zatem staje się w wielu przypadkach stworzenie możliwości
zwiększenia mocy systemów zasilania elektrycznego.
W pracy zajęto się poprawą jakości, wzrostem niezawodności oraz
zwiększaniem obciążalności (pokrycia zapotrzebowanej mocy) systemów zasilania
elektrycznego. Przedstawiono zagadnienia związane z wagą jakości dostarczanej
do odbiorników energii. Odniesiono się do pracy urządzeń odbiorczych
o znaczeniu priorytetowym oraz do systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
szczególnie zalecanych do wykorzystania w celach zasilania takich odbiorników.
Zaprezentowano możliwości zwiększenia pewności działania (niezawodności) oraz
rozszerzania mocy układów zasilania elektrycznego, głównie pod kątem zasilania
gwarantowanego. Opisano rozwiązania najczęściej wykorzystywanych układów
redundantnych. Zamieszczono i skomentowano rezultaty przeprowadzonych
badań oraz pomiarów zrealizowanych w układach fizycznych. Obiektem badań
były UPS EVER POWERLINE GREEN 33.

1

K. Bednarek, Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń
elektrycznych, „Elektro. info” 2012, nr 12, s. 26-31.
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Waga jakości energii w funkcjonowaniu urządzeń elektrycznych
Dla zapewnienia prawidłowej pracy odbiorników elektrycznych niezbędne
(a wręcz konieczne) jest dostarczenie im energii elektrycznej o ściśle
2
zdeterminowanych parametrach.
Najbardziej podstawowymi parametrami
określającymi jakość dostarczanej energii elektrycznej są: wartość napięcia, jego
częstotliwość, kształt przebiegu czasowego napięcia (jego odkształcenia od
przebiegu sinusoidalnego) oraz ciągłość zasilania (przy zachowaniu określonych
parametrów napięcia). Od jakości energii elektrycznej zależą: bezpieczeństwo,
niezawodność i poprawność funkcjonowania zasilanych obiektów, ciągłość
procesów technologicznych bądź przetwarzania informacji, ilość generowanego
3
ciepła w urządzeniach oraz systemach, powstające straty energetyczne itp.
Nieprawidłowości w jakości energii elektrycznej (zaburzenia) powstają
w wyniku wzajemnych oddziaływań systemu elektroenergetycznego i odbiorników
energii. Głównymi przyczynami powstania zaburzeń elektrycznych są: rosnąca
liczba odbiorników nieliniowych, silne zagęszczenie urządzeń i systemów
wzajemnie na siebie oddziałujących elektromagnetycznie, jak również dynamiczne
4
przełączanie dużych obciążeń.
W obwodach elektrycznych wszelkich użytkowanych odbiorników energii
panują określone napięcia i płyną prądy. Należy mieć na uwadze, że wszędzie,
gdzie występuje napięcie (nagromadzenie ładunków elektrycznych), powstaje pole
elektryczne, natomiast każdy przepływ prądu (ruch ładunku elektrycznego) jest
źródłem powstania pola magnetycznego. Wytwarzane pola elektromagnetyczne
oddziałują na występujące w otoczeniu obwody i urządzenia, w efekcie czego
powstają zaburzenia, mogące prowadzić do zakłócenia prawidłowości
5
funkcjonowania osprzętu elektrycznego. Właściwe rozumienie i traktowanie
tych zagadnień jest bardzo ważne dla użytkowników, ponieważ w wyniku
nieprawidłowej jakości energii i oddziaływań zaburzeń może dochodzić do
przerwania realizowanych procesów produkcyjnych, utraty przetwarzanych
informacji i danych, niestabilnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
migotania źródeł światła, nieprawidłowego funkcjonowania układów napędowych,
powstania awarii osprzętu elektrycznego, generowania dodatkowych strat
energetycznych oraz ciepła w urządzeniach i układach elektrycznych, powstania
nadmiernych drgań mechanicznych i hałasu, zakłóceń poprawności pracy oraz
przedwczesnego starzenia się osprzętu, zmiany parametrów technicznych oraz
sprawności odbiorników, nieplanowanych wyłączeń odbiorników czułych na zmiany
parametrów zasilania itp.
Burzliwy wzrost zastosowań zaawansowanych technicznie i często wrażliwych
na jakość napięcia zasilającego urządzeń oraz systemów wpływa na wzrost
2

3

4

5

K. Bednarek, L. Kasprzyk, Suppression of higher harmonic components introduction to the networks
and improvement of the conditions of electric supply of electrical equipment, “Przegląd
Elektrotechniczny” 2012, nr 12b, s. 236-239.
K. Bednarek, Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez poprawę jakości i pewności zasilania
elektrycznego, [w]: Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość
i przyszłość, tom 2. Technologia – Prawo – Ochrona środowiska, P. Kwiatkiewicz (red.), Poznań
2014, s. 85-104.
S. Bielecki, Jakość energii elektrycznej na rynku energii, „Przegląd Elektrotechniczny” 2007, nr 7/8,
s. 68-72.
A. Charoy, Compatibilite electromagnetique. Parasites et perturbations des electroniques. 1-4, Paris
1996.
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6

znaczenia jakości energii elektrycznej. Dlatego poprawa warunków zasilania
elektrycznego odbiorników staje się coraz ważniejszym zagadnieniem,
skłaniającym często użytkowników do inwestowania w systemy kondycjonowania
energii.
Urządzenia o znaczeniu priorytetowym i systemy zasilania
gwarantowanego (UPS)
Urządzeniami elektrycznymi o znaczeniu priorytetowym (strategicznym) są
odbiorniki, w których niekontrolowane zaniki napięcia i przerwy w ich
funkcjonowaniu mogą być źródłem poważnych strat ekonomicznych (finansowych),
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka albo mogą prowadzić do
awarii osprzętu, nieodwracalnej utraty szczególnie ważnych przetwarzanych
7
informacji i danych, jak również innych dotkliwych skutków dla ich użytkowników.
Kwalifikacja priorytetowego znaczenia odbiorników nie jest jednoznaczna, jest
oceną subiektywną, a powinna być rezultatem wieloaspektowych analiz, jakie
powinien przeprowadzić użytkownik.
Przykładami odbiorników o znaczeniu strategicznym są: zaawansowane
urządzenia teleinformatyczne, centra przetwarzania danych, urządzenia medyczne
(od działania których zależy bezpośrednio zdrowie lub życie człowieka), linie
produkcyjne, w których nawet chwilowe przestoje stają się bardzo kosztowne
(w tym związane z wytopem materiałów stałych), newralgiczne systemy
bezpieczeństwa, itp.
W urządzeniach o znaczeniu priorytetowym poważnym problemem
są często nagłe, niekontrolowane zaniki zasilania elektrycznego, nieprawidłowe
parametry dostarczanej energii albo zakłócenia przenoszone przez sieć zasilającą.
Większość użytkowników (głównie przedsiębiorcy) w celu ograniczenia do
minimum niebezpieczeństw przerwania realizowanych procesów, powstania
kosztownych przestojów w pracy urządzeń lub systemów, uszkodzeń osprzętu czy
utraty bądź błędów przetwarzania informacji wywołanych zanikiem albo
nieprawidłową jakością napięcia w sieci elektroenergetycznej, decyduje się na
instalowanie między systemem dystrybucji energii (układem zasilania sieciowego)
a obciążeniami o znaczeniu strategicznym (czyli na wejściu tych odbiorników)
układów zasilania gwarantowanego.
8
Systemy zasilania gwarantowanego (UPS) są urządzeniami bądź grupami
urządzeń, których podstawowym zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej
o zadanych parametrach do zasilanych odbiorników w przypadkach zaników
lub nieprawidłowości napięcia sieciowego (jego wartości i częstotliwości), dzięki
wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach (zasobnikach energii) oraz
pracy wewnętrznych bloków przetwarzania zasilacza UPS. Ma to na celu ochronę
zabezpieczanych urządzeń lub systemów przed niekontrolowanym zanikiem
zasilania elektrycznego, czyli pozwala w bezpieczny, kontrolowany sposób
zakończyć realizowane procesy. Czas podtrzymania zasilania rezerwowego
(awaryjnego) zależy od ilości energii zgromadzonej w akumulatorach,
6

Z. Hanzelka, J. Warecki, K. Piątek, K. Chmielowiec, Zła jakość energii elektrycznej
a zagrożenie pożarowe – analiza przypadku, [w:] Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach
elektrycznych, (pr. zb), Warszawa 2012.
7
K. Bednarek, Wzrost..., op.cit.
8
Strona firmy EVER Sp. z o.o., http://ever.eu/c/pl/artykuly [dostęp 31.07.2014 r.].
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od mocy odbiorników załączonych na wyjściu UPS, jak również w pewnym stopniu
od parametrów środowiskowych i warunków użytkowania osprzętu. Wyróżnia się
trzy zasadnicze topologie (typy rozwiązań konstrukcyjnych) zasilaczy UPS:
 VFD (Voltage Frequency Dependent) – off-line – w których wartość
i częstotliwość napięcia wyjściowego (dostarczanego do odbiorników)
zależą od parametrów napięcia wejściowego (sieciowego, zasilającego
UPS). W trybie pracy sieciowej (normalnej) niekorygowane napięcie
sieciowe, po odfiltrowaniu ewentualnych przepięć i zakłóceń
radioelektrycznych, dostarczane jest do odbiorników. Gdy wartość lub
częstotliwość napięcia sieciowego przekroczą dopuszczalne, tolerowane
zakresy, zasilacz przechodzi w tryb rezerwowy (bateryjny) i zgromadzona
w akumulatorach energia, po przetworzeniu przez falownik, dostarczana
jest do odbiorników. Ponieważ ma miejsce przełączenie z pracy sieciowej
na falownikową, powstaje krótka (rzędu kilku ms) przerwa w zasilaniu.
 VI (Voltage Independent) – line interactive – w których wartość napięcia na
wyjściu nie zależy od napięcia wejściowego, natomiast zależy
częstotliwość. Zasada ich funkcjonowania jest podobna do zasilaczy VFD,
ale zastosowany jest w nich dodatkowo układ AVR (Automatic Voltage
Regulation), czyli regulator poziomu napięcia wyjściowego. Zazwyczaj
synchronizują wytwarzane przebiegi przed zmianą trybu pracy, a czas
przełączenia na pracę rezerwową jest w nich krótszy.
 VFI (Voltage Frequency Independent) – on-line – w których wartość
i częstotliwość napięcia wyjściowego nie zależą od napięcia wejściowego.
Ma w nich miejsce podwójne przetwarzanie energii. Polega to na tym, że
w trybie pracy sieciowej (normalnej) napięcie sieciowe zostaje
wyprostowane przez układy wejściowe zasilacza, a następnie magistralą
stałoprądową dostarczone do falownika, gdzie zostaje przetworzone na
napięcie sinusoidalne o założonych (bardziej korzystnych) parametrach.
Część energii z magistrali stałoprądowej wykorzystywana jest
na doładowanie akumulatorów (utrzymanie ich w stanie pełnego
naładowania). Gdy napięcie sieciowe zanika bądź jego parametry
wykraczają poza tolerowane zakresy, zasilacz przechodzi w tryb
rezerwowy i wykorzystując energię zawartą w akumulatorach (po
przetworzeniu przez falownik) zasila zabezpieczane odbiorniki. Odbywa się
to całkowicie bezprzerwowo, ponieważ w magistrali stałoprądowej zanikło
tylko jedno z dwóch źródeł napięcia stałego (brak jest wyprostowanego
napięcia sieciowego, lecz aktywne są akumulatory). Wielkimi korzyściami
w przypadku tego typu zasilaczy są: zasilanie odbiorników napięciem
o lepszych, ściśle kontrolowanych parametrach oraz eliminacja
oddziaływań zaburzeń sieciowych na zabezpieczane odbiorniki w wyniku
separacji energetycznej obwodów wejściowego i wyjściowego UPS (efektu
9
podwójnego przetwarzania energii).
Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem konstrukcyjnym, szczególnie
przydatnym do zasilania odbiorników o znaczeniu priorytetowym, są zasilacze
VFI (on-line). Znacznie bardziej zaawansowane technicznie bardzo często oferują
wiele dodatkowych funkcjonalności, dzięki którym osiąga się zwiększenie
9

Ibidem.
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niezawodności (bezpieczeństwa i poprawności działania) urządzeń, szersze
możliwości wyboru sposobu zarządzania pracą systemu zasilania wrażliwych
odbiorników energii, jak również walory ekonomiczne w postaci realnych
oszczędności finansowych (będących efektem racjonalnego gospodarowania
10
energią).
Obciążalność systemów zasilania awaryjnego
Podstawowymi
wielkościami
przy
doborze
systemów
zasilania
gwarantowanego są: moc zabezpieczanych odbiorników, oczekiwany czas
podtrzymania zasilania w trybie rezerwowym (bateryjnym – związany
z doborem liczby i pojemności wykorzystywanych akumulatorów), a także ilość faz
na wejściu i wyjściu UPS. Właściwy dobór zasilacza w zakresie zapotrzebowanej
przez odbiorniki mocy pozwala osiągnąć optymalną sprawność układu zasilania,
co jest związane z prawidłowością gospodarowania energią i osiąganiem korzyści
ekonomicznych. W przypadku rozbudowy odbiorników o znaczeniu priorytetowym
pokrycie większej zapotrzebowanej mocy realizowane jest często poprzez
wymianę zasilacza UPS na jednostkę o wyższej mocy znamionowej bądź odrębne
zasilenie dołączonego osprzętu przez dodatkowo dobrany UPS. W wielu
sytuacjach znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zasilaczy
UPS pracujących równolegle i w ten sposób osiąganie przez układ wymaganego
poziomu obciążalności. Należy mieć na uwadze, że równolegle mogą pracować
wyłącznie takie same jednostki UPS, a jednocześnie prawidłowo precyzyjnie
zsynchronizowane. Wynika jednak stąd, że wygodnym sposobem kształtowania
obciążalności systemu zasilania gwarantowanego jest równoległe łączenie kilku
zasilaczy UPS.
Dzięki pracy równoległej UPS można osiągnąć także zwiększenie
niezawodności (pewności działania) układów zasilania gwarantowanego,
co zostanie szerzej przedstawione w następnych rozdziałach niniejszej pracy.
Podsumowując przeprowadzone rozważania można stwierdzić, że równolegle
11
łączy się zasilacze UPS w celu:
 kształtowania (zwiększenia) obciążalności systemu, czyli całkowitej mocy
dostarczanej do zabezpieczanych odbiorników,
 osiągania wyższej niezawodności systemu zasilania.
Zwiększanie niezawodności systemów zasilania gwarantowanego
Każdy obiekt fizyczny podlega oddziaływaniu określonych czynników
wymuszających i funkcjonalnych (wynikających z warunków jego pracy) oraz
środowiskowych, jak również wpływowi różnorakich zjawisk fizycznych, zatem jego
stan ulega degradacji, co w konsekwencji prowadzi do jego uszkodzeń
(w przypadku urządzeń technicznych do pogorszenia warunków pracy bądź ich
awarii). Obszar analiz naukowych, badań inżynierskich i wszelkich działań
związanych z dążeniem do zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego
10

11

K. Bednarek, Kompensacja mocy biernej i praca hybrydowa w systemach zasilania gwarantowanego
(UPS), „Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering” 2013, nr 74,
s. 33-41.
K. Bednarek, Poziom niezawodności a wzrost obciążalności systemów zasilania gwarantowanego
(UPS), „Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering” 2014, nr 78,
s. 255-262.
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funkcjonowania elementów i systemów technicznych (spełniania przez nie na
wymaganym poziomie wszystkich powierzonych im funkcji i czynności) nazywany
12
jest niezawodnością obiektów. Niezawodność elementów i urządzeń związana
jest z procesem projektowania, z jakością materiałów wykorzystanych do produkcji
danego obiektu, z zastosowanymi technologiami, z procesami eksploatacji
i konserwacji, jak również oddziaływaniem czynników zewnętrznych (wpływem
innych obiektów, oddziaływaniem zaburzeń oraz warunków środowiskowych).
W przypadku obiektów o znaczeniu priorytetowym (strategicznym) dążenie do
osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu niezawodności ich funkcjonowania
realizowane jest często poprzez zwielokrotnienie ich newralgicznych elementów
bądź całych systemów. Wprowadzenie elementów dodatkowych, nadmiarowych
13
w stosunku do tego, co jest niezbędne nazywa się redundancją. Redundancja
w obiektach wprowadzana jest, aby w przypadku wystąpienia awarii określonych
układów wykorzystać elementy nadmiarowe i uzyskać nieprzerwaną, prawidłową
pracę rozpatrywanego systemu.
Redundancja może wiązać się z nadmiarem zbędnym bądź szkodliwym,
nieuzasadnienie zużywającym zasoby lub wprowadzającym dodatkowe straty albo
koszty, jak również może być pożądana (a niejednokrotnie wręcz konieczna),
wprowadzona celowo i świadomie dla zapewnienia – nawet w przypadkach
uszkodzenia części systemu – poprawnej, nieprzerwanej, niezakłóconej pracy
obiektów o szczególnym, priorytetowym, a częstokroć strategicznym dla
użytkownika znaczeniu. Wprowadzanie elementów nadmiarowych zabezpiecza
przed powstaniem skutków niekontrolowanych przerwań funkcjonowania
wykorzystywanych obiektów, takich jak utrata przetwarzanych informacji,
powstawanie dotkliwych strat finansowych lub zasobowych w wyniku awarii
urządzeń, zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi w określony sposób związanych
z rozważanymi obiektami itp. Z tych względów, w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa załamania pracy systemu, coraz powszechniej stosuje się
zdublowanie bądź zwielokrotnienie krytycznych elementów systemu, czyli jego
redundancję.
W przypadku układów redundantnych niezwykle istotnym problemem jest
eliminacja tzw. pojedynczych punktów awarii. Pojedynczym punktem podatności
na awarię (ang. SPOF) jest dowolny element konfiguracji systemu redundantnego,
który nie podlegał zwielokrotnieniu i dla którego nie zaimplementowano
mechanizmów przeciwdziałania skutkom jego usterek, jest wspólnym dla struktur
redundantnych, a jego uszkodzenie może doprowadzić do awarii i braku
wypełniania założonych funkcji przez obiekt (system) o znaczeniu krytycznym
(priorytetowym). Pojedynczym punktem awarii może być człowiek, element
procesu lub czynności, jak również komponent infrastruktury.
Ogólnie rzecz ujmując, maksymalną niezawodność obiektów osiąga się
poprzez:
 wprowadzenie mechanizmów podtrzymujących funkcjonowanie tych
obiektów nawet w przypadkach awarii ich poszczególnych elementów
składowych (redundancji),

12
13

S. Lesiński, Jakość i niezawodność, Bydgoszcz 1996.
K. Bednarek, Poziom..., op.cit.
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 minimalizację liczby pojedynczych punktów awarii w środowisku
rozważanych obiektów.
Zagadnienia
niezawodności
urządzeń
mają
szczególny
wymiar
w systemach zasilania energią elektryczną, a jeszcze większej istotności nabierają
w układach zasilania gwarantowanego, przez które z samego założenia
dostarczana jest energia do obiektów o wysokim priorytecie zapewnienia ich
prawidłowej, niezakłóconej pracy. Zasilacze bezprzerwowe UPS, podobnie jak
każde inne urządzenie techniczne, mogą ulec uszkodzeniu i wówczas powstałoby
niebezpieczeństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu priorytetowych odbiorników.
Z tego względu w przypadku zasilania odbiorników wymagających szczególnie
wysokiego poziomu niezawodności pracy realizowane są układy redundantne
urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS). Rozwiązania konstrukcyjne
poprawiające niezawodność zasilania elektrycznego układów redundantnych
UPS wykorzystywanych w praktyce związane są z jednej strony z oczekiwanym
poziomem niezawodności zasilania zabezpieczanych odbiorników oraz
możliwościami eliminacji pojedynczych punktów awarii, z drugiej natomiast
z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi powstającej rozbudowanej struktury
zasilania.
Rozwiązania i własności układów redundantnych UPS
Podstawową strukturą zasilania gwarantowanego jest praca zasilacza UPS
bądź równolegle połączonych zasilaczy UPS dobranych w ten sposób, że w pełni
pokrywają zapotrzebowanie energetyczne zabezpieczanych odbiorników. Według
kanonów funkcjonowania systemów zasilania gwarantowanego, moc załączanych
na wyjściu UPS odbiorników nie powinna przekraczać 80% mocy znamionowej
zasilacza, aby w sytuacji powstania przypadkowych chwilowych przeciążeń
zasilacz nie przechodził w tryb awaryjny, lecz nieprzerwanie zasilał podłączone do
jego wyjścia urządzenia. Jest to tzw. struktura wydajnościowa (oznaczana jako N)
bez nadmiarowości jednostek zasilających – prosta, relatywnie tania, optymalna
energetycznie (z uwagi na dopasowanie mocy do obciążenia), lecz w przypadku
awarii UPS niezawodność zasilania ograniczona jest w niej do poziomu
niezawodności oferowanej przez sieć energetyczną. Analogicznie sprawa
niezawodności wygląda podczas czynności konserwacyjnych, przy przełączeniu na
bypass serwisowy. Jest to konfiguracja spełniająca najniższy poziom wymagań
niezawodnościowych w zakresie zapewniania ochrony odbiorników o znaczeniu
priorytetowym.
W wielu przypadkach istnieje potrzeba zwiększenia poziomu niezawodności
zasilania poprzez wprowadzenie nadmiarowości jednostek zasilających
(redundancji), przy uwzględnieniu eliminacji pojedynczych punktów podatności na
awarię. Wiąże się to zawsze z powstaniem dodatkowych kosztów: inwestycyjnych,
związanych z zakupem elementów i jednostek nadmiarowych, jak również
eksploatacyjnych, wynikających z ich pracy i obsługi (głównie konserwacji oraz
wymiany akumulatorów). Należy jednak mieć na uwadze, że koszty usuwania
skutków niekontrolowanego przerwania zasilania odbiorników o znaczeniu
priorytetowym (bez możliwości bezpiecznego zakończenia realizowanych funkcji
lub procesów) są często wielokrotnie wyższe od wspomnianych kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Ponadto część z tych skutków może być
nieprzeliczalna ekonomicznie, jak np. utrata przetwarzanych informacji (będących
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czasami czynnikiem egzystencjalnym dla firmy) czy uszczerbek na zdrowiu
człowieka (powstały np. w wyniku awarii aparatury medycznej). Wybór
najkorzystniejszego rozwiązania układu redundantnego jest zatem zawsze
kompromisem między oczekiwanym poziomem niezawodności (kosztami eliminacji
skutków nieprzewidzianego zaniku zasilania) a powstającymi kosztami
14
dodatkowymi rozbudowy systemu zasilania.
I. Układ zasilania gwarantowanego redundantny szeregowy (nazywany
także „pracą w gorącej rezerwie”, układem z redundancją bierną albo
redundantnym izolowanym) o konfiguracji N+1 stanowi jedną z najprostszych
struktur redundantnych. Zasilanie zabezpieczanych odbiorników realizowane jest
wyłącznie przez UPS główny (będący zasilaczem podstawowym). W statyczny tor
obejściowy zasilacza głównego (rys. 1a) włączony jest UPS nadmiarowy (będący
zasilaczem podrzędnym), który pracuje jałowo (nie jest obciążony). W przypadku
awarii zasilacza głównego następuje przełączenie obciążenia na jego statyczny tor
obejściowy i zasilacz podrzędny (nadmiarowy) w pełni przejmuje zasilanie
odbiorników, natomiast UPS główny zostaje odłączony (rys. 1b). Parametry
wykorzystywanych zasilaczy mogą się różnić, jednakże każdy z nich musi
w pełni pokryć moc zapotrzebowaną przez zasilane odbiorniki.
Rysunek nr 1: Układ zasilania redundantny szeregowy (1+1)
a) praca normalna systemu

b) praca systemu podczas awarii zasilacza
głównego (UPS 1)

Najważniejszą zaletą układu szeregowego jest możliwość wykorzystania
różnych zasilaczy zarówno w zakresie parametrów i wydajności, jak również co do
marek i modeli. Wiąże się to dodatkowo z korzyścią w postaci możliwości
wprowadzenia redundancji systemu, który jej wcześniej nie miał – przez dołączenie
UPS nadmiarowego. Układ ten może charakteryzować się wyższą sprawnością ze
względu na pełne obciążenie pracującego UPS (należy jednak uwzględnić, że UPS
podrzędny pracuje jałowo, więc generuje także pewne straty z tym związane).
Zdecydowanie prostsze w tym rozwiązaniu są również warunki synchronizacji
UPS-ów (ograniczające się wyłącznie do synchronizacji fazy wytwarzanych
napięć).
14

Ibidem.
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Jako główną wadę układu można uznać konieczność zapewnienia odporności
zasilacza podrzędnego na nagły skok obciążenia w momencie eliminacji
uszkodzonego UPS głównego i przełączania się na zasilacz nadmiarowy
(podrzędny). W przypadku łączenia różnych zasilaczy jako UPS nadmiarowy
należy wybrać urządzenie o wyższej mocy, a przede wszystkim odporne na
dynamiczne zmiany nawet pełnego obciążenia. Niekorzystnym elementem może
być także możliwość powstania krótkiej (rzędu ms) przerwy w zasilaniu urządzeń
odbiorczych, związanej z przełączaniem się z UPS głównego na podrzędny –
zarówno podczas awarii zasilacza głównego, jak również podczas prac
serwisowych. Należy również wziąć pod uwagę, że w UPS nadmiarowym powstają
energetyczne straty jałowe, wynikające z jego ciągłej gotowości do pracy. Układ
ten zawiera więcej pojedynczych punktów awarii.
II. Układ zasilania gwarantowanego redundantny równoległy (system
z redundancją czynną) o konfiguracji N+1 jest rozwiązaniem, w którym UPS
nadmiarowy jest włączony równolegle do zasilacza bądź zasilaczy, które normalnie
w pełni pokrywają zapotrzebowaną moc, przejmując część obciążenia całego
systemu (rys. 2a – przykład układu o konfiguracji 1+1). W łatwy sposób można
jeszcze dodatkowo zwiększyć poziom niezawodności systemu, co odbywa się
przez równoległe dołączenie kolejnych jednostek nadmiarowych, uzyskując system
redundantny o konfiguracji N+2, N+3 itp. W celu zapewnienia prawidłowej pracy
systemu, łączone są zasilacze o identycznych parametrach i ich praca jest
w pełni synchronizowana. W efekcie wszystkie zasilacze (łącznie
z nadmiarowymi) obciążane są równomiernie. Ponieważ wprowadzona jest
nadmiarowość jednostek UPS, to zasilacze w normalnym stanie systemu pracują
przy niższym obciążeniu od znamionowego (w układzie z rys. 2a oba zasilacze
obciążone są połową ich zalecanej mocy). W przypadku uszkodzenia którejkolwiek
z jednostek składowych (rys. 2b) pozostałe bezprzerwowo przejmują obciążenie
(nadal równomiernie rozłożone na wszystkie pozostałe jednostki) i następuje to
w łagodniejszy sposób niż w sytuacji układu szeregowego. Jednostka uszkodzona
zostaje odłączona od systemu. Po uszkodzeniach i eliminacji kolejnych jednostek
odbiorniki są nieprzerwanie zasilane, dopóki moc pozostałych jednostek w pełni
pokrywa założoną całkowitą moc obciążenia. Systemy takie budowane są przez
łączenie klasycznych zasilaczy awaryjnych bądź przy wykorzystaniu UPS
modułowych.
Jedną z najistotniejszych zalet tego rozwiązania jest możliwość rozbudowy
systemu w zakresie jego niezawodności, jak również wydajności (pokrycia
większego zapotrzebowania na dostarczaną moc) przez dołączanie dodatkowych
jednostek. Musi jednak zostać zadeklarowane, ile z połączonych jednostek
pracuje jako podstawowe (w pełni zabezpieczające zakładane obciążenie), a ile
funkcjonuje jako nadmiarowe. Ważne jest jednak, że w tej samej instalacji można
skonfigurować większą liczbę zasilaczy. Kolejną zaletą jest zupełnie bezprzerwowe
zasilanie odbiorników podczas eliminacji jednostek nadmiarowych ulegających
uszkodzeniu (następuje tylko odłączenie wadliwej jednostki z pracującego
systemu, a nie ma zwłoki czasowej wynikającej z przełączania zasilania z jednego
UPS na drugi). Bardzo ważnym elementem jest także możliwość bezprzerwowego
serwisowania układu poprzez kolejne odłączanie i konserwowanie pojedynczych
jednostek, przy zachowaniu niezakłóconej pracy całego systemu. Istotną korzyścią
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tego układu jest także zwiększenie trwałości podzespołów funkcjonalnych
wykorzystywanych zasilaczy z uwagi na występowanie niższych prądów roboczych
(niepełnego ich obciążenia), a jednocześnie wydłużenie żywotności akumulatorów
dzięki korzystniejszym warunkom ich pracy w trybie rezerwowym (podczas gdy
każda z jednostek składowych systemu ma własne akumulatory). Układ ten
stanowi ekonomiczny, a zarazem prosty koncepcyjnie system.
Rysunek nr 2: Układ zasilania redundantny równoległy (1+1)
a) praca normalna systemu

b) praca systemu podczas awarii jednego z
zasilaczy

Do niekorzystnych czynników ich funkcjonowania zaliczyć należy możliwość
wykorzystania wyłącznie takich samych zasilaczy (o identycznych parametrach),
bardziej skomplikowane technicznie warunki współpracy jednostek wchodzących
w skład systemu, a także osiąganie niższych sprawności układu ze względu na
15
pracę przy częściowym (niepełnym) obciążeniu.
III. Inne struktury redundantne systemów zasilania gwarantowanego
W przypadkach zasilania odbiorników priorytetowych o szczególnie wysokich
wymaganiach
niezawodnościowych
realizowane
są
również
bardziej
skomplikowane i zaawansowane technicznie układy redundantne, dzięki którym
osiąga się jeszcze wyższe poziomy niezawodności bądź dodatkowe korzyści, ale
odbywa się to kosztem kolejnych znacznych nakładów finansowych, a czasami
dodatkowo w bardziej rozbudowanych sieciach zasilających.
Na wyróżnienie w tych rozważaniach zasługuje struktura redundantna „system
+ system”, gdzie wykorzystywane są dwie odrębne sieci zasilające, do których
dołączone są odrębne układy zasilania gwarantowanego. Funkcjonuje ona
w różnych konfiguracjach (np. 2(N+1), 2N+1 czy 2N) i umożliwia konstruowanie
systemów, w których może nigdy nie być potrzeby przełączenia odbiorników na
zewnętrzną sieć zasilającą. Ma w niej miejsce pełna nadmiarowość elementów
systemu na całej linii: od sieci elektroenergetycznej do podłączenia obciążeń
o znaczeniu krytycznym (priorytetowym). Osiąga się w niej najwyższy poziom
niezawodności, dzięki eliminacji zdecydowanej większości pojedynczych punktów
awarii. Jest jednak niezwykle skomplikowana technicznie i bardzo kosztowna.
15

Ibidem.
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Ponadto występują w niej wyższe straty energii spowodowane niepełnym
obciążeniem wykorzystywanych zasilaczy w normalnych warunkach pracy. Wśród
innych stosowanych rozwiązań o zwiększonej niezawodności spotykane są
również struktury typu Y, układy redundantne rozproszone, mieszane itp.
Podczas doboru struktur redundantnych bardziej rozbudowanych,
zaawansowanych technicznie należy znaleźć kompromis między uzyskiwaną
dodatkową odpornością systemu na awaryjne wyłączenie zasilania a wzrostem
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, jak również zwiększeniem
prawdopodobieństwa uszkodzenia jednostki w systemie (z uwagi na wzrost ilości
stosowanych urządzeń).
W praktyce najczęściej wykorzystywane są struktury redundantne równoległe,
przy czym często pokrycie zakładanej mocy zabezpieczanych odbiorników
realizowane jest przez kilka łączonych równolegle jednostek podstawowych, dzięki
czemu redundancję uzyskuje się przez dołączanie jednostek nadmiarowych
o mniejszych mocach.
Wyniki badań
Obiektem badań jest zespół zasilaczy UPS EVER POWERLINE GREEN 33.
Moc wyjściowa (pozorna/czynna) każdego UPS o trójfazowym zasilaniu
i trójfazowym napięciu na wyjściu wynosi 20 kVA/16 kW. W urządzeniach tych,
poza licznymi dodatkowymi funkcjonalnościami, wprowadzono możliwość realizacji
pracy równoległej (do 6 jednostek) – w zależności od potrzeb – w celu uzyskania
większej niezawodności systemu (redundancji) lub zwiększenia obciążalności
układu zasilania. Badania zrealizowano na systemie składającym się sześciu
równolegle połączonych UPS (rys. 3).
Rysunek nr 3: Badane podczas pracy równoległej zasilacze UPS EVER POWERLINE
GREEN 33 z podłączonymi miernikami
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Podczas pracy równoległej elementów systemu zasilania elektrycznego
o napięciu sinusoidalnie zmiennym bardzo ważnym czynnikiem jest właściwy dobór
łączonych źródeł oraz precyzyjna synchronizacja przebiegów napięć wytwarzanych
przez poszczególne jednostki składowe. Jest to konieczne w celu eliminacji
możliwości powstania przepływu prądów wewnętrznych między łączonymi
w system jednostkami składowymi – aby uniknąć strat energetycznych, jak również
zagrożeń powstania awarii takiego układu zasilania. Pozytywnym skutkiem
poprawnie dobranych i wysterowanych źródeł pracujących w układzie równoległym
jest osiągnięcie równomiernych prądów obciążenia poszczególnych jednostek.
W celu sprawdzenia prawidłowości pracy badanego systemu zrealizowano
badania napięcia w układzie równolegle połączonych sześciu zasilaczy UPS EVER
POWERLINE GREEN 33 oraz prądów pobieranych z poszczególnych jednostek
składowych przez załączony odbiornik energii. Na rys. 4 zamieszczono
zarejestrowane za pomocą oscyloskopu przebiegi napięcia na wyjściu układu oraz
prądów odpowiadających sobie faz (L1) trzech z sześciu równolegle pracujących
zasilaczy UPS.
Rysunek nr 4: Przebiegi napięcia oraz prądów na trzech z sześciu równolegle
pracujących UPS

Na wszystkich elementach układu równoległego panuje to samo napięcie,
natomiast analizując przebiegi prądów na rys. 4 zauważyć można, że wszystkie
trzy UPS obciążone są równomiernie (analogicznie sprawa przedstawia się
na kolejnych trzech z sześciu UPS). W praktyce przebiegi prądów niemalże
pokrywają się – w celu ich zaprezentowania na ekranie oscyloskopu zostały nieco
przesunięte względem siebie w pionie.
UPS poprawia jakość i przebieg napięcia zasilającego zabezpieczane
odbiorniki. Porównanie przebiegów napięcia sieciowego oraz wyjściowego z UPS
przedstawiono na rys. 5. Szczyty przebiegów napięcia sieciowego (rys. 5a) są
spłaszczone, z odkształceniami, natomiast kształt napięć na wyjściu UPS (rys. 5b)
jest sinusoidalny, niezakłócony. Zabezpieczane odbiorniki zasilane są zatem
napięciem o znacznie korzystniejszych parametrach. Ma to pozytywny wpływ na
prawidłowość pracy odbiorników oraz na powstające straty energetyczne.
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Rysunek nr 5: Przebiegi napięć trójfazowych
a) na wejściu UPS (sieciowych)

b) na wyjściu UPS
(dostarczanych do odbiorników)

W pracy systemów zasilania ważne jest również zachowanie się wartości
i przebiegu napięcia podczas wystąpienia dynamicznych zmian obciążenia
w układzie. Na rys. 6 zamieszczono rezultaty badań stabilności wartości napięcia
podczas nagłego przełączania obciążeń o wartości prądu fazowego If = 45 A.
Zarówno w momentach załączania, jak i wyłączania obciążenia chwilowa zmiana
wartości napięcia (krótkotrwale) wynosiła zaledwie 6 V (dotyczy to amplitudy),
po czym ponownie następowała jego stabilizacja. Dopuszczalna normatywnie
zmiana jest ponad pięciokrotnie wyższa, co świadczy o bardzo dobrych warunkach
pracy zapewnianych zasilanym odbiornikom.
Rysunek nr 6: Zmiana wartości napięcia na wyjściu UPS pracujących równolegle przy
skokowym
a)

załączeniu prądu obciążenia

b) wyłączeniu prądu obciążenia
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Przy nagłej, dynamicznej zmianie poboru mocy od zera do pełnego
obciążenia i odwrotnie, realizowanej dla pojedynczego UPS EVER POWERLINE
GREEN 33, chwilowa zmiana napięcia wyjściowego nie przekraczała 12 V (dla
amplitudy), czyli była około trzykrotnie niższa od dopuszczalnej. Potwierdza to
słuszność wcześniej wysuniętego wniosku.
Uwagi i wnioski
 Wprowadzenie pracy równoległej zasilaczy bezprzerwowych stwarza
możliwość osiągnięcia dużej łatwości dostosowania systemu zasilania
gwarantowanego do rosnącego zapotrzebowania energetycznego
urządzeń odbiorczych o znaczeniu priorytetowym (skalowalności mocy
systemu), a także dużej elastyczności w kształtowaniu poziomu
bezpieczeństwa (niezawodności)
rozpatrywanych systemów (ich
redundancji). W UPS pracujących równolegle, prąd obciążenia rozkłada się
równomiernie na poszczególne jednostki składowe.
 Zasilacze UPS poprawiają jakość (kształt i wartość) oraz stabilność
napięcia dostarczanego do odbiorników (nawet przy skokowych zmianach
obciążenia).
 Układy zasilania rezerwowego (UPS) są bardzo ważnym elementem
systemów zasilających, wykorzystywanym w celu osiągnięcia pewności
i prawidłowości funkcjonowania zabezpieczanych odbiorników.
 Zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego w układach zasilania
odbiorników o znaczeniu strategicznym (szczególnie wrażliwych na
oddziaływania nieprawidłowości napięcia zasilającego, jak również
zaburzeń przenoszonych sieciowo), umożliwia zabezpieczenie tych
obiektów przed powstaniem poważnych konsekwencji (wynikających
z braku bądź nieprawidłowości zasilania elektrycznego) w postaci utraty
przetwarzanych informacji, powstawania dodatkowych strat mocy,
zakłóceń poprawnego funkcjonowania podzespołów elektrycznych lub
elektronicznych, uszkodzeń bądź zmiany parametrów technicznych oraz
sprawności odbiorników, powstawania kosztownych przestojów w pracy
urządzeń, utraty możliwości skorzystania z urządzeń kontroli dostępu (jak
np. automatyczne drzwi, okna, bramy, windy), uniemożliwienia
prawidłowego funkcjonowania systemów grzewczych, przyspieszonego
starzenia się osprzętu itp.
 Jakość zasilania elektrycznego odbiorników oraz wprowadzenie układów
redundantnych mają znaczący wpływ na prawidłowość pracy, pewność
funkcjonowania, bezpieczeństwo i trwałość urządzeń (aspekty techniczne),
jak również na ciągłość procesów produkcyjnych lub przetwarzania danych
czy powstające straty energetyczne (walory ekonomiczne).
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego
o zasięgu lokalnym (w mikroskali – bezpośrednio użytkowników energii
elektrycznej), związane z poprawą niezawodności systemów zasilania
elektrycznego. Rozważane są układy redundantne systemów zasilania
gwarantowanego UPS, których zadaniem jest zwiększenie pewności
(niezawodności)
zasilania
elektrycznego
zabezpieczanych
odbiorników
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o znaczeniu priorytetowym poprzez wprowadzenie odpowiednich układów
nadmiarowych jednostek zasilających (UPS). Analizie poddane są również układy
pracy równoległej tych urządzeń, służące do kształtowania (zwiększania)
obciążalności systemu zasilania elektrycznego. Opisano problematykę jakości
energii elektrycznej i ważności tych zagadnień w zapewnianiu prawidłowej pracy
zasilanych odbiorników energii. Przeanalizowano i skomentowano rezultaty
przeprowadzonych badań fizycznych związanych z wprowadzeniem do układu
zasilania odbiorników energii elektrycznej systemu zasilania gwarantowanego
złożonego z sześciu równolegle pracujących UPS EVER POWERLINE GREEN 33.
Słowa
klucze:
bezpieczeństwo
energetyczne,
systemy zasilania
gwarantowanego, jakość energii elektrycznej, niezawodność zasilania
elektrycznego, układy redundantne, zwiększanie obciążalności systemu zasilania
Summary
The paper discusses the issues of power safety with local range of impact (in
microscale – directly affecting users of electric energy) related to the improvement
of reliability of power supply systems. The paper considers redundant UPS
systems that serve to increase the certainty (reliability) of providing power to key
receivers through the introduction of appropriate, redundant UPS units. The
analysis also covers such units operating in parallel, for the purpose of shaping
(increasing) load capacity that can be applied to such power supply systems. The
issues related to the quality of electric energy has been described, along with the
issue of importance of the quality in relation to ensuring the correct operation
of receivers supplied by such systems. The results of physical examinations
related to the introduction of a guaranteed power supply system, consisting of six
EVER POWERLINE GREEN 33 UPS units operating in parallel, to a system
providing power to receivers, have been examined and discussed.
Key words: energetic security, uninterruptible power systems, power quality,
reliability of electric supply, redundant systems, increasing load capacity of power
supply systems
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Jan PORZUCZEK
Politechnika Krakowska
ZABEZPIECZENIE CIĄGŁOŚCI ZASILANIA W MAŁYCH SYSTEMACH HVAC

1. Wprowadzenie
Niezawodne zasilanie w energię elektryczną stanowi podstawowe wymaganie
dla poprawnego działania wszystkich systemów HVAC (Heating, Ventilation,
Air Conditioning). Szczególnej wagi nabiera to zagadnienie w przypadku urządzeń,
w których zanik zasilania może potencjalnie prowadzić do uszkodzeń lub
przerwy w eksploatacji trwającej dłużej niż brak zasilania. Przykładami takich
urządzeń mogą być kolektory słoneczne oraz kotły na paliwo stałe. W przypadku
układów solarnych, utrata zasilania zatrzymuje obieg czynnika roboczego,
co w konsekwencji powoduje bardzo szybki wzrost temperatury kolektora.
W dobrze zaprojektowanym układzie wzrost objętości czynnika będzie oczywiście
skompensowany działaniem naczynia wzbiorczego. Wady projektowe,
wykonawcze lub uszkodzenie naczynia wzbiorczego mogą jednak w takiej sytuacji
skutkować utratą szczelności układu. Kotły na paliwo stałe charakteryzują się
z kolei długim okresem wygaszania po zaniku zasilania. Zatrzymanie pomp obiegu
grzewczego w takim układzie może skutkować wrzeniem czynnika roboczego
i jego częściowym usunięciem przez otwarte naczynie wzbiorcze. Takie zjawisko
nie stwarza wprawdzie ryzyka uszkodzenia układu, jednak czas przywrócenia
pełnej funkcjonalności układu grzewczego znacznie wzrasta. Inną kategorią
urządzeń, dla których warto rozważyć alternatywne rozwiązanie zasilania, mogą
być urządzenia, których długotrwałe wyłączenie wpłynie na znaczące pogorszenie
wskaźników komfortu, np: centrale wentylacji mechanicznej czy gazowe kotły CO.
Problem zasilania central wentylacji mechanicznej nabiera szczególnej wagi
we współczesnych, tzw. „pasywnych” budynkach o wysokiej szczelności. Warto
zauważyć, że przytoczone urządzenia charakteryzują się zazwyczaj stosunkowo
niskim poborem energii elektrycznej, co dodatkowo uzasadnia, również
ekonomicznie, zastosowanie alternatywnego układu zasilania.
Stan sieci elektroenergetycznych w Polsce, zarówno przesyłowych, jak
1
i rozdzielczych, trudno ocenić jako dobry. Nakłady inwestycyjne na rozbudowę
i modernizację linii przesyłowych nie są w stanie skompensować wzrastającego
obciążenia, a starzejąca się infrastruktura (drewniane słupy, skorodowane
przewody) zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Dodatkowy problem
2
może również stanowić niska jakość energii elektrycznej na niektórych obszarach.
To zagadnienie ma szczególny wpływ na prawidłowe działanie elektronicznych
układów kontrolno-pomiarowych. Występowanie zapadów napięcia, czy wysoka
wartość współczynnika THD (Total Harmonic Distortion) mogą przyczynić się do
wadliwego działania elementów automatyki, a tym samym całej instalacji.
Wspomnianych
problemów
można
uniknąć
przez
zastosowanie
alternatywnego źródła zasilania z układem akumulacji energii elektrycznej.
1

2

Ministerstwo Gospodarki, Informacja Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki,
www.mg.gov.pl, [dostęp 10.07.2014 r.].
PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
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W dużych systemach HVAC często w tej roli stosuje się generatory z silnikami
Diesla (zazwyczaj bez układu akumulatorów). W rozważanych, małych układach
(budownictwo jedno- i wielorodzinne, pensjonaty, itp.) rozwiązanie to jest rzadko
stosowane ze względu na uciążliwość (hałas, zapach). Jako alternatywę można
rozważyć:
 zasilanie awaryjne (UPS) – układ akumulacji energii zasilany z sieci
energetycznej, wykorzystywany tylko w przypadku awarii zasilania
sieciowego; czas podtrzymania zasilania zależy od pojemności
akumulatorów oraz obciążenia,
 alternatywne źródło energii wykorzystujące energię odnawialną (panele
fotowoltaiczne lub turbinę wiatrową), współpracujące z układem
akumulatorów oraz inwerterem DC/AC; w takim układzie możliwa jest
normalna eksploatacja systemu HVAC podczas awarii zasilania
sieciowego, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
 układ hybrydowy, najczęściej złożony ze współpracujących ze sobą paneli
fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej; charakteryzuje się większą
niezawodnością zasilania w porównaniu z układem wykorzystującym tylko
jedno źródło.
Ze względu na wysoki koszt inwestycyjny układów hybrydowych oraz
niewystarczającą niezawodność zasilania w układach UPS, w dalszej części pracy
3
analizowano jedynie układ zasilany ogniwami fotowoltaicznymi.
Główną zaletą układów wykorzystujących energię odnawialną (pomijając
kwestię ochrony środowiska) jest pozyskanie dodatkowego, niezależnego źródła
energii elektrycznej które pozwala, przy korzystnych warunkach pogodowych, na
zasilanie układu nawet w przypadku długotrwałych awarii. Co więcej, przy
odpowiednim zwymiarowaniu układu zasilania, możliwe jest zasilanie urządzeń
wyłącznie ze źródła odnawialnego, co pozwala na skrócenie okresu zwrotu
inwestycji. W przypadku nadwyżki energii można również wykorzystać ten nadmiar
do zasilania innych odbiorników (np. lodówka, oświetlenie). Istnieje także
potencjalna możliwość sprzedaży nadmiaru energii do krajowego systemu
energetycznego, jednak wiąże się to ze znacznie wyższymi nakładami
inwestycyjnymi ze względu na konieczność zastosowania inwertera
współpracującego z siecią. Aktualnie, przedłużające się prace nad ustawą
o odnawialnych źródłach energii, również nie zachęcają do inwestycji w układy
dołączone do sieci.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że awarie sieci energetycznych bardzo często
mają miejsce w trakcie burz, a te zazwyczaj poprzedzone są długim okresem
słonecznej pogody, co umożliwia wystarczające naładowanie akumulatorów. Czas
naprawy takich awarii nie przekracza z reguły kilku godzin; w tym czasie możliwa
jest normalna eksploatacja systemu HVAC. W okresie zimowym często zdarzają
się również awarie polegające na zerwaniu przewodów energetycznych
obciążonych śniegiem i lodem. Usuwanie awarii tego typu może trwać nawet kilka
dni, w szczególności w przypadku trudnodostępnych terenów. W takiej sytuacji
posiadanie alternatywnego zasilania może przynajmniej w ograniczonym zakresie
(zależnym od stopnia naładowania akumulatorów oraz warunków pogodowych)
pozwolić na eksploatację budynku.
3

K. Mertens, Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice, Munich 2014.
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2. Fotowoltaika
Ze względu na położenie geograficzne, na terenie Polski panują
umiarkowanie korzystne warunki do wykorzystywania energii słonecznej na dużą
skalę. Roczna suma całkowitego promieniowania padającego na powierzchnię
4
2
poziomą, w zależności od regionu, wynosi 930-1070 kWh/m . W przypadku
promieniowania padającego na powierzchnię optymalnie ustawioną względem
2
słońca, roczna suma całkowitego promieniowania wynosi 1100-1300 kWh/m
5
(na podstawie map opracowanych przez Komisję Europejską). Pomimo
optymistycznych prognoz, które szacowały wzrost mocy zainstalowanej w układach
6
fotowoltaicznych na koniec 2013 roku do poziomu 24 MW, przyrost mocy układów
podłączonych do sieci okazał się znacznie niższy. Na podstawie raportu Urzędu
7
Regulacji Energetyki, na dzień 31.12.2013 roku, moc zainstalowana układów
fotowoltaicznych (on-grid) wynosiła jedynie 1.9 MW. Jak widać, stanowi to
nieistotny ułamek całkowitej mocy zainstalowanej Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego, ocenianej obecnie na ponad 38000 MW. Energia
promieniowania słonecznego może być jednak skutecznie wykorzystana jako
źródło
alternatywnego
zasilania
odbiorników
o
stosunkowo
małym
zapotrzebowaniu mocy w układach wyspowych. Wyżej przytoczona prognoza
bazowała na mocy paneli sprzedanych w Polsce w 2012 roku (22.9 MW). Jeżeli
założyć, że panele te zostały zainstalowane, to moc w układach niepodłączonych
do sieci (off-grid), nieuwzględniana w raporcie URE, może nawet dziesięciokrotnie
przekraczać moc układów on-grid. Ten stosunek dobrze odzwierciedla aktualny
trend wykorzystania układów fotowoltaicznych.
Miesięczny rozkład promieniowania słonecznego na wybranym obszarze jest
szacowany na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych. Można
zauważyć znaczące różnice pomiędzy danymi w zależności od przyjętych źródeł.
Dla określenia skali rozbieżności dokonano porównania statystycznych sum
promieniowania całkowitego na powierzchnię płaską dla lokalizacji Kraków-Balice
przy wykorzystaniu:
8
 bazy danych Classic PVGIS, opartej na pomiarach z lat 1981-1990; jest to
9
baza danych zawarta w oprogramowaniu PVGIS,
10
 bazy danych Climate CM-SAF, opartej na pomiarach z lat 1998-2011;
z tej bazy danych również można skorzystać poprzez oprogramowanie
PVGIS,
 danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „typowe lata meteorologiczne
i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń
11
energetycznych budynków”, bazujących na pomiarach z lat 1971-2000.
4

T. Chmielniak, Technologie energetyczne, Warszawa 2008.
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS),
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/,
[dostęp
10.07.2014 r.].
6
I. Góralczyk, R. Tytko, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Kraków 2013.
7
www.ure.gov.pl, [dostęp 10.07.2014 r.].
8
M. Šúri, T.A. Huld, E.D. Dunlop, PVGIS: a web-based solar radiation database for the calculation
of PV potential in Europe, “International Journal of Sustainable Energy” 2005, nr 24, s. 55-67.
9
Photovoltaic Geographical Information System..., op. cit.
10
Huld T., Müller R., Gambardella A., A new solar radiation database for estimating PV performance
in Europe and Africa, “Solar Energy” 2012, nr 86, s. 1803-1815.
11
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne
dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, www.mir.gov.pl, [dostęp 10.07.2014 r.].
5
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Wybór lokalizacji do obliczeń porównawczych wynikał z lokalizacji instalacji
badawczej w pobliskiej miejscowości Zabierzów. Uzyskane wyniki roczne
zestawiono w tabeli (1), natomiast miesięczny rozkład promieniowania całkowitego
zobrazowano na rysunku (1).
Tabela nr 1: Porównanie rocznych sum promieniowania całkowitego dla lokalizacji
Kraków-Balice
Suma promieniowania
2
[kWh/m ]
1000
1110
1045

Baza danych
Classic PVGIS
Climate CM-SAF
Typical year, Balice

Rysunek nr 1: Miesięczne sumy promieniowania całkowitego w Krakowie-Balicach
według wybranych baz danych
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Sprawność konwersji energii w układach PV jest stosunkowo niska. Obecnie
typowa sprawność najpopularniejszych, polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych
osiąga około 15%. Jej wartość nie jest jednak stała. Sprawność ogniw PV maleje
12
przy wzroście ich temperatury oraz z wiekiem ogniw. Prognozy przedstawione
13
przez International Energy Agency wskazują na możliwość wzrostu sprawności
ogniw polikrystalicznych powyżej 20% w perspektywie najbliższych dwudziestu lat.
12

13

S. Dubei, J.N. Sarvaiya, B. Seshadri, Temperature Dependent Photovoltaic (PV) Efficiency and Its
Effect on PV Production in the World – A Reviev, “Energy Procedia” 2013, nr 33, s. 311-312.
International Energy Agency, Solar Photovoltaic Roadmap, www.iea.org, [dostęp 10.07.2014 r.].
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Równie ważny jest rozwój nowych technologii ogniw PV. Problemem, który może
ten rozwój ograniczyć, może być jednak np. ograniczona dostępność i wzrost cen
metali ziem rzadkich.
Oprócz natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię
panelu, wytwarzana moc jest silnie zależna od punktu pracy panelu. Obciążanie
panelu (przy stałej wartości natężenia promieniowania) od stanu jałowego aż do
stanu zwarcia powoduje obniżanie generowanego napięcia: od napięcia
maksymalnego w stanie jałowym do zera w stanie zwarcia. Analizując zależność
generowanej mocy od napięcia (Rysunek 2) można stwierdzić obecność punktu,
w którym moc osiąga maksimum (MPP – Maximum Power Point). Funkcja
śledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT – Maximum Power Point Tracking),
w którą wyposażone są niektóre urządzenia współpracujące z panelami (regulatory
ładowania, inwertery), pozwala teoretycznie na pracę układu z maksymalną
mocą. W praktyce, efektywność zastosowania MPPT w układach z regulatorami
ładowania będzie mocno ograniczona stanem naładowania akumulatora oraz
aktualnym obciążeniem układu. Warto również zwrócić uwagę na fakt istnienia
wielu algorytmów MPPT, charakteryzujących się bardzo zróżnicowaną
14
efektywnością.
Rysunek nr 2: Przykładowa charakterystyka P=f(U) paneli PV dla różnych wartości
natężenia promieniowania słonecznego (linią przerywaną oznaczono MPP)
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Ze względu na pozorny ruch słońca po niebie w różnych okresach roku, ilość
wytworzonej energii elektrycznej w systemach PV będzie zależała w dużej mierze
od kąta nachylenia paneli. Optymalną wartość tego kąta wyznacza się w oparciu
o szerokość geograficzną projektowanej instalacji. Można wprawdzie spotkać
realizacje układów paneli nadążających za słońcem (solar tracker), jednak wyższy
koszt i zawodność takiego układu (związana z obecnością elementów ruchomych),
jak również dodatkowe zużycie energii elektrycznej, koniecznej do zasilania
14

R. Faranda, S. Leva, Energy comparison of MPPT techniques for PV Systems, “WSEAS Transactions
on Power Systems” 2008, nr 6, t. 3, 2008, s. 446-455.
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siłowników i układów elektronicznych, nie przemawiają na korzyść tego
rozwiązania. Na obszarze Polski południowej optymalnym, ze względu na
o
maksymalizację produkowanej energii elektrycznej, jest kąt nachylenia 35
w odniesieniu do powierzchni poziomej. Zwiększenie tego kąta do wartości
o
60 umożliwi wzrost uzyskiwanej energii w miesiącach zimowych kosztem
obniżenia produkcji w lecie. Ze względu na przeznaczenie rozważanej instalacji
postępowanie takie zazwyczaj będzie uzasadnione.
3. Instalacja badawcza
We współczesnych systemach HVAC powszechnie wykorzystuje się
zmiennoobrotowe napędy pomp i wentylatorów. Z tego powodu instalacje te
charakteryzują się dużą zmiennością zapotrzebowania na energię elektryczną,
zależną głównie od warunków atmosferycznych oraz sposobu eksploatacji
i sterowania danej instalacji. Zmienność ta ma zatem charakter zarówno
sezonowy, jak i dobowy. Konsekwencją tego jest trudność wymiarowania instalacji
15
zasilania alternatywnego. Maksymalna moc wszystkich urządzeń zasilanych
z układu fotowoltaicznego może być jedynie wskazówką pozwalającą na
oszacowanie skali układu. Dodatkowo, jak pokazuje charakterystyka ogniw
fotowoltaicznych (Rysunek 2), osiągana moc zależy, oprócz warunków
pogodowych, również od ich obciążenia. Mocno utrudnione może być w takiej
sytuacji określenie czasu autonomii zasilania układu. Przeprowadzenie pomiarów
na instalacji badawczej, w warunkach zbliżonych do typowej eksploatacji, może
przyczynić się do lepszej oceny pracy instalacji HVAC zasilanej ogniwami
fotowoltaicznymi.
Instalacja badawcza wykorzystana w niniejszej pracy złożona jest z kotła
gazowego oraz układu przygotowania ciepłej wody wykorzystującego dwa
niezależne układy z kolektorami solarnymi. Maksymalna moc czynna pobierana
przez ten układ wynosi ok. 300 W. Źródłem zasilania tego układu jest zestaw
dwóch polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o nominalnej mocy łącznej
480Wp (watt peak). Panele były zorientowane w kierunku południowym
i zamontowane na dachu budynku. Nachylenie paneli w stosunku do powierzchni
o
poziomej wynosiło 35 . W tabeli (2) zestawiono podstawowe parametry
charakteryzujące zastosowane panele.
Tabela nr 3: Charakterystyka panelu PV BS-240-6P-EU1
Moc nominalna, Pmax [W]
Napięcie dla Pmax,VMPP [V]
Natężenie prądu dla Pmax, IMPP [A]
Prąd zwarciowy, Isc [A]
Napięcie stanu jałowego, Uoc [V]
Sprawność, ηPV [%]
Masa, m [kg]
2
Powierzchnia, a [m ]
Maksymalna moc po 10 latach
Maksymalna moc po 25 latach

15

240
30.95
7.75
8.64
36.75
14.4
22
1.67
90% Pmax
80% Pmax

R. Belfkira, Lu. Zhang, G. Barakat, Optimal sizing study of hybrid wind/PV/diesel power generation
unit, “Solar Energy” 2011, nr 85, s. 100-110.
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Na rysunku (3) przedstawiono schemat elektryczny urządzeń wchodzących
w skład układu zasilania systemu HVAC. Energia elektryczna z paneli
fotowoltaicznych gromadzona jest w baterii akumulatorów żelowych VRLA (valveregulated lead – acid battery) o pojemności 110Ah i napięciu 24V. Za kontrolę
procesu ładowania i zabezpieczenie akumulatorów odpowiada regulator ładowania
(U1) – zastosowano regulator Steca Solarix PRS 2020. Ponieważ odbiorniki
energii elektrycznej (kocioł, pompy) zasilane są napięciem przemiennym,
konieczne jest zastosowanie jednofazowego inwertera DC/AC przekształcającego
napięcie stałe na przemienne 230V/50Hz (U2) – zastosowano inwerter Victron
Phoenix 350VA. W przypadku zbyt głębokiego rozładowania akumulatora
przewidziano możliwość przełączenia układu na zasilanie sieciowe. Na obecnym
etapie układ nie został wyposażony w podzespoły pozwalające na doładowanie
akumulatora z sieci energetycznej w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych. W przypadku nadrzędnego wymagania niezawodności zasilania,
uzupełnienie układu o takie podzespoły pozwoli na zachowanie odpowiedniej
rezerwy energii w akumulatorze.
Układ zasilający został wyposażony w elementy pozwalające na pomiar
napięcia i natężenia prądu wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne oraz
pobieranego przez podłączone odbiorniki. Pomiar obciążenia zrealizowano przed
inwerterem (po stronie DC) ponieważ ze względu na ograniczoną sprawność
inwerter należy traktować również jako odbiornik energii elektrycznej. Do pomiaru
natężenia prądu wykorzystano boczniki pomiarowe. Napięcie było mierzone przy
zastosowaniu dzielników napięcia. Sygnały pomiarowe były konwertowane do
postaci cyfrowej za pomocą modułu pomiarowego Advantech ADAM 4017
obsługiwanego za pomocą aplikacji napisanej w języku PHP. Wyniki pomiarów
zapisywano do bazy danych z okresem 1 minuty. Monitoring instalacji został
uruchomiony w kwietniu 2013 roku, jednak ze względu na kilka awarii,
zgromadzone dane ciągłe obejmują okres od stycznia do czerwca 2014 roku.
Dane z wcześniejszego okresu nie są kompletne, jednak mogą zostać
wykorzystane do analizy krótszych okresów pracy instalacji.
Rysunek nr 3: Schemat układu zasilania instalacji badawczej
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4. Ocena prognozowanego i rzeczywistego uzysku energii elektrycznej
Jak już wspomniano, dane statystyczne, oparte na wieloletnich obserwacjach
meteorologicznych, mają ograniczone zastosowanie w szacowaniu możliwego
uzysku energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych. Produkcję energii często
prognozuje się przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania jak np.:
PVGIS, PV*SOL lub PVsyst. Rzeczywista produkcja energii elektrycznej jest
jednak uzależniona w dużej mierze od aktualnego obciążenia układu i stopnia
naładowania akumulatora. Wynika to wprost z charakterystyki ogniw
fotowoltaicznych (Rysunek 2): moc ogniwa, przy danej mocy promieniowania, silnie
zależy od obciążenia tego ogniwa. Warto tutaj zwrócić uwagę, że nawet
wyposażenie układu zasilającego w regulator ładowania z funkcją MPPT nie
umożliwi ciągłej pracy z mocą zbliżoną do maksymalnej. Działanie funkcji MPPT
będzie przynosiło korzystny efekt jedynie w stanie niskiego stopnia naładowania
akumulatora, poprzez ograniczanie prądu ładowania, nie dopuszczając do
przeciążenia ogniw fotowoltaicznych. Jak widać, w przypadku korzystnych
warunków atmosferycznych i wysokiego stopnia naładowania akumulatora,
uzasadnione jest zasilanie z układu fotowoltaicznego również innych, niż sama
instalacja HVAC, odbiorników. Takie działanie pozwoli na zwiększenie uzysku
energii a tym samych skróci okres zwrotu inwestycji. Należy jednak zwrócić uwagę
na konieczność użycia w takim przypadku automatyki sterującej przełączaniem
obciążenia.
W celu określenia różnic pomiędzy wynikami prognozowanymi a realnie
uzyskiwanymi, w rozważanym układzie analizowano pracę układu w miesiącu
o najwyższej i najniższej sumie promieniowania całkowitego (odpowiednio:
czerwiec i grudzień). Ze zbioru obserwacji wybrano przykłady typowych dni
słonecznych i pochmurnych, osobno dla okresu letniego oraz zimowego.
Dla wybranych dni wyznaczono maksymalną zaobserwowaną moc układu oraz
wyprodukowaną energię elektryczną. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli (3).
Dla porównania, przy zastosowaniu oprogramowania PVGIS, wyznaczono
prognozowany dzienny uzysk energii w danym układzie.
Tabela nr 4: Uzysk energii podczas typowego dnia – pomiar i prognoza
Data
Typowy dzień słoneczny – lato
Typowy dzień pochmurny – lato
Typowy dzień słoneczny – zima
Typowy dzień pochmurny – zima

19.06.2013
05.06.2013
12.12.2013
15.12.2013

Maks. moc
[W]
390
130
223
36

Energia
[Wh]
2227
539
547
78

PVGIS
[Wh]
1727
234

Zaobserwowane wyniki dobrze odzwierciedlają różnice możliwych uzysków
w zależności od zachmurzenia. Wprawdzie panele PV wykorzystują również
promieniowanie rozproszone, co pozwala na produkcję energii elektrycznej
podczas zachmurzenia, jednak uzyskiwana moc będzie znacznie mniejsza.
Ponieważ nie można przewidzieć ilości kolejno po sobie następujących dni
o dużym zachmurzeniu, prognoza autonomii zasilania w oparciu o dane
statystyczne może być mało wiarygodna. Może to również uzasadnić potrzebę
wyposażenia układu alternatywnego zasilania systemu HVAC w podzespoły
pozwalające na doładowanie akumulatorów z sieci. Wprawdzie nie da się uniknąć
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dodatkowych strat energii, jednak niezawodność zasilania w rozważanym układzie
należy traktować priorytetowo. Doładowywanie akumulatorów, w przypadku zbyt
niskiego poziomu ich naładowania, powinno być sterowane automatycznie.
Dla dokładniejszego zobrazowania zmian mocy osiąganej w ciągu wybranych
dni zamieszczono wykresy przedstawiające dobowe przebiegi mocy. Na rysunku
(4) przedstawiono porównanie typowego dnia słonecznego i pochmurnego
w okresie letnim, natomiast na rysunku (5) analogiczne dane z okresu zimowego.
Szczególnie interesujące może być porównanie zaobserwowanego przebiegu
mocy z przebiegiem prognozowanym, który również zaznaczono na wykresach. Do
obliczenia mocy prognozowanej wykorzystano oprogramowanie PVGIS zakładając
stałą sprawność paneli PV, równą sprawności nominalnej.
Rysunek nr 4: Porównanie uzyskanej mocy dla przykładowego dnia słonecznego
i pochmurnego (lato)
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Przebieg mocy prognozowanej należy interpretować jako uśredniony przebieg
mocy w danym miesiącu (odpowiednio: czerwcu i grudniu), przy założeniu
bezchmurnego nieba i pracy panelu w punkcie MPP. Uzyskane wyniki pokazują
skalę różnicy pomiędzy prognozowaną a rzeczywiście uzyskiwaną mocą. Nawet
w słoneczny dzień uzyskiwana moc jest znacząco mniejsza od wartości
prognozowanej. Głównym powodem jest w tym przypadku niedociążenie lub
przeciążenie ogniw, spowodowane brakiem układu MPPT. W pochmurne dni moc
ogniw oraz uzyskiwana energia są znacznie mniejsze. Z tego powodu trwające
kilka dni pogorszenie warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie
zimowym, może powodować całkowite rozładowanie akumulatorów. Stanowi
to dodatkową przesłankę do stosowania układu doładowania akumulatorów z sieci.
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Rysunek nr 5: Porównanie uzyskanej mocy dla przykładowego dnia słonecznego
i pochmurnego (zima)
350
12.12.2013
15.12.2013
PVGIS estym.
300

250

Moc [W]

200

150

100

50

0

0

3

6

9

12
Czas [h]

15

18

21

24

Rysunek nr 6: Porównanie prognozowanego i rzeczywistego uzysku en. elektrycznej
(pierwsze półrocze 2014 r.)
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Porównanie uzysków energii, prognozowanych programem PVGIS
z rzeczywiście osiągniętymi dla dłuższych, miesięcznych okresów pracy instalacji
(w okresie styczeń-czerwiec 2014 r.) potwierdza wskazaną wyżej zależność:
faktyczne uzyski energii są znacząco mniejsze niż prognozowane. W analizowanym okresie uzykana energia wyniosła od 46% (styczeń) do 75% (luty
i czerwiec) wartości prognozowanej; średnio uzyskano 67% prognozowanej
energii. Szczegółowe porównanie miesięcznych uzysków energii elektrycznej
przedstawiono na rysunku (6).
5. Charakterystyka wykorzystania energii elektrycznej w systemach
HVAC
Jak już stwierdzono, obciążenie źródła zasilania przez instalację HVAC
charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na obecność wielu urządzeń
o modulowanej wydajności (pompy, wentylatory). Ponieważ znacznie utrudnia
to prognozowanie zapotrzebowania na energię, konieczna jest analiza pracy
poszczególnych odbiorników.
Ze względu na pobór mocy, urządzenia w małych systemach HVAC można
podzielić na:
 odbiorniki o względnie stałym poborze mocy, np.: sterowniki, pompy
i wentylatory stałoobrotowe,
 odbiorniki o zmiennym poborze mocy, zależnym od warunków
słonecznych, np. zmiennoobrotowe pompy obiegów solarnych,
 odbiorniki o zmiennym poborze mocy, zależnym od innych warunków,
np.: kotły CO, zmiennoobrotowe wentylatory w centralach wentylacji
mechanicznej.
Na całkowity przebieg zapotrzebowania na moc mają wpływ wszystkie rodzaje
odbiorników, dlatego przebieg ten będzie zależny zarówno od warunków
atmosferycznych, jak i sposobu eksploatacji instalacji. Na rysunku (7)
przedstawiono przykładowy przebieg dobowy mocy generowanej przez panele PV
oraz uśredniony przebieg mocy obciążenia. Z kolei na rysunku (8) zamieszczono
dodatkowo przebieg mocy obciążenia bez jego uśredniania co pokazuje
rzeczywisty, impulsowy charakter obciążania źródła zasilania.
Elementy automatyki (sterowniki, przetworniki pomiarowe) charakteryzują się
niewielkim poborem mocy – rzędu kilku watów. Urządzenia te pracują jednak
w sposób ciągły, dlatego ich zapotrzebowanie na energię stanowi istotny udział
bilansu energii. Przykładowy sterownik układu kolektorów solarnych, zastosowany
w instalacji badawczej, pobiera ok. 2W mocy. Oznacza to pobór energii
elektrycznej w ilości 1.44 kWh miesięcznie. Stanowi to od 3% (w czerwcu)
do nawet 20% (w grudniu) prognozowanej miesięcznej produkcji energii
(por. tabela 3).
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Rysunek nr 7: Porównanie przykładowych przebiegów mocy wytwarzanej i pobieranej
przez układ HVAC (05.02.2014)
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Pompy i wentylatory stałoobrotowe będą charakteryzowały się stałym
poborem mocy, o ile w instalacji nie występują dławiące elementy regulacyjne
(zawory, przepustnice). Obecność takich elementów regulacyjnych będzie
powodowała zmiany pobieranej mocy związane ze zmianą przepływu czynnika.
W instalacji badawczej znajduje się stałoobrotowa pompa o mocy nominalnej
45W, rozładowująca zasobniki ciepłej wody w instalacji CO. Na rysunku (7)
w godzinach ok. 19-22 można zauważyć wzrost pobieranej mocy związany
z załączeniem tej pompy.
W zmiennoobrotowych pompach obiegów solarnych wydatek pompy, a tym
samym jej moc, uzależniona jest pośrednio od mocy promieniowania słonecznego
w godzinach 8-16. Zależność tę można zaobserwować na rysunku (7). Istnienie
tej relacji szczególnie uzasadnia zastosowanie ogniw PV do zasilania układów
z kolektorami słonecznymi.
Przykładem urządzenia o zmiennej mocy może być również gazowy kocioł
CO. W tym wypadku pobór mocy zależny jest od aktualnego zapotrzebowania
na ciepło. Kolejne załączenia palnika lub modulacje mocy grzewczej powodują
impulsowe zmiany poboru mocy, co uwidoczniono na rysunku (8).

678

______________________________________________________________________________________

Rysunek nr 8: Ilustracja impulsowego charakteru poboru mocy
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6. Podsumowanie
Konieczność zapewnienia ciągłości pracy instalacji HVAC w wielu
przypadkach wymusza rozważanie zastosowania układu zasilania alternatywnego
na wypadek przerwy w dostawie energii. Ogniwa fotowoltaiczne stanowią obecnie
chętnie rozważane źródło zasilania alternatywnego dla takich instalacji. Wpływa
na to łatwość instalacji paneli, praktyczny brak konieczności serwisowania, jak
również duża niezawodność. Ważną korzyścią stosowania paneli PV jest również
możliwość ciągłego zasilania instalacji HVAC z tego źródła, co skraca okres zwrotu
inwestycji.
Optymalny dobór niezbędnej mocy układu fotowoltaicznego do zasilania
systemu HVAC jest zadaniem złożonym. Podstawą jest analiza możliwych zysków
energii na podstawie statystycznych danych meteorologicznych wybranej
lokalizacji. Jak pokazano, w zależności od wykorzystanej bazy danych, uzyskane
wyniki mogą się różnić nawet o 10%. Całkowita moc zainstalowanych odbiorników
nie daje miarodajnej informacji o zapotrzebowaniu na energię, nie pozwala też
na oszacowanie czasu autonomii pracy układu. Jest to spowodowane znaczną
zmiennością pobieranej mocy, związaną z występowaniem we współczesnych
instalacjach wielu podzespołów o modulowanej wydajności. Stwierdzono,
że dodatkowym utrudnieniem jest nieprzewidywalność punktu pracy ogniwa
fotowoltaicznego w układach niewykorzystujących MPPT.
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Ze względu na wymaganie niezawodności zasilania, w systemach HVAC
zasilanych głównie z paneli fotowoltaicznych zazwyczaj należy przewidzieć
możliwość przełączenia układu na zasilanie sieciowe. Znaczną poprawę
niezawodności zasilania zapewnić może wyposażenie instalacji w układ
automatycznego doładowywania akumulatorów z sieci energetycznej.
Streszczenie
W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązanie układu alternatywnego
zasilania małego systemu HVAC, pozwalającego na poprawę niezawodności
zasilania takiego systemu. Zaproponowany układ wykorzystuje ogniwa
fotowoltaiczne z akumulacją energii w akumulatorach żelowych VRLA.
Analizowano uwarunkowania decydujące o niezawodności przedstawionego
rozwiązania, jak również związane z nimi aspekty ekonomiczne. Zamieszczono
również analizę doświadczeń eksploatacyjnych z przykładowej instalacji
badawczej.
Dokonano
porównania
prognozowanych
uzysków
energii
z rzeczywiście osiąganymi wynikami.
Słowa klucze: systemy HVAC, zasilanie alternatywne, energia odnawialna,
fotowoltaika
Summary
The paper shows an example of the alternative power supply for small HVAC
system allowing for the reliability improvement of such a system. The analyzed
system uses photovoltaic cells and energy accumulation in VRLA gel batteries.
The conditions determining the reliability of the presented solution, as well as the
related economic aspects were investigated. The analysis of operating experience
with the exemplary research installation was also provided. The comparison of the
projected energy yields with actually achieved results was focus of attention.
Key words: HVAC systems, alternative power supply, renewable energy,
photovoltaics
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Bartosz CERAN
Politechnika Poznańska
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI WODOROWYCH
1. Wstęp
W szerokiej dziedzinie nauki, jaką jest energetyka, termin „bezpieczeństwo”
rozumiany jest przede wszystkim jako zdolność do zapewnienia niezależności
energetycznej danego kraju, poprzez dywersyfikację dostaw energii pierwotnej.
Słowo „bezpieczeństwo” w kontekście energetyki może być także rozumiane jako
pewność dostaw energii do odbiorcy, a także niezawodność systemów i instalacji
1
energetycznych oraz bezpieczne ich eksploatowanie.
W artykule przedstawiono dyrektywy UE i zalecenia, jakie należy stosować
przy projektowaniu oraz eksploatacji instalacji wodorowych i ogniw paliwowych
zasilanych wodorem. W tego typu instalacjach dla człowieka istnieją zagrożenia
dwojakiego rodzaju. Pierwsze związane z elektrycznością, porażenie prądem
elektrycznym oraz drugie, związane ze stosowaniem wodoru jako paliwa.
Wodór kojarzy się wielu ludziom głównie z wybuchami. Jego zła sława została
zapoczątkowana przez katastrofę niemieckiego sterowca LZ-129 Hindenburg,
która mała miejsce 6.05.1937 roku. W katastrofie zginęło 97 osób. Po wielu latach
analiz i badań wypadku stwierdzono, że przyczyną katastrofy nie był wodór,
lecz lakier pokrywający statek, którego właściwości chemiczne i elektryczne
2
w połączeniu z warunkami atmosferycznymi spowodowały pożar statku.
Obecnie zainteresowanie wodorem związane jest przede wszystkim
z rozwojem technologii ogniw paliwowych. Z kolei zainteresowanie ogniwami
paliwowymi związane jest z ideą rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła oraz rozwojem sieci typu smart grid. Hybrydowe systemy wytwórcze
składające się ze źródeł odnawialnych, najczęściej o losowym, stochastycznym
charakterze pracy np. elektrownie wiatrowe i słoneczne, pracujące razem
z magazynem energii typu elektrolizer – ogniwo paliwowe, zmniejszają
uniezależnienie odbiorcy od warunków pogodowych.
Przykładem takiego układu technologicznego jest system o nazwie „The
Greenergy Box”, składający się z elektrolizera, zbiorników do magazynowania
wodoru i tlenu oraz ogniwa paliwowego, który oferuje firma Areva. Celem
zastosowania systemu jest wspomaganie pracy systemu elektroenergetycznego
o rozproszonym charakterze wytwarzania energii i zwiększenie bezpieczeństwa
dostaw energii do konsumenta. Takie układy instaluje się blisko odbiorcy, aby
zminimalizować straty przesyłu energii elektrycznej, dlatego istotną rolę przy
transformacie klasycznego systemu elektroenergetycznego w system rozproszony
będzie odgrywała edukacja, mająca na celu uświadomienie ludziom zagrożeń
związanych z użytkowaniem wodoru oraz zaznajomienie ich ze sposobami
minimalizacji tych zagrożeń.

1
2

BHP w energetyce – Poradnik dla każdej firmy, J. Knyziak (red.), Tarnobrzeg 2007.
J. Surygała, Wodór jako paliwo, Warszawa 2008.
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2. Wodór – właściwości wodoru
W porównaniu z innymi paliwami, wodór zapewnia sprawniejszy proces
spalania i jest paliwem ekologicznie najczystszym. Wodór jest łatwiejszy i tańszy
w magazynowaniu niż energia elektryczna. Może być magazynowany w postaci
gazowej, ciekłej, stałej lub związków chemicznych. Istnieje możliwość okresowego
magazynowania wodoru w celu wyrównania zmiennego w czasie zapotrzebowania
na energię lub magazynowanie nadwyżek energii otrzymywanej ze źródeł
odnawialnych lub jądrowych.
Jedną z metod produkcji wodoru jest elektroliza wody, która jest stosowana
w systemie „The Greenergy Box”. Elektroliza daje wodór o bardzo dużej czystości,
3
jednak wymaga dostarczenia dużych ilości energii. Do wytworzenia 1 m wodoru
potrzeba 5 kWh energii. Wysokie koszty wytwarzania wodoru wpływają w dużej
mierze na koszty instalacji ogniw paliwowych, dlatego prowadzone są na świecie
badania nad rozwojem innych metod produkcji wodoru, np. zgazowanie biomasy.
Inne metody produkcji wodoru na skalę przemysłową to: reforming parowy metanu,
częściowe utlenianie pozostałości rafineryjnych, odzysk wodoru z gazowych
3
produktów przetwarzania ropy naftowej i węgla, zgazowanie węgla. Główną
przeszkodą, jaką należy pokonać, aby rozwijać idee energetyki wodorowej, jest
zmniejszenie kosztów produkcji, składowania i transportu wodoru.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania wodoru, ważnym jego
parametrem jest wybuchowość. Im większa różnica między dolną DGW i górną
granicą wybuchowości GGW, tym większe zagrożenie wybuchem. Tabela
nr 1 przedstawia wartości dolnej i górnej granicy wybuchowości oraz minimalnej
energii zapłonu Emin dla wybranych mieszanin paliwo-powietrze i paliwo-tlen.
Tabela nr 1: DGW, GGW i Emin dla wybranych mieszanin paliwo-powietrze.
Paliwo

Mieszanina z powietrzem
Emin[mJ]
Mieszanina z tlenem
DGW [% obj.] GGW [% obj.]
DGW [% obj.] GGW [% obj.]
Acetylen
2,5
80,0
0,02
2,5
98,0
Metan
5,3
14,0
0,28
5,1
61,0
Etan
3,2
12,5
0,27
3,0
66,0
Propan
2,4
9,5
0,26
2,3
55,0
Butan
1,9
8,4
0,25
1,8
48,0
Benzyna
1,0
7,8
0,24
Wodór
4,1
74,2
0,02
4,0
94,0
Źródło: http://www.pracawenergetyce.pl/index.php?d=s&a=1&pa=1&paa=8&str=3.html

Wodór jest substancją łatwopalną i do zapłonu potrzebuje bardzo małych
ilości energii, jednak, będąc najlżejszym z pierwiastków, szybko się unosi
w
powietrzu,
co
znacznie
utrudnia,
lub
uniemożliwia
jego
zapłon.Niebezpieczeństwo eksplozji wodoru pojawia się właściwie jedynie
w przypadkach ulatniania się gazu w zamkniętych pomieszczeniach. W tabeli
nr 2 zestawiono przyczyny incydentów w przemyśle z udziałem wodoru.

3

M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, Warszawa 2012.
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Tabela nr 2: Rodzaje i udział incydentów z wodorem w przemyśle.
Przyczyna incydentu
Niewykryte wycieki
Eksplozje związane z odgazowaniem
Rozerwanie zbiorników i rur
Czyszczenie układów niewłaściwymi gazami
Incydenty układu wentylacyjnego
Eksplozje w układzie Cl2-H2
Inne przyczyny

4

Udział%
22
17
14
8
7
7
25

Warto zwrócić uwagę, że wartości parametrów DGW i GGW oraz Emin są
definiowane nie tylko dla wodoru, dlatego zalecenia mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa nie odbiegają od stosowanych przy pracach z innymi palnymi
gazami. Podstawowymi metodami minimalizacji zagrożenia są unikanie mieszania
się gazu z powietrzem oraz zapobieganie kontaktu z potencjalnymi źródłami
ognia. W przypadku instalacji wodorowych należy pamiętać o tym, aby elementy
urządzeń pracujące na wodorze, np. kanały anodowe ogniw paliwowych, czyścić
5
przy użyciu gazów obojętnych, np. azotu lub argonu.
3. Dyrektywy ATEX
Strefy zagrożone wybuchem i wymagania dla urządzeń przeznaczonych
do pracy w tych strefach opisują dyrektywy ATEX (Atmosphere Explosible).
Wprowadzenie dyrektyw ATEX ma na celu całkowitą eliminację lub maksymalną
minimalizację zmniejszenia ryzyka związanego z pracą dowolnego urządzenia
w obszarze, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa Ex. Warto zaznaczyć,
że dyrektywy ATEX definiują najbardziej podstawowe wymagania dla produktów
przeznaczonych do stosowania w strefach Ex. Strefa wybuchowa Ex to przestrzeń,
w której produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje mogące wytworzyć
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Szczegółowych przepisów należy szukać
w normach zharmonizowanych z dyrektywami.
Dyrektywa 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia
23.03.1994 roku) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, obowiązująca w krajach UE od 1 lipca
2003 roku, została wprowadzona do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki (z dnia 22 grudnia 2005 r.) w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. Rozporządzenie obowiązuje w Polsce od 1 stycznia
2006 roku.
Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.), w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera
wybuchowa, wprowadzono do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 29 maja 2003 roku)
4

5

R.G. Zalosk, T.P. Short, Comparative Analysis of Hydrogen Fives and Explosions Incidents. Factory
Mutual Research Corp., Norwool (MA, USA), 1978
P. Pasierb, Czy wodór można użytkować bezpiecznie?, Portal internetowy Praca w energetyce.pl.
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w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić
atmosfera wybuchowa. Rozporządzenie obowiązuje w Polsce od 25 lipca
2003 roku.
Wyżej wymienione dyrektywy m.in. definiują przestrzenie wybuchowe (tabela
nr 3), wprowadzają podział urządzeń na grupy i kategorie do pracy w tych
przestrzeniach (tabela nr 4), określają wymogi bezpieczeństwa, dotyczące
projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach
zagrożonych wybuchem, minimalne dopuszczalne temperatury obudowy (tabela
6
nr 5) oraz określają sposób ich oznakowania (tabela nr 6).
Tabela nr 3: Strefy zagrożenia wybuchem.
Atmosfera
Wybuchowa
Wywołana Przez
Mieszaninę
Powietrza Oraz:
gazy, ciecze i ich pary
(strefa G)

palne pyły
(strefa D)

Strefa
Zagrożenia
Wybuchem
strefa 0
strefa 1
strefa 2
strefa 20
strefa 21
strefa 22

Atmosfera Wybuchowa...
występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas
występuje sporadycznie
nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli
wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas
występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas
występuje sporadycznie
nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli
wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas

Tabela nr 4: Grupy urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach Ex.
Grupa

grupa I

Opis
urządzenia przeznaczone do
pracy pod ziemią w kopalniach
oraz w naziemnych obszarach
kopalń ale są zagrożone
wybuchem gazu lub pyłu

Podgrupa

A

grupa II

6

urządzenia przeznaczone do
stosowania na powierzchni w
obszarach zagrożonych
wybuchem gazów, par. mgieł
lub pyłów

B

C

Opis

grupa propanowa (np. aceton,
alkohol
metylowy i etylowy, aceton)
grupa etylenowa (np. etylen,
siarkowodór)
grupa wodorowa (np.
acetylen, wodór
hydrazyna, dwusiarczek
węgla)

Dyrektywa ATEX i znak EX -Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem.
Strona internetowa firmy ASTE Sp. z o.o.
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Tabela nr 5: Klasy temperaturowe urządzeń przeznaczonych w pracy w strefach Ex.
Klasa temperaturowa
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Dopuszczalna temperatura
obudowy [C]
450
300
200
135
100
85

Temperatura zapłonu
gazu [°C]
>450
300-450
200-300
135-200
100-135
85-100

Klasy temperaturowe wymieniane są w oznakowaniu urządzenia tylko,
jeśli zawiera ono literę G (do zastosowań w zagrożeniu gazami, cieczami i ich
parami). Jest to klasyfikacja materiałów łatwopalnych w odniesieniu do ich
temperatury zapłonu. Urządzenia pracujące z wodorem należą do II grupy,
podgrupy C, tzw. grupy wodorowej. W tabeli nr 6 zaprezentowano przykład
oznaczenia urządzenia przeznaczonego do pracy w strefie zagrożenia
wybuchem Ex.
Tabela nr 6: Oznaczanie urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach Ex.
Symbol
CE
0102

Opis
Oznaczenie CE
Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
Ikona informująca o wykonaniu przeciwwybuchowym

II
2
G
E
Ex
d
IIc
T4
T125C

Grupa wybuchowości
Kategoria urządzenia
Strefa: G – gazowa, D – pyłowa
Standard europejski
Ochrona przeciwwybuchowa
Rodzaj zabezpieczeń stosowanych w budowie urządzeń
Podgrupa wybuchowości
Klasa temperaturowa
Temperatura obudowy (tylko dla podgrup IIA, IIB lub IIC)

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą znakowania CE, co oznacza, że wyroby
oznakowane znakiem Ex, zanim wejdą na rynek Unii Europejskiej, muszą zostać
oznaczone również znakiem CE. Na rysunku nr 1 przedstawiono przykład
instalacji wodorowej – butle z wodorem przeznaczone do zasilania systemów
ogniw paliwowych. Na siatce umieszczono symbol Ex, oznaczający zastosowanie
ochrony przeciwwybuchowej.
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Rysunek nr 1: Przykład instalacji wodorowej – butle z wodorem oznaczone
symbolem Ex

4. Ogniwa paliwowe
Ogniwo paliwowe jest elektrochemicznym urządzeniem, które przetwarza
energię chemiczną bezpośrednio w energię elektryczną. Brak pośrednich przemian
prowadzących do powstania energii mechanicznej pozwala na uzyskanie wysokiej
sprawności wytwarzania energii elektrycznej 35 do 60% oraz energii elektrycznej
i ciepła do 85%. W ogniwach paliwowych wykorzystuje się tzw. zimnie spalanie,
utlenianie elektrochemiczne, w którym zachodzi wymiana elektronów między
atomami paliwa i tlenu. W idealnym ogniwie paliwowym z mola wodoru można
uzyskać 238 kJ energii elektrycznej i 48 kJ ciepła, a podczas spalania uzyskuje się
286 kJ ciepła. W wyniku elektrochemicznej reakcji wodoru i tlenu uzyskuje się prąd
elektryczny, ciepło i wodę.
Typy ogniw paliwowych przedstawiono w tabeli nr 7. Głównym kryterium
technologicznym podziału ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych jest rodzaj
zastosowanego elektrolitu. Zastosowany elektrolit określa nie tylko temperaturę
pracy ogniwa a także, pośrednio i bezpośrednio, skład i budowę elektrodowych
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materiałów katalitycznych. Ze względu na to kryterium wyróżnia się pięć
7
zasadniczych rodzajów ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych.
Tabela nr 7: Typy ogniw paliwowych

elektrolit

temperatura
pracy [°C]
nośnik
ładunku

8

AFC

PAFC

PEFC

MCFC

roztwór
wodorotlenku
potasu KOH

stężony
kwas
fosforowy
H3PO4

membrana
polimerowa

mieszanina
węglanów
alkalicznych
(Li, K, Na)

80-120

ok. 200

80-140

650

800-1000

jony OH

jony
wodoru

jony wodoru

jony węglanu

jony tlenu

paliwo

wodór,
metan,
hydrazyna
N2H4

wodór, gaz
ziemny,
metanol,
biogaz;

wodór

utleniacz

tlen

tlen

tlen

η [%]

40-50
100W –
200kW

40-50
200kW10MW

SOFC
nieporowaty
stały tlenek
metalu,
najczęściej
cyrkonu (ZrO2),
stabilizowany
tlenkiem itru
(Y2O3)

gaz ziemny,
metanol,
gaz ziemny,
biogaz; paliwo biogaz, paliwo
poddane
poddane
reformingowi
reformingowi
wewnętrznemu wewnętrznemu
i
i zewnętrznemu
zewnętrznemu
tlen
dwutlenek
tlen
węgla
>60
>60

40-50
100Wzakres mocy
>100MW
>10MW
10MW
napęd,
źródła
źródła
źródła
zastosowani
badania
źródła
rozproszon
scentralizowan scentralizowan
e
kosmosu
rozproszon
e
e
e
e
*AFC (ang. Alkaline Fuel Cell) – ogniwa paliwowe z elektrolitem zasadowym, PAFC –
(ang. Phosphoric Acid Fuel Cell) – ogniwa paliwowe z kwasem fosforowym, PEFC
(ang. Proton exchange membrane) – ogniwa paliwowe z jonowymienną membraną
polimerową, MCFC (ang. Molten Carbonate Fuel Cell) – Ogniwa paliwowe z elektrolitem
ze stopionych węglanów, SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell) – ogniwa paliwowe
z elektrolitem ze stałych tlenków.

5. Bezpieczne użytkowanie systemów ogniw paliwowych
Przykładami źródeł zapłonu definiowanymi przez dyrektywy ATEX są
m.in. iskry wytwarzane mechaniczne urządzenia elektryczne, prądy błądzące,
elektryczność statyczna, uderzenie pioruna. Ogniwo paliwowe jest urządzeniem
elektrochemicznym, więc układ wyprowadzenia energii elektrycznej z ogniwa
7

8

Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii – Zrównoważone systemy energetyczne,
W. Wójcik (red.), Lublin 2005.
J. Paska, Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Warszawa 2010.
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należy traktować jako potencjalne źródło zapłonu. Do tego samego układu trzeba
dostarczyć wodór. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wybuchu podczas

eksploatacji, system ogniw paliwowych musi być wykonany przy przestrzeganiu
pewnych zaleceń. Brytyjska Inspekcja Pracy (ang. Health and Safety Executive)
wydała w 2004 roku publikację „Ogniwa paliwowe: rozumienie zagrożeń, kontrola
ryzyka”, w której podaje zalecenia projektowania i eksploatacji instalacji ogniw
paliwowych.
Minimalizację ryzyka przed wystąpieniem pożaru i eksplozji osiąga się
poprzez próby zastosowania paliw bardziej bezpiecznych niż wodór, a jeśli nie
ma takiej możliwości, to poprzez unikanie tworzenia mieszanin palnych
gaz-powietrze i źródeł zapłonu. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia
mieszaniny palnej osiąga się poprzez zastosowanie odpowiedniej lokacji,
segregacji i separacji, oraz wentylacji. Słowo lokacja definiuje miejsce instalacji
części wodorowej systemu. Zaleca się używanie lokacji otwartej w celu
zapewnienia efektywnego rozrzedzania wodoru w przypadku wycieku (rys nr 1).
Odpowiednia segregacja i separacja elementów systemu ogniw paliwowych ma na
celu lokalizacje potencjalnych źródeł zapłonu i umieszczanie ich poniżej urządzeń,
9
z których może wyciekać wodór (rys nr 2).
Rysunek nr 2: Przykłady poprawnej i błędnej separacji elementów systemu ogniw
paliwowych.

Efektywnym sposobem kontroli ryzyka zagrożenia wybuchem jest
wentylacja. Zadaniem wentylacji jest rozcieńczenie substancji palnej poniżej
10% dolnej granicy wybuchowości. Należy unikać miejsc lub punktów, w których
wodór mógłby się gromadzić, ponieważ nie miałby drogi ucieczki na zewnątrz
(rys nr 3)
9

Fuel cells: Understand the Hazards - Control the Risks, Health and Safety Executive, Great Britain
2004.
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Rysunek nr 3: Przykłady poprawnej i błędnej wentylacji systemu ogniw paliwowych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest monitoring wycieku wodoru. Wodór jest
najlżejszym pierwiastkiem, dlatego miejscami, w których mógłby się gromadzić
w pomieszczeniach zamkniętych podczas wycieku, są sufity. Nie należy montować
detektorów wodoru na ścianach, gdyż mogą nie zawiadomić o istniejącym
zagrożeniu (rys nr 4).
Rysunek nr 4: Przykłady poprawnej i błędnej kontroli wycieku wodoru.

6. Podsumowanie
Użytkownicy systemów ogniw paliwowych są narażeni na następujące
zagrożenia: pożar lub wybuch, związane z użytkowaniem wodoru, porażenie
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prądem elektrycznym związane z produktem pracy ogniw paliwowych, jakim jest
energia elektryczna, poparzenie związane z wysoką temperaturą pracy (ogniwa
MCFC i SOFC).
Niedocenianie niezwykłych właściwości wodoru, jakimi są: szeroki zakres
palności, niska energia zapłonu, możliwość detonacji, może zwiększyć
prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lub wybuchu. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, że niedocenianie właściwości innych paliw stosowanych, na co
dzień także powoduje zwiększenie zagrożenia związanego z ich używaniem. Nie
powinno się stosować terminu „bezpieczne paliwo”, ponieważ każdy rodzaj paliwa
stwarza zagrożenie wybuchem przy nieodpowiednim użytkowaniu.
Z upływem czasu ludzie wyleczyli się z „syndromu Hindenburga”. Świadczy
o tym rozwój rynku ogniw paliwowych oraz przykład Japonii, w której po trzęsieniu
Ziemi i katastrofie elektrowni jądrowej Fukishima nastąpił szybki wzrost sprzedaży
systemu „Ene farm” firmy Panasonic. Jest to mała przydomowa elektrociepłownia
zbudowana na bazie ogniw paliwowych typu PEM. Układ zasilany jest gazem
miejskim, a instalacja reformingu paliwa wyodrębnia wodór z gazu, który zasila
stos ogniw paliwowych. Ciepło, będące produktem ubocznym, służy do ogrzewania
domu i dostarczania ciepłej wody.
Streszczenie
A artykule przedstawiono podstawowe właściwości wodoru jako paliwa.
Omówiono dyrektywy ATEX oraz przedstawiono zalecenia, jakie muszą spełniać
urządzenia przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.
Przedstawiono rodzaje ogniw paliwowych. Omówiono zasady bezpiecznego
użytkowania systemów ogniw paliwowych. Przytoczono metody minimalizacji
ryzyka przed wystąpieniem pożaru i eksplozji podczas eksploatacji tych systemów.
Słowa klucze: wodór, atmosfera wybuchowa, ogniwa paliwowe, elektroliza
Summary
In this article there the basic properties of hydrogen as a fuel has been
presented. There were discussed the ATEX Directive and recommendations for
equipment designed for use in potentially explosive atmospheres. There are
presented types of fuel cells. The principles of safe exploitation of fuel cell systems
were discussed. The methods to minimize risk before fire and explosion during
operation of these systems were presented.
Key words: hydrogen, explosive atmosphere, fuel cells, electrolysis
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Część III
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Radosław SZCZERBOWSKI
Politechnika Poznańska
WPŁYW UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY
ŚRODOWISKA NA PRODUKCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

Wprowadzenie
Od wielu lat temat związany z przyszłością energetyki stanowi jeden
z najważniejszych problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Jest to
związane z odpowiedzialnością sektora energetycznego za zmiany klimatyczne na
Ziemi, ale także z troską zapewnienia wystarczających ilości energii w najbliższych
latach.
Polityka klimatyczno-energetyczna UE wywiera ogromny wpływ na rozwój
polskiej energetyki w perspektywie do lat 2020, 2030 i 2050. Dotyczy to zarówno
energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej (OZE) i energetyki jądrowej.
Realizacja założeń Pakietu Energetycznego 3x20 oraz EU ETS (Europejski
System Handlu Emisjami) wiąże się z koniecznością poniesienia przez energetykę
ogromnych nakładów inwestycyjnych w dziedzinie modernizacji źródeł energetyki
konwencjonalnej, w szczególności zaangażowania w technologie niskoemisyjne,
budowy energetyki jądrowej, promocji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy
efektywności przemian energetycznych. Jest to szczególnie istotne z punktu
1
widzenia spełnienia ostrych wymogów emisyjnych nowej Dyrektywy IED, a także
poprawy efektywności energetycznej.
2
Najnowsze założenia polityki klimatycznej, ujęte w mapie drogowej 2050,
sprawią, że sektor energetyczny stoi przed wielkim wyzwaniem. Propozycja
redukcji emisji w sektorze energetycznym o 99% praktycznie wykluczy węgiel
z gospodarki energetycznej.
Dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED), która zastąpi w 2016 roku
3
4
dotychczasową dyrektywę IPPC oraz dyrektywę LPC, wprowadza restrykcyjne
standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, ze szczególnym
naciskiem na źródła opalane węglem. W zależności od wielkości i rodzaju źródeł
dyrektywa obniża pułapy emisji SO2, NOx oraz pyłów. Nowe rozwiązania dotyczą
już nie tylko dużych źródeł (powyżej 50 MW), lecz także mniejszych (powyżej 20
MW), w tym także ciepłowni komunalnych.
W kontekście spełnienia wymogów UE kluczowe wyzwania dla polskiej
energetyki związane są z:
 niedostosowaniem technologicznym elektroenergetyki i ciepłownictwa pod
względem osiągnięć emisyjnych,
 uzależnieniem elektroenergetyki i ciepłownictwa od węgla,

1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku, w sprawie
emisji przemysłowych (IED).
A roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050.
3
Dyrektywa 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (Dz. U. L 24 z 29.1.2008).
4
Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
z dużych obiektów energetycznego spalania (LPC).
2
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złym stanem technicznym przestarzałych źródeł i sieci elektroenergetyki
i ciepłownictwa,
 niewielkim zakresem wykorzystania OZE oraz brakiem energetyki
jądrowej,
 niską efektywnością energetyczną w obszarze odbioru i użytkowania
energii, a także źródeł wytwórczych i sieci elektroenergetycznych (średnia
sprawność energetyczna bloków wytwórczych w Polsce wynosi około 35%,
a sprawności nowych budowanych jednostek są na poziomie około 45%).
Opóźnienia modernizacji bloków energetycznych w zakresie instalacji
odsiarczania spalin powodują, że niektóre bloki są już obecnie wyłączane z ruchu
ze względu na przekroczenia emisji. Nowe, zaostrzone wymogi, wynikające
z dyrektywy IED, mogą doprowadzić do tego, że wiele dotychczasowych inwestycji
proekologicznych w energetyce okaże się chybione i nie uchroni instalacji przed
ponowną modernizacją lub wyłączeniami z ruchu. Polskie elektrownie emitują
3
obecnie od 500-550 mg NOx/m , podczas gdy zgodnie z normami unijnymi
3
od 2016 r. emisja ta nie może przekroczyć poziomu 200 mg NOx/m . Nowe normy
emisji wykluczają stosowanie prostych metod odsiarczania, odazotowania
i odpylania. Dotychczasowe rozwiązania techniczne, nawet te niedawno wdrożone,
nie będą w stanie sprostać nowym wymaganiom emisyjnym.
Obecny stan energetyki
W ostatnich latach zagadnieniom bezpieczeństwa energetycznego kraju
poświęcono wiele uwagi. Temat ten pojawił się w wielu aktach prawnych,
raportach,
opracowaniach
oraz
materiałach
konferencyjnych.
Pojęcie
bezpieczeństwa energetycznego zostało zdefiniowane w ustawie Prawo
energetyczne. Kolejnym dokumentem, który podjął próbę zdefiniowania
bezpieczeństwa energetycznego, była Polityka Energetyczna Polski do r. 2025.
Ogólnie można zapisać, że „bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki
umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania
odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony,
przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko
5
i warunki życia społeczeństwa”.
Ponadto, nadrzędnym zadaniem państwa w odniesieniu do sektora
energetycznego powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego rozumianego jako:
 bezpieczeństwo dostaw, czyli zapewnienie ciągłości i jakości dostaw
energii na poziomie wynikającym z potrzeb społecznych i gospodarczych.
Na poziomie krajowym oznacza to także ograniczenie uzależnienia od
importu surowców energetycznych;
 bezpieczeństwo ekonomiczne rozumiane jako zapewnienie, że ceny
energii nie będą tworzyły bariery dla rozwoju gospodarczego i nie będą
prowadziły do ubóstwa energetycznego;

5

J. Paska, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania,
„Rynek Energii” 2013, nr 2.
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 bezpieczeństwo ekologiczne sprawiające, że produkcja energii nie będzie
powodowała nadmiernego zanieczyszczenia środowiska i nieodwracalnych
6
zmian (w tym wyczerpania zasobów).
1
Szacuje się, że prawie /3 bloków elektrowni zawodowych oraz ponad połowa
elektrociepłowni i ciepłowni nie będzie w stanie spełnić warunków dyrektywy IED.
Z tej liczby znaczna większość ze względu na wiek nie będzie także nadawała
się do modernizacji, a koszty dostosowania ich do wymagań dyrektywy będą
7
ogromne. Istotne okaże się rozważenie kwestii, czy istniejące bloki energetyczne
doposażyć w instalacje mokrego odsiarczania spalin, instalacje katalitycznego
odazotowania oraz wysokosprawne filtry blokowe, czy też podjąć decyzję
o wyłączeniu z eksploatacji.
Dyrektywa IED zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. definicji źródła
jako wspólny komin, co oznacza że w ciepłowniach i elektrociepłowniach
musiałyby zostać zabudowane mokre lub półsuche instalacje odsiarczania, aby
3
3
3
obniżyć emisję z 1500 mg/Nm do 250 mg/Nm lub 400 mg/Nm , co dla małych
obiektów nie jest uzasadnione ekonomicznie. Może bowiem okazać się, że koszt
koniecznych instalacji, szczególnie w starych ciepłowniach, przekroczy koszt już
istniejącej infrastruktury. Koszt dostosowania źródeł wytwórczych do Dyrektywy
8
szacowany jest na ponad 8 mld zł.
Szacuje się, że wypełnienie zobowiązań wynikających z Dyrektywy LCP
będzie wymagało znacznych nakładów inwestycyjnych, których wielkość może
być w granicach 12 mld euro. Wynika to z konieczności odtworzenia mocy źródeł
wytwórczych. Zakłada się, że w latach 2014-2020 może być konieczne
odtworzenie nawet 40% mocy w KSE. Modernizacje tych obiektów, w celu
ograniczenia emisji SO2 i NOx, nie będą uzasadnione ekonomicznie w sytuacji,
9
gdy zakończenie ich eksploatacji przewiduje się do 2025 roku.
Należy przy tym podkreślić, że prawie połowa mocy elektrycznej krajowych
elektrowni i elektrociepłowni to bloki eksploatowane powyżej 30 lat (rys. nr 1).
Oznacza to, że konieczna będzie budowa nowych mocy wytwórczych. Przewiduje
się, że dla zastąpienia bloków wycofywanych z eksploatacji i powiększenia
zdolności produkcyjnej, a także konieczność wypełnienia norm Dyrektywy IED
sprawi, że niezbędne będzie wybudowanie nowych jednostek na poziomie 15 GW.
Przyrost nowych mocy powinien dotyczyć także elektrowni gazowych, które
zapewniłyby elastyczną pracę systemu oraz prognozowanie grafików obciążeń.

6

M. Wilczyński, Zmierzch węgla kamiennego w Polsce. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Warszawa 2013.
A. Gajda, K. Melka, Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych
przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna” 2008,
tom 11, z. 1, s. 4362; J. Sowiński, Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji
Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, „Polityka
Energetyczna”, 2010, tom 13, z. 2, s. 401-410.
8
A. Gajda, K. Melka, Możliwości i zagrożenia…, op. cit.
9
J. Sowiński, Analiza wpływu…, op. cit.
7
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Rysunek nr 1: Wiek elektrowni w polskim systemie energetycznym
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W Polityce energetycznej Polski do 2030 r. założono, że poziom
zainstalowanej mocy KSE w 2020 r. powinien kształtować się w granicach 44 GW,
co oznacza wzrost o 7 GW. W tym samym dokumencie założono, że do 2020 roku
planowane i prognozowane wycofania wytwórczych mocy brutto sięgną łącznie
7 GW (oprócz ponad 4 GW wymagających głębokiej modernizacji). Z tego
zestawienia wynika konieczność budowy nowych mocy wytwórczych o wartości
15 GW w ciągu najbliższych kilku lat (rys. nr 2). Będzie to poważny problem
związany z zagrożeniem dla stabilnego zaspokojenia zapotrzebowania na energię
elektryczną. Jest to zagrożenie tym bardziej realne, ponieważ w wielu
opracowaniach dotyczących przyszłości systemu energetycznego zakłada się stały
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną (rys. nr 3).
Rysunek nr 2: Planowane wyłączenia bloków energetycznych
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Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
10 listopada 2009 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
Ibidem.

697

______________________________________________________________________________________

Elektrownie, które nie są w stanie wypełnić nowych standardów, będą
mogły uzyskać zwolnienie z przestrzegania dopuszczalnych limitów emisji pod
warunkiem, że zostaną wyłączone z eksploatacji do końca 2023 roku. Przy czym
warunkiem uzyskania derogacji i dopuszczenia do użytkowania po 2016 roku
będzie nieprzekroczenie 17500 godzin pracy w latach 2016-2023. Malejące z roku
na rok darmowe uprawnienia (z 70% w 2013 r. do zera w 2020 r.) zagwarantowano
dla tylko tych elektrowni, które pracowały przed 31 grudnia 2008 r. Założono także,
że nowe elektrownie o mocy powyżej 300 MW, które powstaną po 2014 r., powinny
być przygotowane do procesu wychwytywania i składowania CO 2.
Rysunek nr 3: Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce [TWh]

12

Wskaźnik udziału węgla jako wsadu energetycznego w polskiej
elektroenergetyce wynosi 0,94 i jest porównywalny w UE tylko z Estonią i Grecją
i jest 3-krotnie wyższy w porównaniu z przodującymi gospodarkami UE. Jest to
główny powód wysokiej emisyjności naszej elektroenergetyki. Na koniec grudnia
2013 roku moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach w KSE wyniosła 38400
MW. Z tego 29180 MW w zawodowych elektrowniach cieplnych, 2221 MW
w zawodowych elektrowniach wodnych, 2561 MW w elektrociepłowniach
przemysłowych i 3504 MW w OZE, natomiast produkcja energii elektrycznej
ogółem wyniosła 162,5 TWh, w tym: 147,7 TWh w zawodowych elektrowniach
cieplnych, 2,7 TWh w zawodowych elektrowniach wodnych, 9,1 TWh
13
w elektrociepłowniach przemysłowych i 5,9 TWh w OZE.
Dokument „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” w załączniku
4 „Prognoza oddziaływania polityki energetycznej na środowisko” prezentuje
główne cele dotyczące ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.
Główne cele:
 ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego,
 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów do poziomów wynikających
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

12
13

Ibidem.
Źródło: URE.
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 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód
powierzchniowych i podziemnych, minimalizacja składowania odpadów
poprzez wykorzystanie ich w gospodarce.
Działania, które mają zapewnić realizację założonych celów:
Główne działania:
 stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji,
 wprowadzenie standardów obniżających wielkość emisji CO 2, SO2 i Nox,
 rozwój niskooemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz technologii
czystego węgla, w tym technologii CCS,
 wykorzystanie przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO2 do wspierania
działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych,
 wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem m.in.
funduszy europejskich.
Natomiast efektem tych działań ma być: ograniczenie emisji SO 2, NOx i pyłów
zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przez Polskę, oraz wprowadzenie
standardów budowy elektrowni węglowych w systemie przygotowania do
wychwytywania CO2, co pozwoli na szybkie wprowadzenie tych technologii, gdy
14
będą gotowe do komercyjnego zastosowania.
Nowe uwarunkowania prawne
Specyfika naszego systemu wytwórczego i sieci przesyłowej sprawia, że nie
da się w krótkim czasie przebudować całego systemu elektroenergetycznego na
system z dużym udziałem źródeł rozproszonych. Ich udział w energetyce będzie
się zwiększał, ale w perspektywie najbliższych 20-30 lat w strukturze źródeł
polskiego systemu wytwórczego nie nastąpią znaczące zmiany. Przy obecnym
stanie sieci i realnych możliwościach ich przebudowy, elektrownie zawodowe
z wielkimi źródłami wytwórczymi muszą utrzymać udział w produkcji energii
na poziomie zbliżonym do obecnego. Dlatego nasz system energetyczny wymaga,
by stare bloki węglowe zastępować nowymi blokami o wysokich sprawnościach.
Jednocześnie te nowoczesne bloki węglowe posłużą do realizacji celu
klimatycznego, jakim jest redukcja emisji CO 2. Zastąpienie starych bloków,
o sprawności rzędu 30%, nowoczesnymi o sprawności około 45%, daje znaczną
redukcję emisji CO2.
W związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących
zaostrzonych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń, konieczne będą wyłączenia
z eksploatacji jednostek wytwórczych, które ze względów technicznych nie będą
w stanie im sprostać. Przedłużenie żywotności starych bloków ma zapewnić
bezpieczny
poziom
rezerw
mocy
do
czasu,
kiedy
w
systemie
elektroenergetycznym pojawią się nowe źródła wytwórcze. Innymi słowy będą one
stanowiły tzw. zimną rezerwę i będą załączane do eksploatacji w sytuacjach
interwencyjnych.
Dyrektywa
2008/1/WE
w
sprawie
zintegrowanego
zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), jest jednym z istotniejszych unijnych
aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Jej celem jest ograniczenie
oddziaływania przemysłu na środowisko poprzez kompleksowe podejście do
14

Polityka energetyczna Polski do roku 2030…, op. cit.
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problemów wynikających z funkcjonowania dużych zakładów przemysłowych na
terenie Unii Europejskiej. Kluczowym elementem tej dyrektywy jest zintegrowane
podejście do kwestii ochrony środowiska, które kładzie nacisk na zapobieganie
powstawaniu zanieczyszczeń, a jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczaniu.
Dyrektywa wprowadziła obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które
określa warunki funkcjonowania danej instalacji w oparciu o kryteria najlepszych
dostępnych technik (BAT) z uwzględnieniem specyfiki instalacji, lokalnych
warunków środowiskowych oraz warunków techniczno-ekonomicznych. Komisja
Europejska uznała, że dyrektywa IPPC nie przynosi wymiernych efektów.
Doświadczenia w jej wdrażaniu w różnych krajach UE wskazały, że w wielu krajach
różnie podchodzono do traktowania dokumentów referencyjnych BAT, a tym
samym do ustalania wymogów zawartych w pozwoleniach. Dlatego też w grudniu
2007 r., Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy w sprawie emisji
przemysłowych (IED), będący przekształceniem istniejącej dyrektywy IPPC.
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) nie jest całkowicie nowym
aktem prawnym. Powstała ona z przekształcenia i połączenia w całość
obowiązujących już dyrektyw:
 78/176/EWG, 82/883/EWG i 92/112/EWG związane z produkcją dwutlenku
tytanu,
 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych
spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas
niektórych czynności i w niektórych urządzeniach,
 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (WI),
 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP),
 2008/1/WE (wcześniej 96/61/WE) w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), które straciły ważność z chwilą
wdrożenia przepisów nowej dyrektywy, tzn., 7 stycznia 2014 r. Wyjątkiem
jest Dyrektywa LCP, która wygaśnie 1 stycznia 2016 r. Obejmie ona zatem
sektory przemysłowe, które w chwili obecnej muszą już spełniać
wymagania ww. dyrektyw.
Dyrektywa IED podaje dopuszczalne wielkości emisji poszczególnych
substancji w zależności od mocy dostarczonej w paliwie. Dopuszczalne wielkości
3
emisji (mg/Nm ) SO2 dla obiektów energetycznego spalania wykorzystujących
paliwa stałe:
Całkowita nominalna moc dostarczona
w paliwie (MW)
50-100
100-300
> 300

Węgiel kamienny i brunatny i inne
paliwa stałe
400
250
200

Obiekty energetycznego spalania, stosujące paliwa stałe, które uzyskały
pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 r., lub których operatorzy złożyli
kompletny wniosek o pozwolenie przed tym dniem, pod warunkiem że eksploatację
obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu
roku działają przez okres nie dłuższy niż 1 500 godzin czasu funkcjonowania,
3
podlegają dopuszczalnej wielkości emisji SO2 wynoszącej 800 mg/Nm .
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3

Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm ) NOx dla instalacji spalania
wykorzystujących paliwa stałe:
Całkowita nominalna moc dostarczona
w paliwie (MW)

Węgiel kamienny i brunatny i inne
paliwa stałe
300
450 w przypadku spalania
sproszkowanego węgla brunatnego
200
200

50-100
100-300
> 300
3

Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm ) pyłu dla obiektów energetycznego
spalania wykorzystujących paliwa stałe:
Całkowita nominalna moc dostarczona
w paliwie (MW)
50-100
100-300
> 300

Węgiel kamienny i brunatny i inne
paliwa stałe
30
25
20

Natomiast średnie wartości emisji CO2, SO2, NOx oraz pyłu w polskich
elektrowniach w roku 2011 kształtowały się na następującym poziomie**:
Średnia wartość emisji [kg/MWh]
SO2
NOx
CO2
pył
1,94
1,46
953,06
0,102
* emisja CO2 dla nowego bloku w Bełchatowie (moc 853MW, sprawność ok. 42%) –
910 kg/MWh Szacowana emisja CO2 dla projektowanych bloków w Opolu: ok. 745 kg/MWh,
dla Kozienic 730 kg/MWh.
Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowych publikowanych
przez koncerny energetyczne.

Realizacja inwestycji elektroenergetycznych wymaga stosowania przez
inwestorów (przedsiębiorstwa energetyczne) bardzo wielu ustaw, rozporządzeń,
przepisów szczegółowych i norm. Wśród nich znajduje się grupa ustaw
dotyczących ochrony środowiska, które określają aspekty środowiskowe
przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych:
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
 Ustawa z dnia7lipca1994 r. – Prawo budowlane,
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody,
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
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Do pakietu tych ustaw w najbliższym czasie inwestorzy będą musieli doliczyć
i uwzględnienić kolejne, do których zaliczyć będzie można min.: tzw. „mały trójpak”
energetyczny, „duży trójpak”, ustawę o korytarzach przesyłowych, ustawę
„krajobrazową”, planowane zapisy prawne dotyczące ograniczenia emisji rtęci,
oraz plany Dyrektywy zwiększające udział OZE. Już sama ustawa krajobrazowa,
która zakłada:
 unikanie kolizji z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska
przyrodniczego,
 unikanie lokalizacji w strefie buforowej obszarów objętych obszarową
ochroną przyrody,
 unikanie kolizji z obszarami gęsto zaludnionymi,
 unikanie lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie obszarów gęsto
zaludnionych,
 ograniczanie lokalizacji na terenach leśnych, wprowadzi spore problemy
z realizacją dużych inwestycji energetycznych.
W czerwcu bieżącego roku Sejm znowelizował ustawę dot. emisji
przemysłowych. Nowe prawo, zgodnie z przepisami unijnymi, ma ograniczyć
emisję zanieczyszczeń. Nowelizacja będzie wdrażała do polskich przepisów
unijną dyrektywę (IED) ws. ograniczania tzw. emisji przemysłowych. Zgodnie ze
wspólnotowym prawem zaostrzone rygory emisyjne mają zacząć obowiązywać od
1 stycznia 2016 r. W Polsce niektóre zakłady przemysłowe obejmie Przejściowy
Plan Krajowy (PPK), który przesunie termin obowiązywania zaostrzonych
standardów do połowy 2020 r. W trakcie prac nad ustawą wprowadzono zmiany,
które mają ułatwić polskim przedsiębiorstwom energetycznym, dostosowanie się
do wymaganych standardów emisyjnych. Na przykład dopuszczalna emisja tlenku
azotu i dwutlenku azotu z instalacji cieplnych o mocy większej niż 500 MW nie
3
może być większa niż 200 mg/m w okresie między 1 stycznia 2016 a 31 grudnia
2023 roku. Ma to dać czas na dostosowanie się do nowych rygorów emisji
zanieczyszczeń. Ponadto zakłady przemysłowe, które obejmie Przejściowy Plan
Krajowy, otrzymają wspólny przydział emisji, który stopniowo będzie ograniczany
aż do osiągnięcia w 2020 r. poziomu wymaganego dyrektywą IED. Ma to pozwolić
na zbilansowanie poziomu emisji w ramach grupy i dać czas na przystosowanie się
do nowych zasad. Nowa ustawa powoduje również, że średnie ciepłownie do 200
MW będą zwolnione z przestrzegania nowych standardów emisyjnych do końca
2022 r., pod warunkiem, że 50% wytworzonego przez nie ciepła trafi do sieci
15
ciepłowniczej.
W kwietniu bieżącego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do
16
2020 r.". Celem Strategii jest rozwój nowoczesnego, przyjaznego środowisku
sektora energetycznego, który będzie w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo
energetyczne. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ)
obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko oraz określa kluczowe
15
16

www.mos.gov.pl.
http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/Strategia_Bezpieczenstwo_Energetyczne_i_Srodowisko.pdf.
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reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do
2020 r. Cele szczegółowe i kierunki Strategii to:
 zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, które ma być
realizowane przez działania obejmujące:
o racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
o gospodarowanie wodami,
o zachowanie bogactwa i różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uporządkowanie zarządzania
przestrzenią,
 zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię, dzięki:
o wykorzystaniu krajowych zasobów energii i poprawie efektywności
energetycznej
o zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców
energetycznych,
o modernizacji sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym
przygotowania do energetyki jądrowej,
o rozwojowi konkurencji na rynkach paliw i energii
o wzrostowi znaczenia rozproszonych, w tym odnawialnych źródeł
energii oraz rozwojowi energetycznemu obszarów podmiejskich
i wiejskich,
 poprawa stanu środowiska poprzez:
o zapewnienie społeczeństwu i gospodarce dostępu do czystej wody,
o racjonalne gospodarowanie odpadami,
o ochronę powietrza, w tym ograniczenia oddziaływania energetyki,
o wspieranie nowych i promocję polskich technologii energetycznych,
o promocję zachowań ekologicznych i tworzenie "zielonych" miejsc
pracy.
W dokumentach Strategii znalazł się zapis, że do 2020 roku polska
elektroenergetyka będzie opierać się przede wszystkim na węglu. Polska, dzięki
znacznym złożom węgla w porównaniu z pozostałymi państwami UE, jest krajem
bezpiecznym w kontekście produkcji energii elektrycznej i stosunkowo niskich
kosztów jej wytwarzania. Kolejnym wyzwaniem, które stawia przed polską
energetyką Strategia, jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz reforma
systemu gospodarki wodnej. Efektem większościowego udziału węgla
w gospodarce jest wysoki poziom emisji CO2, SO2, NOx oraz pyłów. Zgodnie
z zapisami protokołu z Kyoto, Polska zobowiązała się do 2012 r. ograniczyć emisję
gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do poziomu z 1988 r. Do 2009 r. udało się
zredukować o 27% więcej emisji niż wyznaczony cel. Jednocześnie, przy tak dużej
redukcji emisji, w ciągu ostatnich 20 lat odnotowaliśmy znaczący wzrost
gospodarczy, przebiegający co najmniej dwa razy mniej emisyjnie niż w Europie
Zachodniej. Dalsza redukcja zanieczyszczeń wymaga unowocześnienia
sektora energetyczno-ciepłowniczego, poprawy efektywności energetycznej oraz
ograniczenia tzw. niskiej emisji.
Podsumowanie
Wymogi Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu oraz pyłów generują i nadal będą skutkować potrzebą dużych inwestycji
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w instalacje ochrony środowiska dla energetyki. Polska, mimo opinii unijnego
truciciela, podejmuje duże i skuteczne działania, aby obniżyć emisję CO 2
i podnosić efektywność przemysłu. Musimy jednak poszukać równowagi pomiędzy
redukcją emisji a rozwojem gospodarki. Stawką jest nie tylko przyszłość krajowej
energetyki, ale także hutnictwa oraz innych przemysłów energochłonnych. Można
więc stwierdzić, że dążenie do ochrony klimatu nie powinno polegać na tym, aby
energetyka i cała gospodarka były niskowęglowe, tylko niskoemisyjne. W tym celu
należy inwestować w wysokosprawne technologie w energetyce konwencjonalnej,
pracować nad wyważonym rozwojem odnawialnych źródeł energii.
Dotychczasowa polityka energetyczna zarówno na poziomie europejskim jak
i krajowym koncentruje się nadmiernie na aspektach klimatycznych, co ma
negatywny wpływ na realizację podstawowych celów bezpieczeństwa
energetycznego, niezależności energetycznej oraz przystępnych cen energii.
Dochodzenie do odpowiedniego modelu energetyki będzie długim i trudnym
procesem. Obecnie niezbędne jest podejmowanie działań zabezpieczających
bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie niezakłóconych dostaw
tradycyjnych nośników energii, głównie gazu i ropy naftowej poprzez ich
dywersyfikację.
Niestabilne środowisko legislacyjne, budzi wiele niejasności co do przyszłego
kształtu regulacji energetycznych, a związany z tym niepewny rachunek
ekonomiczny sprawia, że coraz częściej inwestorzy podejmują decyzję
o zaniechaniu inwestycji w budowę nowych nowych źródeł wytwórczych.
Streszczenie
W artykule przedstawiono problemy związane z bezpieczeństwem
energetycznym Polski, w kontekście zmian prawnych dotyczących ochrony
środowiska. Przyszłość energetyki od wielu lat stanowi jeden z najważniejszych
problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Związane jest to z troską
sektora energetycznego o zapewnienie dostatecznych ilości energii w najbliższych
latach, a także z odpowiedzialnością za zmiany klimatyczne na Ziemi.
Problematyka bezpieczeństwa energetycznego podejmowana jest w wielu
publikacjach i przez specjalistów z wielu dziedzin nauki. Eksperci z dziedziny
prawa, ekonomii, energetyki, ochrony środowiska starają się wskazać, które
czynniki są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Od kilku lat
podejmowane są także działania zmierzające do określenia modelu nowej strategii
energetycznej, która zapewni trwałe dostawy energii dla wszystkich odbiorców,
a jednocześnie będzie zapewniała, że energia ta będzie tania i produkowana
w sposób uwzględniający ochronę środowiska.
Słowa klucze: bezpieczeństwo energetyczne, energetyka, polityka
energetyczna, system elektroenergetyczny, uwarunkowania prawne
Summary
In the paper there are presented the problems connected with energy safety
of Poland in the context of changes in environmental legislation. The future
of energy engineering is one of the most important problems in polish and also
in world policy. It is connected with necessity of supplying of sufficient amount
of energy and also with responsibility of energy sector for world climate changes.
Energy safety issues are discussed in many publications by various experts. Law,

704

______________________________________________________________________________________

economy, energy and environment preservation experts try to indicate factors
important from the point of view of power engineering. For a few years there are
carried on the efforts to determine a new energy mix which assure constant
supply of cheap and safe for environment energy for all consumers.
Key words: energy security, energy, energy policy, power system, legal
regulations
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Waldemar DOŁĘGA
Politechnika Wrocławska
ROZWÓJ SIECI PRZESYŁOWEJ W ASPEKCIE
OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wprowadzenie
Rozwój sieci przesyłowej ma pozytywny i negatywny wpływ na ochronę
środowiska przyrodniczego. Pozytywny wpływ ma charakter zarówno bezpośredni
jak i pośredni i dotyczy zasobów naturalnych i klimatu. Rozwój infrastruktury
elektroenergetycznej w obszarze przesyłu zmniejsza zużycie energii pierwotnej
poprzez realizację działań modernizacyjnych zmierzających do poprawy
sprawności przesyłania energii elektrycznej. Ponadto należy do działań
wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności
energetycznej, co ma zasadniczy wpływ na emisję gazów cieplarnianych.
Negatywny wpływ wynika z faktu, że każda realizacja inwestycji sieciowej
w obszarze przesyłu zawsze wiąże się z przekształcaniem środowiska
przyrodniczego, wprowadzaniem w nim zmian i oddziaływaniem inwestycji na ludzi,
zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczną, krajobraz itp. Można ten wpływ
zminimalizować poprzez zastosowanie rozwiązań, które umożliwiają zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą tych negatywnych oddziaływań.
W artykule przedstawiono wybrane aspekty oddziaływania inwestycji
sieciowych wraz z rozwiązaniami, które umożliwiają uzyskanie optymalnych
efektów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.
2. Oddziaływanie środowiskowe inwestycji sieciowych
Inwestycje sieciowe, związane z budową linii napowietrznych oraz stacji
elektroenergetycznych 400 i 220 kV, należą do przedsięwzięć mogących znacząco
1
oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
Potencjalnie niekorzystne oddziaływanie takich inwestycji dotyczy każdej fazy
przedsięwzięcia inwestycyjnego: związanej z realizacją inwestycji, eksploatacji
i likwidacji.
Potencjalne oddziaływanie środowiskowe inwestycji sieciowych obejmuje:
 oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
 wpływ na rzeźbę terenu i krajobraz,
 wpływ na klimat akustyczny,
 wpływ na powietrze atmosferyczne,
 wpływ na wodę (podziemną i powierzchniową),
 wpływ na jakość gleb,
 wpływ na zwierzęta i rośliny,
 wpływ na zdrowie ludzi,
 wpływ na krajobraz kulturowy,
 wpływ na różnorodność biologiczną,
1

W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie
bezpieczeństwa ardostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Monografia. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
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 wpływ na zasoby naturalne,
 wpływ na zabytki i dobra materialne,
 oddziaływanie na obszary o specjalnym znaczeniu dla środowiska.
W obrębie obszarów o specjalnym znaczeniu dla środowiska jest to:
 oddziaływanie na parki narodowe,
 oddziaływanie na rezerwaty przyrody,
 oddziaływanie na parki krajobrazowe,
 oddziaływanie na obszary chronionego krajobrazu,
 oddziaływanie na obszary wodno-błotne,
 oddziaływanie na obszary sieci Natura 2000,
 oddziaływanie na korytarze ekologiczne,
 oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem
siedlisk objętych ochroną w obszarach Natura 2000,
 oddziaływanie na gatunki zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków objętych ochroną w obszarach Natura 2000, w tym ptaków
i nietoperzy,
 oddziaływanie na gatunki roślin, ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków objętych ochroną w obszarach Natura 2000,
 oddziaływanie na spójność sieci Natura 2000.
Oddziaływanie inwestycji sieciowej na środowisko przyrodnicze może być
bardzo zróżnicowane. Mogą to być oddziaływania: bezpośrednie i pośrednie;
wtórne i skumulowane; krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe; stałe
2
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne.
W aspekcie rozwoju sieci przesyłowej kluczowe znaczenie ma analiza
prognozowanego oddziaływania inwestycji sieciowej na środowisko, dotycząca
fazy eksploatacji. W fazie realizacji inwestycji występują bowiem głównie
oddziaływania krótkotrwałe i chwilowe, związane z realizacją robót budowlanych
i obecnością tymczasowego zaplecza budowy, które na drodze właściwych działań
i poprzez zastosowanie najnowszych technologii budowy można ograniczyć do
niezbędnego minimum.
Faza realizacji inwestycji związana jest z okresem wykonania prac
budowlanych w obszarze pasa technologicznego linii napowietrznej lub na terenie
przewidzianym pod budowę stacji elektroenergetycznych. Napowietrzne linie
elektroenergetyczne są objęte pracami budowlanymi w punktach posadowienia
słupów nośnych. Konieczna jest również praca sprzętu przy zawieszaniu
przewodów roboczych, a w przypadku realizacji inwestycji, w kompleksach leśnych
wycinka drzew. W obszarach leśnych objętych obszarową ochroną przyrody
w związku z obecnością populacji chronionych gatunków ptaków, wycinka
drzewostanu może być przeprowadzona tylko w okresie jesienno-zimowym
3
(od połowy października do końca lutego).
Faza eksploatacji inwestycji dla infrastruktury przesyłowej związana jest
z funkcjonowaniem nowych lub zmodernizowanych linii napowietrznych 400 i 220
kV oraz nowych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych 400 i 220 kV.
2

3

W. Dołęga, Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska.
„Polityka Energetyczna” 2013, zeszyt 3, s. 59-71.
Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Informator, Wyd. 4, PSE Operator S.A.,
Warszawa 2008.
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3. Oddziaływanie środowiskowe – faza eksploatacji inwestycji
sieciowych
Oddziaływanie środowiskowe inwestycji sieciowych w fazie eksploatacji ma
kluczowe znaczenie dla uwarunkowań środowiskowych realizacji inwestycji
sieciowych w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych. Wiedza ta jest
konieczna w procesie postępowania związanego z oceną oddziaływania na
4
środowisko planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych wiąże się z faktem, że napowietrzne
linie 400 i 220 kV wytwarzają i przekazują do otoczenia energię w postaci
promieniowania elektromagnetycznego. Energia ta nie jest na tyle duża,
by doprowadzić do jonizacji cząsteczek, może jednak oddziaływać w znaczący
sposób z ładunkami elektrycznymi.
Organizmy żywe, znajdujące się w polach promieniowania elektrodagnetycznego, podlegają oddziaływaniu tych pól. W wyniku tego oddziaływania
część energii promieniowania jest absorbowana przez te organizmy, co prowadzi
do chwilowych bądź trwałych zmian w ich funkcjonowaniu.
Zjawiska towarzyszące oddziaływaniu pól elektromagnetycznych mogą
prowadzić do: przyrostu temperatury ciała, wstrząsów elektrycznych, zaburzenia
gospodarki elektrolitowej organizmu i zakłócenia przepływu naturalnych prądów
5
organizmu. Ponadto, mogą prowadzić do udaru cieplnego i powodować
zakłócenia w pracy organizmu, w tym zakłócenia w pracy układu nerwowego oraz
6
układu krążenia. Dlatego konieczna jest ochrona organizmów żywych przed
polami elektromagnetycznymi, całkowicie eliminująca możliwość wystąpienia
szkodliwych oddziaływań. Jest ona realizowana na drodze odpowiedniej separacji
przestrzennej miejsc przebywania organizmów i obszarów o zbyt intensywnym
poziomie wypromieniowywanych pól.
Wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
7
o częstotliwości 50 Hz są określone w rozporządzeniu. Obejmują one:
 dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego – Eg = 10 kV/m – obszary dostępne dla ludzi,
 dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego – Eg = 1 kV/m – tereny przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową,
 dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej magnetycznej pola
elektromagnetycznego – Hg = 60 A/m – obszary dostępne dla ludzi.
Jeśli wartości te nie są przekroczone, to pola nie oddziałują niekorzystnie na
żaden z elementów środowiska przyrodniczego (rośliny, zwierzęta), a także nie
wpływają niekorzystnie na zdrowie ludzi. Należy przeanalizować, czy w miejscach
dostępnych dla ludzi w otoczeniu projektowanej linii napowietrznej wystąpi pole
4

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008 r., nr 199, poz. 1227).
5
Linie i stacje elektroenergetyczne..., op. cit.
6
Ibidem.
7
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).
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elektryczne i magnetyczne, którego poziomy przekroczą wartości określone
8
w rozporządzeniu.
Obniżenie oddziaływania pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez
linie napowietrzne realizuje się poprzez: optymalizację konstrukcji słupów,
zapewniającą zminimalizowanie odległości pomiędzy przewodami fazowymi,
zwiększenie wysokości zawieszenia przewodów i właściwy dobór konfiguracji
9
geometrycznej przewodów w liniach (układ trójkątny).
Wpływ na rzeźbę terenu i krajobraz wiąże się z faktem, że napowietrzne
linie 400 i 220 kV stanowią trwałe dominanty w krajobrazie. Ograniczanie zmian
krajobrazu wywołanych budową linii napowietrznych wymaga stosowania
odpowiednich rozwiązań technicznych zapewniających mniejszą ingerencję linii
w krajobraz (np. zastosowanie słupów rurowych) lub stosowania różnorodnych
metod kamuflażowych elementów konstrukcji linii (słupów, przewodów)
10
w odniesieniu do rodzaju istniejącego krajobrazu.
Przykładem takiego
rozwiązania jest np. malowanie stalowych konstrukcji słupów w krajobrazie
leśnym ciemnozielonym kolorem farby. Rodzaj stosowania kamuflażu linii
napowietrznych jest uzależniony od: typu krajobrazu, walorów krajobrazowych,
walorów rekreacyjnych krajobrazu, ekspozycji, sylwetki słupów i efektu bliskiej
i dalekiej odległości elementów zabudowy i konstrukcji linii.
Wpływ na klimat akustyczny wiąże się z faktem, że infrastruktura sieciowa jest
źródłem hałasu. Hałas związany jest głównie ze zjawiskiem ulotu oraz wyładowań
powierzchniowych na elementach układu elektroizolacyjnego. Poziom hałasu
wytwarzanego przez linie napowietrzne zależy od ich konstrukcji, w szczególności
zaś od rodzaju zastosowanych przewodów roboczych oraz od warunków
pogodowych. Znacznie wzrasta podczas niekorzystnych warunków pogodowych
(duże zawilgocenie), oraz gdy występują niekorzystne warunki zabrudzeniowe.
Wzrost poziomu hałasu jest wówczas spowodowany wzmożonymi wyładowaniami
na sprzęcie izolacyjnym. W sytuacji, gdy linia przebiega przez obszary zabudowy
mieszkaniowej, hałas może być bardzo uciążliwy dla ludności.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami,
11
określone w rozporządzeniu, obejmują dopuszczalne wartości hałasu na danym
terenie, w zależności od funkcji urbanistycznej pełnionej przez ten teren. Miarą
jakości warunków akustycznych jest nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów
hałasu.
Obniżenie poziomu dźwięku wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych
uzyskuje się poprzez właściwą lokalizację trasy linii i odpowiednie rozwiązania
projektowe, które zapewniają zminimalizowanie zjawiska ulotu. Trasa linii powinna
12
być oddalona od zabudowy mieszkaniowej co najmniej o 100 m. Stosowane
rozwiązania polegają m.in. na dostosowaniu przewodów i ich układów tak, aby
natężenie pola elektrycznego na ich powierzchni było mniejsze niż natężenie, przy

8

Ibidem.
W. Skomudek, Rozwój elektroenergetycznych kompaktowych linii napowietrznych wysokich
i najwyższych napięć. „Acta Energetica” 2011, nr 1, s. 40-49.
10
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
11
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826).
12
Linie i stacje elektroenergetyczne…, op. cit.
9
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którym powstaje ulot. Odbywa się to poprzez zastosowanie wiązek trój- lub
czteroprzewodowych.
Obniżenie poziomu dźwięku wokół stacji elektroenergetycznych jest
realizowane poprzez zastosowanie ekranów przeciwdźwiękowych, np. ekrany
akustyczne, zakrzewienie lub zadrzewienie terenu wokół źródła hałasu.
Przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji zjawisko ulotu występuje tylko przy
złych warunkach atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu lub mżawka.
Z badań przeprowadzonych dla linii 400 kV w odległości 35 m od osi linii może
13
osiągać wartość do 40 dB.
Inwestycje sieciowe mogą potencjalnie oddziaływać na zwierzęta i rośliny.
Lokalizacja inwestycji na obszarze ostoi ptaków stanowi realne zagrożenie dla
ptaków. Linia elektroenergetyczna (przewody, słupy) stanowi przeszkodę, o którą
mogą rozbijać się ptaki. Potencjalne oddziaływanie tego typu inwestycji jest
większe w miejscach koncentracji ptaków i w obszarach wykorzystywanych przez
14
nie w trakcie migracji. Ponadto, posadowienie słupów energetycznych może
lokalnie wpłynąć na dewastację siedlisk lęgowych ptaków.
Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez linię może oddziaływać na
nietoperze. Wykorzystują one w orientacji przestrzennej pole magnetyczne Ziemi.
Dlatego znaczne zakłócenia pola elektromagnetycznego wpływają negatywnie
15
na postrzeganie przez nie otoczenia.
Ograniczenie negatywnego wpływu uzyskuje się dzięki stosowaniu
odpowiednich rozwiązań projektowych i działań minimalizujących zagrożenie oraz
łagodzących niekorzystny wpływ inwestycji sieciowej.
Inwestycje sieciowe mogą potencjalnie oddziaływać na zdrowie ludzi.
Oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz na organizm człowieka
może być bezpośrednie lub pośrednie.
Bezpośrednie oddziaływanie może się pojawić z chwilą wejścia człowieka
w obszar występowania pola. Następuje wówczas zróżnicowanie wartości
natężenia pola wzdłuż ciała ludzkiego. Powoduje to przepływ prądu. Skutki
oddziaływania pola elektrycznego są zależne od cech indywidualnych. Okresowe
przebywanie w polach 10-12 kV/m nie ma szkodliwego wpływu biologicznego
16
na ludzi.
Pośrednie oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz jest
związane z przepływem prądów przez ciało ludzkie przy dotyku uziemionych
obiektów metalowych. Przepływ prądu nieustalonego może być związany
z wyładowaniem iskrowym i może powodować niegroźne dla organizmu lecz
nieprzyjemne odczucie bólu.
Oddziaływanie pola magnetycznego jest przeważnie przez ludzi
nieodczuwalne. Dopiero pola o wartościach rzędu 4 kA/m mogą wpływać w istotny
17
sposób na układ nerwowy i pewne reakcje fizjologiczne.
Ograniczenie negatywnego wpływu uzyskuje się dzięki stosowaniu
odpowiednich rozwiązań projektowych i działań ograniczających do minimum
13

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozbudowy KSP w zakresie połączenia
Polska-Litwa , Załącznik II, EPC. S.A. Warszawa, maj 2010.
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
15
Linie i stacje elektroenergetyczne..., op. cit.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
14
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negatywny wpływ instalacji elektroenergetycznych na zdrowie ludzi. W zasięgu
oddziaływania planowanych linii i stacji, pobyt ludzi powinien być krótkookresowy
i powinien dotyczyć osób prowadzących prace eksploatacyjne.
Infrastruktura sieciowa stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej.
Różnorodność przyrody wynika z różnorodności osobników, gatunków
i ekosystemów. Zróżnicowanie to pozwala na utrzymanie równowagi w przyrodzie.
Jednocześnie oznacza to, że zwykle stabilniejsze (sprawniej reagujące na zmiany
w środowisku, odporniejsze, lepiej przystosowane) są układy złożone z większej
liczby gatunków, osobników (roślin, zwierząt itd.), co pozwala na większą liczbę
18
wzajemnych oddziaływań (samoregulujących się). Układy złożone z mniejszej
liczby gatunków, osobników, ekosystemów, elementów powiązanych między sobą
niewielką liczbą oddziaływań są narażone na większe zagrożenie i mają mniejsze
szanse przeżycia. Największym zagrożeniem jest ingerencja w obszary chronione,
w których obecnie istnieją zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt.
Napowietrzne linie 400 i 220 kV degradują krajobraz i stanowią przeszkodę
dla ptaków, dlatego należy stosować różnorodne działania, rozwiązania
i technologie które minimalizują negatywne oddziaływanie na gatunki będące
19
w zagrożeniu na skutek lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych.
4. Oddziaływanie środowiskowe na obszary o specjalnym znaczeniu dla
środowiska
Duża część powierzchni kraju, ze względu na walory przyrodniczokrajobrazowe, objęta została różnymi formami ochrony przyrody. Określa je ustawa
20
o ochronie przyrody,
która wprowadza na ich terenie zakazy i działania
w zakresie czynnej ochrony ekosystemów. Ustawa ta wprowadza na tych
obszarach m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub
obszaru, zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
terenu, itp. Ponadto zabrania podejmowania działań mogących w znaczący sposób
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony
został wyznaczony konkretny obszar Natura 2000.
Formy ochrony przyrody obejmują: obszary o specjalnym znaczeniu
dla środowiska (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000), pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo21
krajobrazowe, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów.
Łączna powierzchnia obszarów objętych ochroną prawną na terenie kraju
tworząca Krajową Sieć Obszarów Chronionych (KSOCh) wynosi 32,5%, z czego
parki narodowe obejmują 1% powierzchni kraju, rezerwaty przyrody 0,6%, parki

18

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozbudowy KSP…, op. cit.
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880
z późn. zm.).
21
W. Dołęga, Bariery i uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury sieciowej, „Rynek Energii”.
2013, Zeszyt nr I, maj, s. 58-63.
19
20
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22

krajobrazowe 8%, obszary chronionego krajobrazu 22,6%, przy czym obszary
prawnie chronione są rozmieszczone nierównomiernie na terenie kraju i regionów.
Do obszarów o specjalnym znaczeniu dla środowiska zalicza się również
obszary wodno-błotne, obejmujące m.in. różnego rodzaju mokradła (naturalne,
odwodnione, torfowiska). Ochrona mokradeł opiera się głównie na przesłankach
i zaleceniach wynikających z konwencji, programów i porozumień
międzynarodowych. Tylko część z nich objęta jest ochroną w ramach KSOCh
i obszarów Natura 2000. Mokradła naturalne i odwodnione stanowią ok. 14,2%
23
powierzchni kraju.
Przy lokalizacji inwestycji sieciowej konieczne jest przestrzeganie
obowiązujących nakazów i ograniczeń prawnych w zakresie ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, które oddziałują na środowisko, należy
lokalizować poza terenem parku narodowego, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych; poza obszarami występowania pomników przyrody; poza
stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami
przyrodniczo-krajobrazowymi. Duże obostrzenia występują również przy realizacji
takich inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie – strefie buforowej, otulinach
obszarów chronionych a nawet w sąsiedztwie tych otulin. Strefa buforowa zależna
jest od ukształtowania terenu i najczęściej jej szerokość kształtuje się na poziomie
24
1 km lub 5 km.
Konieczne jest również określenie oddziaływania inwestycji sieciowej na
podlegające ochronie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, w kontekście
25
ewentualnego naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody.
Minimalizacja ewentualnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na
środowisko wymaga właściwej lokalizacji inwestycji sieciowej. Kluczowe znaczenie
ma unikanie kolizji z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska oraz
unikanie lokalizacji w strefie buforowej tych obszarów.
Poniżej przedstawiono w skróconej formie oddziaływanie na obszary
o specjalnym znaczeniu dla środowiska.
Parki narodowe stanowią najwyższą wielkoprzestrzenną formę ochrony
przyrody i krajobrazu, która obejmuje obszary o najwyższych wartościach
przyrodniczych i krajobrazowych. W parkach występuje naturalny krajobraz, nie
przekształcony przez człowieka oraz wiele cennych zagrożonych gatunków fauny
i flory. W aspekcie uwarunkowań środowiskowych szczególnie ważna jest
obecność na terenie parku narodowego cennych gatunków ptaków z załącznika
26
27
2 rozporządzenia (odpowiednika Załącznika I Dyrektywy Ptasiej ), cennych

22

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jako załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września
2012 r., opublikowana 22 listopada 2012 r. w Monitorze Polskim (M.P.2012 r. poz. 882).
23
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jako załącznik do Uchwały
Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., opublikowana 27 kwietnia 2012 r. w Monitorze
Polskim (M.P. 2012 r., poz. 252).
24
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
25
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880
z późn. zm.).
26
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).
27
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz.U.UE
L 103 z dnia 25.04.1979 r. z późn.zm.).
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28

gatunków roślin i zwierząt z załączników 1, 2 i 3 rozporządzenia (odpowiednika
29
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej ).
Inwestycje sieciowe mogą potencjalnie oddziaływać na parki narodowe.
Niewłaściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej może bezpośrednio lub pośrednio
ingerować w krajobraz, cele i przedmiot ochrony parków narodowych i/lub
jego otulin.
Rezerwaty przyrody stanowią, obok parków narodowych, najwyższą formę
ochrony przyrody. Obejmują ograniczone powierzchniowo i zlokalizowane
punktowo na terenie kraju obszary o najwyższych wartościach przyrodniczych
i krajobrazowych.
Inwestycje sieciowe mogą potencjalnie oddziaływać na rezerwaty przyrody.
Niewłaściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej może bezpośrednio lub pośrednio
ingerować w krajobraz, cele i przedmiot ochrony rezerwatów przyrody i/lub jego
otulin.
Parki krajobrazowe mają na celu na swoim obszarze zachowanie ciągłości
i różnorodności ekosystemów leśnych oraz ekosystemów nieleśnych, zachowanie
naturalnych ekosystemów wodnych, ochronę torfowisk i innych obszarów wodnobłotnych, zachowanie cennych gatunków roślin, zwierząt oraz ich siedlisk,
30
zachowanie naturalnej rzeźby terenu itp. Obejmują jednak głównie ochronę
kompleksów leśnych o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych
i naukowo-dydaktycznych.
Realizacja inwestycji sieciowych może przyczynić się do wytworzenia
różnorodnych barier ekologicznych i może mieć wpływ na krajobraz, cele i formę
ochrony parków krajobrazowych i/lub jego otulin.
Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody o niewielkich
rygorach ochronności. Forma ochrony, jaką jest obszar chronionego krajobrazu,
31
nie wprowadza istotnych ograniczeń do realizacji inwestycji sieciowych.
Realizacja infrastruktury sieciowej może przyczynić się do wytworzenia
różnorodnych barier ekologicznych i mieć wpływ na krajobraz, cele i formę ochrony
obszarów chronionego krajobrazu.
Mokradła są objęte ochroną wynikającą głównie z konwencji, programów
i porozumień międzynarodowych. W ramach tej ochrony priorytetowe znaczenie
ma ochrona ekosystemów o szczególnych walorach przyrodniczych, będących
środowiskiem życiowym ptactwa wodnego, znajdujących się na liście obszarów
32
wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym (tzw. Lista Ramsar).
Działalność człowieka na tych obszarach, bądź w bezpośrednim ich
sąsiedztwie, wpływa na stan środowiska. Najczęściej wywołuje zmiany
niepożądane, prowadzące do zmniejszania się walorów przyrodniczych tych
ekosystemów i ich znaczenia w kształtowaniu bioróżnorodności czy zasobów
wodnych, a w skrajnych przypadkach – do ich degeneracji i zaniku. Stan
28

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77,
poz. 510, z późn. zm.).
29
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z dnia 22.7.1992 r.).
30
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
31
Ibidem.
32
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozbudowy KSP…, op. cit.
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środowiska mokradeł jest przede wszystkim uzależniony od stanu ich zaopatrzenia
w wodę i od jej jakości. Zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich
fragmentacja, która może być spowodowana niewłaściwym zagospodarowaniem
przestrzennym, a skutkować może pogorszeniem warunków funkcjonowania
krajobrazowych systemów ekologicznych i obniżeniem poziomu bioróżnorodności
33
gatunkowej.
Realizacja inwestycji sieciowych może potencjalnie oddziaływać na obszary
wodno-błotne ze względu na możliwość odwodnienia terenu oraz zniszczenia
cennych siedlisk i zbiorowisk przyrodniczych w wyniku lokalizacji fundamentów
34
słupów linii napowietrznej i stacji elektroenergetycznej na etapie budowy.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje sieć obszarów
chronionych na terenie Unii Europejskiej (UE). Sieć ta ma na celu utrzymanie
bioróżnorodności państw członkowskich UE poprzez ochronę najcenniejszych
siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium. Podstawy prawne do jej
35
tworzenia stanowią dwie dyrektywy: tzw. Dyrektywę Ptasią i tzw. Dyrektywę
36
Siedliskową. Na podstawie pierwszej tworzy się Obszary Specjalnej Ochrony
(OSO) które dotyczą ochrony dzikich ptaków, natomiast na podstawie drugiej
Specjalne Obszary Ochrony (SOO) które dotyczą ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory. Jest to druga obok sieci KSOCh forma ochrony przyrody.
Przy czym sieć obszarów Natura 2000 obejmuje część przestrzeni chronionej
w ramach systemu krajowego. W kraju sieć Natura 2000 obejmuje 18%
powierzchni kraju, a kolejne obszary stanowiące 3% powierzchni kraju oczekują na
37
decyzję Komisji Europejskiej, włączającą je do sieci. W ramach OSO funkcjonuje
141 obszarów specjalnej ochrony ptaków, o łącznej powierzchni – 15,6%
38
39
powierzchni kraju. Lista tych obszarów określona jest w rozporządzeniu.
Obecnie, zarówno lista jak i granice obszarów Natura 2000, nie są ostateczne.
Obszary Natura 2000 podlegają ciągłym zmianom, które mogą dotyczyć:
występowania gatunków w ich granicach, aktualnego istnienia gatunków
40
chronionych, zasięgu obszarów oraz ich kategoryzacji. Na etapie realizacji
inwestycji sieciowej należy odnosić się do aktualnych informacji dotyczących
obszarów Natura 2000.
Ochrona na obszarach Natura 2000 opiera się przede wszystkim na
ograniczaniu podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także
w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
41
wyznaczony obszar Natura 2000.
33

Ibidem.
W. Dołęga W.: Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
35
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz.U.UE
L 103 z dnia 25.04.1979 r. z późn. zm.).
36
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z dnia 22.7.1992 r.).
37
W. Dołęga, Bariery i uwarunkowania środowiskowe…, op. cit., s. 58-63.
38
Strategia Rozwoju Kraju 2020 jako załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września
2012 r., opublikowana 22 listopada 2012 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2012 r. poz. 882).
39
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych...,
op. cit.
40
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
41
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn.
zm.).
34
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Inwestycje sieciowe mogą potencjalnie oddziaływać na obszary Natura 2000.
Niewłaściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej może bezpośrednio lub pośrednio
ingerować na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i/lub jego otuliny oraz
integralność tego obszaru.
Najcenniejsze przyrodniczo obszary kraju odznaczające się największą
bioróżnorodnością
pełnią
funkcję
węzłów
ekologicznych
o
randze
międzynarodowej i krajowej. Węzły ekologiczne połączone są korytarzami
ekologicznymi, które zapewniają łączność i pozwalają na rozprzestrzenianie się
gatunków roślin, zwierząt lub grzybów pomiędzy węzłami. Stanowią one najniższą
rangę z wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody. Wyróżnia się korytarze
o znaczeniu krajowym (główne) lub lokalnym.
Podstawowe funkcje korytarzy ekologicznych obejmuj schronienie dla
zwierząt i ułatwienie przemieszczania się ich gatunków w obrębie całego
krajobrazu, umożliwienie gatunkom dostępu do różnorodnych siedlisk w czasie ich
migracji, zapobieganie zmniejszaniu się nie przekształconych obszarów
środowiska naturalnego, ochronę krajobrazu, zapewnienie genetycznej wymiany
pomiędzy lokalnymi populacjami i umożliwienie kolonizacji nowych siedlisk
42
i odnowienie siedlisk opuszczonych.
Inwestycje sieciowe stanowią potencjalne zagrożenie dla zachowania
ciągłości struktury i funkcji korytarzy. Przecięcie korytarzy przez infrastrukturę
sieciową prowadzi do powstania barier ekologicznych i ma negatywne skutki
wynikające z podziału krajobrazu na mniejsze części.
Ochrona i zachowanie we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych
43
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (krajowy odpowiednik –
44
załącznik 1 rozporządzenia ) jest priorytetem ochrony w obszarach Natura 2000.
Inwestycje sieciowe mogą stwarzać zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych.
Wiążą się bowiem z bezpośrednią ingerencją w środowisko przyrodnicze, co może
prowadzić do ich niszczenia, zmiany jakości lub ich fragmentacji.
Ochrona zagrożonych i cennych gatunków zwierząt jest priorytetem ochrony
w obszarach Natura 2000. Dotyczy to szczególnie ptaków wymienionych
45
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej
(krajowy odpowiednik – załącznik
46
2 rozporządzenia ) i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy
47
48
Siedliskowej (krajowy odpowiednik – załącznik 2 rozporządzenia ). Wśród
zwierząt, najbardziej zagrożoną grupą są nietoperze, z których 9 gatunków
49
znajduje się na tzw. czerwonej liście zwierząt zagrożonych w Polsce.
Infrastruktura sieciowa może stanowić zagrożenie dla ptaków. Wiąże się to
z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, emisją hałasu, fragmentacją
42

W. Dołęga Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury…, op. cit.
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk naturalnych..., op. cit.
44
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych…,
op. cit.
45
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz.U.UE
L 103 z dnia 25.04.1979 z późn. zm.).
46
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).
47
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych…, op. cit.
48
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych…,
op.cit.
49
Ibidem.
43
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środowisk leśnych oraz degradacją środowiska, związaną z niszczeniem obszarów
(zajęciem terenu) lub zmianą siedlisk lęgowych oraz siedlisk zajmowanych
w okresie pozalęgowym, uniemożliwieniem lub utrudnianiem swobodnych
50
przelotów ptaków (efekt bariery ekologicznej). Ponadto, kolizje ptaków z liniami
napowietrznymi mogą prowadzić do ich śmiertelności. Szczególnie dotyczy to
gatunków ptaków migrujących.
Zmniejszenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi oraz liczby ofiar tych
kolizji uzyskuje się poprzez następujące działania i rozwiązania techniczne:
 dostosowanie lokalizacji konstrukcji linii przy kolizjach z trasami
migracyjnymi ptaków,
 oznakowanie niektórych odcinków linii napowietrznych za pomocą kul
lotniczych,
 zawieszenie na przewodach odgromowych płaskich lub przestrzennych
sylwetek ptaków drapieżnych wykonanych z tworzyw sztucznych,
co pozwala na odstraszenie ptaków przed siadaniem na przewodach,
 zwiększenie widoczności linii poprzez montaż na przewodach
odgromowych przeszkód spiralnych.
Ochrona i zachowanie we właściwym stanie siedlisk roślin wymienionych
51
w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (krajowy odpowiednik – załączniki
52
1 i 3 rozporządzenia ) jest priorytetem ochrony w obszarach Natura 2000.
Infrastruktura sieciowa może potencjalnie tworzyć bariery dla siedlisk
przyrodniczych i stanowisk gatunków roślin chronionych. Wiąże się bowiem
z bezpośrednią ingerencją w środowisko przyrodnicze, co może prowadzić do ich
niszczenia, zmiany jakości lub ich fragmentacji.
Obszary Natura 2000 wraz z korytarzami ekologicznymi stanowią miejsce
przemieszczania się gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy
53
54
Siedliskowej
(krajowy odpowiednik – załączniki 2 i 3 rozporządzenia ).
Integralność obszaru Natura 2000 oznacza spójność czynników strukturalnych
i funkcjonalnych, warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków
i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura
2000.
Infrastruktura sieciowa może potencjalnie tworzyć bariery dla siedlisk
przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
5. Ograniczanie negatywnego oddziaływania środowiskowego
Analiza oddziaływania środowiskowego inwestycji sieciowych wskazuje na
potencjalnie szerokie spektrum negatywnych oddziaływań. Konieczne jest
stosowanie środków, które maksymalnie ograniczają ingerencję w środowisko
przyrodnicze. Obejmują one:
 właściwą lokalizację infrastruktury sieciowej,
 ograniczanie obszaru zajmowanego przez inwestycję sieciową,
50
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 stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających oddziaływanie na
środowisko.
Właściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej ma kluczowe znaczenie
w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na
środowisko przyrodnicze. Przy planowaniu przebiegu trasy linii napowietrznej lub
lokalizacji stacji elektroenergetycznej należy dążyć do:
 unikania kolizji z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska,
 unikania lokalizacji w strefie buforowej obszarów objętych obszarową
ochroną przyrody,
 unikania kolizji z obszarami gęsto zaludnionymi,
 unikania lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie obszarów gęsto
zaludnionych,
 ograniczania przebiegu linii przez tereny leśne.
Unikanie kolizji z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska oraz
unikanie lokalizacji w strefie buforowej tych obszarów (uzależnionej od
ukształtowania terenu w otoczeniu planowanej inwestycji) dotyczy przede
wszystkim takich form jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe
i obszary Natura 2000. W mniejszym stopniu dotyczy to: obszarów chronionego
krajobrazu, obszarów wodno-błotnych i korytarzy ekologicznych.
Inwestycje sieciowe należy tak lokalizować, aby w przypadku ich realizacji,
występował brak znacząco negatywnego oddziaływania na krajobraz, cele,
przedmiot i formę ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego krajobrazu
55
i korytarzy ekologicznych. Ponadto, lokalizacja inwestycji sieciowej powinna
odznaczać się brakiem znaczącego negatywnego wpływu na zachowanie
ciągłości oraz różnorodności ekosystemów leśnych oraz ekosystemów nieleśnych,
na zachowanie naturalnych ekosystemów wodnych, na ochronę torfowisk i innych
obszarów wodno-błotnych, na zachowanie cennych gatunków roślin, zwierząt oraz
56
ich siedlisk, zachowanie naturalnej rzeźby terenu itp.
Kolizja z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska wskazuje,
że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko. Nie jest to jednak
równoznaczne z rzeczywistym wystąpieniem takiego oddziaływania.
W przypadku kolizji z obszarami o specjalnym znaczeniu dla środowiska lub
jego otuliną rzeczywiste oddziaływanie danej linii elektroenergetycznej lub stacji
elektroenergetycznej na ten obszar musi być każdorazowo przeanalizowane
w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
57
poszczególnych inwestycji. W ramach tej procedury są uwzględnione i ocenione
zaproponowane działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.
Wówczas takie analizy odpowiedzą precyzyjnie na pytanie o znaczenie
oddziaływania danej inwestycji sieciowej na obszary o specjalnym znaczeniu dla
środowiska.
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Strefa oddziaływania inwestycji na środowisko jest uzależniona od cech
otoczenia inwestycji oraz od jego wielkości i rozplanowania. W przypadku
wytworzenia bariery z obszarem o specjalnym znaczeniu dla środowiska, ocenia
się prawdopodobieństwo istotnych możliwych skutków dla tego obszaru.
Jeśli nie ma możliwości ominięcia obszarów o specjalnym znaczeniu dla
środowiska, przy wyznaczaniu trasy linii, należy wykorzystać istniejące korytarze
58
linii 400 kV, 220 kV i 110 kV. Wówczas wyznaczony przebieg linii nie spowoduje
istotnych zmian w obecnie zagospodarowanym terenie i nie wpłynie znacząco na
degradację krajobrazu i walorów przyrodniczych. Dobrym rozwiązaniem jest
np. prowadzenie jednotorowej lub dwutorowej linii 400 kV po trasie istniejącej linii
220 kV przewidywanej do zdemontowania. Istniejąca linia jest już wkomponowana
w okoliczny krajobraz i stanowi rozwiązanie zdeterminowane już istniejącymi
czynnikami środowiskowymi. Rozwiązanie takie stanowi najmniejszą ingerencję
w środowisko przyrodnicze.
W przypadku większości planowanych inwestycji liniowych w ramach
programu rozbudowy sieci przesyłowej w zakresie połączenia Polska-Litwa ich
poprowadzenie ma odbyć się w pasie technologicznym istniejących linii nie
59
wprowadzając większych zmian w środowisku przyrodniczym.
Szczególnie niekorzystna jest kolizja infrastruktury sieciowej z obszarami
Natura 2000. Wówczas konieczna jest analiza oddziaływań inwestycji na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
i przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko dla tego
obszaru. Analiza dla obszarów OSO obejmuje ocenę wpływu realizacji inwestycji
60
na gatunki ptaków i ich siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej,
natomiast dla obszarów SOO obejmuje ocenę wpływu realizacji inwestycji na
61
siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.
Procedura oceny oddziaływania na środowisko w przypadku prowadzenia linii
elektroenergetycznej przez obszar Natura 2000 staje się bardzo złożona. Dla
obszaru Natura 2000 jedynie w wyjątkowych przypadkach, wynikających
z nadrzędnego interesu publicznego i wobec braku rozwiązań alternatywnych,
dopuszcza się zezwolenie na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na taki obszar, pod warunkiem zapewnienia wykonania kompensacji
przyrodniczej. Jeśli jednak na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub
gatunek o znaczeniu pierwszorzędnym (priorytetowym) dla Wspólnoty,
to zezwolenie takie może być wydane jedynie w celu realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, po
62
uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.
Listy typów siedlisk
przyrodniczych, gatunków zwierząt, gatunków roślin o znaczeniu priorytetowym
63
są określone odpowiednio w Załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej (krajowy
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64

odpowiednik – załączniki 1, 2 i 3 rozporządzenia ). W praktyce więc dla obszaru
Natura 2000 konieczne są często rozwiązania alternatywne zlokalizowane poza
tym obszarem.
Infrastruktura sieciowa często znajduje się w kolizji z korytarzami
ekologicznymi. Mają one charakter liniowy i często nie ma możliwości
poprowadzenia trasy linii w taki sposób, aby uniknąć kolizji z nimi. Kolizje te mogą
mieć wpływ m. in. na fragmentację siedlisk czy ograniczenie migracji zwierząt
ważnych w skali kraju. Dlatego należy zapewnić właściwe środki minimalizujące,
które zapewnią ograniczenie znaczącego oddziaływania inwestycji sieciowej na
funkcjonowanie korytarza do poziomu akceptowanego.
Trasy linii napowietrznych prowadzi się w taki sposób, aby zminimalizować
niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Nie ma w obecnych uwarunkowaniach
środowiskowych możliwości realizacji linii po minimalnej trasie wynikającej
z położenia łączonych miejsc i ukształtowania terenu. Linie, ze względu na
uwarunkowania środowiskowe, najmniejszą uciążliwość dla ludzi i ich warunków
życia, najmniejszą liczbę potencjalnych kolizji z istniejącym i planowanym
65
zagospodarowaniem przestrzennym, są średnio o ok. 30% dłuższe.
Lokalizacja infrastruktury sieciowej musi uwzględniać występowanie cennych
i chronionych zbiorowisk i siedlisk roślinnych, ostoi ptaków, miejsc występowania
zwierząt (w tym nietoperzy) podlegających ochronie.
Inwestycje sieciowe powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować
w siedliska ptaków, nie mogą wpływać na ich fragmentację. Nie mogą również
ingerować w najcenniejsze miejsca lęgowe ptaków – siedliska wilgotne i bagienne.
W przypadku występowania kolizji planowanych inwestycji z obszarami SOO
i OSO występuje znaczne prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania.
W przypadku nie zastosowania środków ograniczających negatywny wpływ, takie
oddziaływania mogą zaistnieć. W każdym przypadku rzeczywiste oddziaływanie
danej inwestycji na gatunki ptaków, roślin i zwierząt oraz na obszar ich
występowania musi być przeanalizowane w ramach procedury oceny
oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć. Konieczne jest
przy tym uwzględnienie zaleceń i rozwiązań ograniczających ich potencjalne
zagrożenie.
Wyznaczenie ostatecznej, najbardziej korzystnej trasy linii, odbywa się
w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko. W jej ramach sporządza
się raport oddziaływania na środowisko, który pozwala, w sposób szczegółowy,
66
przeprowadzić analizę wariantów lokalizacyjnych linii.
Trasa linii napowietrznej powinna być ograniczona na terenach leśnych
i realizowana w formule tzw. „linii nadleśnej”, w której wycinki drzewostanu będą
ograniczone jedynie do miejsc posadowienia słupów. Szczególnie jest to istotne
w sytuacji, gdy dotyczy to terenów leśnych objętych obszarową ochroną przyrody.
Wówczas planowana linia nie wpłynie w sposób znaczący na obszar ochrony.
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Takie rozwiązania są obecnie stosowane i planowane w stosunku do nowych
linii przesyłowych. Można również stosować zawężenie gabarytu linii 400 kV przy
przejściach przez lasy do szerokości 12 m lub wykorzystanie istniejących przecinek
67
leśnych związanych z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi.
Minimalizacja obszaru zajmowanego przez inwestycje sieciowe pozwala na
ograniczenie ingerencji inwestycji sieciowej w środowisko przyrodnicze.
W tym aspekcie najlepsze rozwiązania polegają na preferowaniu modernizacji
i rozbudowy linii przesyłowych 400 kV. Linie te, w porównaniu z układami
o napięciu 220 czy 110 kV wymagają relatywnie najmniejszego terenu
koniecznego pod ich budowę. Wymagane pasy technologiczne dla linii: 400 kV,
68
220 kV i 110 kV to odpowiednio: 70, 50 i 30 m.
Ponadto należy preferować budowę linii napowietrznych wielotorowych,
kilkunapięciowych (np.: linie czterotorowe, dwunapięciowe (400 + 220 kV)).
Wówczas możliwe jest wykorzystanie w całości trasy istniejących linii 220 kV,
dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu na słupie przewodów takiej linii oraz
możliwe jest zmniejszenie terenu pod linią, na którym natężenie pola elektrycznego
69
przekracza wartość 1 kV/m.
Linie wielotorowe, kilkunapięciowe w porównaniu z układami jednotorowymi
o napięciu 400 kV czy 220 kV wymagają też relatywnie najmniejszego terenu
koniecznego pod ich budowę.
Linia czterotorowa dwunapięciowa 400 kV + 220 kV wymaga pasa
technologicznego o szerokości 56 m, natomiast dwie linie dwutorowe 400 kV i 220
70
kV – 120 m.
W odniesieniu do stacji elektroenergetycznych, najlepsze rozwiązania
polegają na zastosowaniu technologii GIS zarówno dla nowobudowanych jak
i modernizowanych stacji. Powoduje to minimum trzykrotne obniżenie
71
zapotrzebowania na teren konieczny do budowy lub rozbudowy stacji.
Rozwiązania i technologie ograniczające oddziaływanie na środowisko
należą do grupy środków, które łagodzą, minimalizują lub nawet całkowicie
eliminują negatywne oddziaływanie inwestycji sieciowej na otoczenie. Mogą być
zastosowane zarówno w odniesieniu do fazy realizacji inwestycji jak i do jej
eksploatacji.
Łagodzenie negatywnego oddziaływania inwestycji sieciowej na środowisko
może być realizowane poprzez:
 zapobieganie oddziaływaniu u jego źródła,
 redukowanie oddziaływania u źródła,
 zmniejszenie oddziaływania na obszarze docelowym,
 zmniejszenie oddziaływania na poziomie receptorów.
Najlepszym i najbardziej preferowanym rozwiązaniem jest zapobieganie
oddziaływaniu u jego źródła.
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6. Wnioski
Rozwój sieci przesyłowej ma zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na
ochronę środowiska przyrodniczego. Pozytywny wpływ dotyczy ochrony zasobów
naturalnych i klimatu, bowiem zmniejsza zużycie energii pierwotnej, wspiera rozwój
odnawialnych źródeł energii i umożliwia poprawę efektywności energetycznej.
Negatywny wpływ wiąże się z przekształcaniem środowiska przyrodniczego,
wprowadzaniem w nim zmian i oddziaływaniem sieci przesyłowej na ludzi,
zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczną, krajobraz itp.
Inwestycje sieciowe w obszarze przesyłu należą do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Potencjalne oddziaływanie
środowiskowe takich inwestycji obejmuje szerokie spektrum negatywnych
oddziaływań i wymaga bezwzględnego stosowania środków, które maksymalnie
ograniczają ingerencję sieci przesyłowej w środowisko przyrodnicze. Obejmują one
właściwą lokalizację infrastruktury sieciowej, ograniczanie obszaru zajmowanego
przez inwestycję sieciową oraz stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
Właściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej 400 i 220 kV ma kluczowe
znaczenie w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań
inwestycji na środowisko. Przy planowaniu przebiegu trasy linii napowietrznej lub
lokalizacji stacji elektroenergetycznej należy dążyć do unikania kolizji z obszarami
o specjalnym znaczeniu dla środowiska, unikania lokalizacji w strefie buforowej
obszarów objętych obszarową ochroną przyrody, unikania kolizji z obszarami gęsto
zaludnionymi, unikania lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie obszarów gęsto
zaludnionych, ograniczania przebiegu linii przez tereny leśne.
Właściwy rozwój sieci przesyłowych w kontekście ochrony środowiska
wymaga dla potencjalnych lokalizacji inwestycji sieciowych określenia, analizy
i oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego oraz potencjalnych jego
zmian spowodowanych realizacją inwestycji oraz powszechnego stosowania
rozwiązań, które umożliwiają zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań infrastruktury sieciowej na środowisko
przyrodnicze.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę i ocenę rozwoju sieci przesyłowej
w aspekcie ochrony środowiska. Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty
rozwoju sieci przesyłowej. Omówiono oddziaływanie inwestycji sieciowych na
środowisko przyrodnicze wraz z rozwiązaniami, które umożliwiają uzyskanie
optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.
Słowa klucze: sieć przesyłowa, rozwój, ochrona środowiska
Summary
In this paper, analysis and assessment of expansion of power transmission
network in aspect of environment protection are analysed. Positive and negative
aspects of expansion of power transmission network are presented. Environmental
impact of power network investments with solutions which make possible optimal
effects in range of environment protection are described.
Key words: Power transmission network, expansion, environment protection
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Beata DEC, Jan KRUPA
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wprowadzenie
Wciąż większość energii uzyskujemy starymi metodami, tj. z ropy, węgla
i gazu ziemnego, które razem wzięte pokrywają, aż 86% zapotrzebowania
1
ludzkości. Problem w tym, że prawdopodobnie niedługo zaczną się kończyć te
surowce energetyczne. W ciągu ostatnich 20 lat powstało kilkadziesiąt poważnych
opracowań przedstawiających naszą energetyczną przyszłość, przy czym dane
w nich zawarte są bardzo kontrowersyjne. Nie uwzględniają one wielu czynników
wzrostu zapotrzebowania na energię w ciągu najbliższej dekady. Poważny spadek
wydobycia surowców energetycznych może nastąpić w ciągu 20-25 lat. Pozostaje
pytanie co ma je zastąpić? Zależnie od życzenia sponsora badań ma być to czysta
energia ze słońca, fal, wiatru lub wydajne elektrownie atomowe. Wiarygodna ocena
jest praktycznie niemożliwa, ponieważ dla państw dysponujących znacznymi
zasobami ropy i gazu, informacja o faktycznej zasobności złóż jest jedną
z najpilniej strzeżonych tajemnic państwowych. Ujawnienie informacji
o kończących się zapasach z pewnością spowodowałoby paniczną ucieczkę
inwestorów i załamanie gospodarki, natomiast przecieki o ogromnej ilości ropy
i gazu spowodowałyby spadek ich ceny na światowych rynkach.
Tak, czy inaczej czas zacząć przyzwyczajać się do myśli, że może jeszcze nie
my, ale następne pokolenia nie będą już spokojnie wlewały benzynę do baku
2
samochodu, a ogrzewanie domu gazem stanie się kompletnie nieopłacalne.
W praktyce pierwotnym źródłem energii odnawialnej na Ziemi są Słońce,
Ziemia i Księżyc (rys. 1).
Polska pozyskuje obecnie ok. 3% energii ze źródeł odnawialnych, a powinna
ok. 11%. Do 2020 r. „zielonej energii” musi być 15%, jeśli nie będzie to zapłacimy
3
wysokie koszty do budżetu Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że odnawialne
źródła energii mogą służyć jako uzupełnienie dopływu energii, ale nie zapewnią
całkowitego bezpieczeństwa energetycznego. Wynika to przede wszystkim z faktu,
że jak dotąd nie udało się wynaleźć efektywnego sposobu magazynowania energii.
Gromadzenie jej w systemach akumulatorów jest bardzo drogie. Magazynami
mogą być elektrownie pompowo-szczytowe, ale możliwości ich lokalizacji w Polsce
są bardzo niewielkie.

1

P. Stanisławski, Jak zapanować nad energią?, „Fokus extra”, nr 8, 2007, s. 66-71.
Ibidem, s. 66-71.
3
J. Kowalski, „Zielona gospodarka na Podkarpaciu”, „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, nr 4 (7), 2010,
s. 16-18.
2
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Rysunek nr 1: Pochodzenie poszczególnych odnawialnych źródeł energii

Źródło: Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii (praca zbiorowa),
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2010

Rozwój przemysłu stał się równoznaczny ze wzrostem zapotrzebowania na
paliwa kopalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny.
Intensywna ich eksploatacja oraz zanieczyszczenia, jakie powodują zmusiły
ludzkość do poszukiwań nowych źródeł energii, które nie byłyby tak bardzo
uciążliwe dla środowiska naturalnego.
Źródłami takimi są:
 promieniowanie słoneczne (energia słoneczna),
 energia rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych,
 energia wiatru (energia wiartowa),
 energia spadku wód (energia wodna),
 biomasa (energia spalania roślin),
 energia geotermalna (energia gorących wód głębinowych),
 energia przypływów i odpływów mórz oraz różnicy temperatury wody
4
powierzchniowej i głębinowej.
Na rysunku 2 przedstawiono podział źródeł odnawialnej energii.
W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technik poboru energii ze
źródeł odnawialnych (wiatr, słońce, geotermia). Dzieje się tak nie tylko z powodu
dbałości o środowisko i coraz większą świadomość ekologiczną społeczeństwa.
Głównych powodów należy dopatrywać się w ekonomii. Z powodu zawirowań
politycznych i ekonomicznych, ceny tradycyjnych paliw kopalnych cały czas rosną.
Za to urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej stają się coraz wydajniejsze
i tańsze, przez co znajdują się w zasięgu cenowym większej liczby potencjalnych
odbiorców. Uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, dążenie do energetycznego
uniezależnienia się poszczególnych państw, zaczynają coraz bardziej sprzyjać
odnawialnym źródłom energii. Także w polskich warunkach. Oprócz zmian
4

http://www.energia-odnawialna.net/ [dostęp 12.07.2011 r.].
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prawnych promujących wykorzystanie energii odnawialnej w wielu przypadkach
można starać się o preferencyjne kredyty lub nawet bezzwrotne dotacje do
5
podjętych inwestycji (zarówno ze środków krajowych, jak i UE).
Rysunek nr 2: Podział źródeł odnawialnej energii

Źródło: Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii (praca zbiorowa),
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2010

Dywersyfikacja
źródeł
wytwarzania
posłużyć
powinna
poprawie
bezpieczeństwa energetycznego UE. Wydaje się, iż ten argument jest dla Komisji
Europejskiej w tej chwili najistotniejszy. W listopadzie 2001 r. została opublikowana
Zielona Księga poświęcona w całości bezpieczeństwu energetycznemu UE.
Tematem przewodnim dokumentu jest sukcesywnie malejące bezpieczeństwo
energetyczne (security of supply) Unii Europejskiej. Zgodnie z przedstawionymi
w dokumencie symulacjami, poziom zależności od importowanych nośników
energii, sięgnie w 2030 r. ok. 70%. W związku z tak pesymistycznymi wynikami
analiz, Komisja zasugerowała wiele działań zapobiegawczych. Jednym z nich jest
zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
6
– RES-E (Renewable Energy Sources Electricity).
2. Możliwości i metody pozyskiwania „zielonej” energii
Energooszczędność lub odnawialne źródła energii (OZE) kojarzą się
najczęściej z turbinami wiatrowymi oraz kolektorami słonecznymi, panelami
solarnymi lub ogniwami fotowoltaicznymi. Odnawialne źródła energii zyskały dużą
popularność nie tylko ze względów ekologicznych, lecz również ekonomicznych.
Energia odnawialna pochodząca, m.in. z wody, geotermii, wiatru, słońca,

5
6

http://energiaodnawialna.republika.pl/ [dostęp 9.07.2011 r.].
K. Bolesta, Polityka w dziedzinie energii, Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w państwach UE,
Biuletyn Informacyjny, „Wspólnoty Europejskie”, nr 1 (124), 2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu
Zagranicznego, Centrum Badań Struktur Europejskich, Warszawa, s. 40.
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z biomasy, odpadów organicznych lub innych źródeł posiada zarówno zalety, jak
7
i wady, zyskuje zwolenników i przeciwników.
W Polsce mechanizm wspierający odnawialne źródła energii stanowi Prawo
Energetyczne, zgodnie z którym odnawialne źródła energii są to źródła
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
8
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
W rezultacie wprowadzonych zmian w Prawie Energetycznym w 2005 roku, w
naszym kraju doszło do przyśpieszenia rozwoju sektora odnawialnych źródeł
energii. W latach 2004-2009 udział energii ze źródeł odnawialnych w energii
pierwotnej ogółem wzrósł w Polsce z 5,5 do ok. 9% (rys. 3).
Rysunek nr 3: Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w pozyskaniu energii
pierwotnej ogółem w Polsce w latach 2004-2009

Źródło: http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/doktoranci/artykuly-doktorantow/art8,en
ergia-plynaca-z-rzecznym-pradem.html

Regionalne Programy Operacyjne zarządzane są przez zarządy
poszczególnych województw, a ich kształt jest inny dla każdego z szesnastu
regionów. W zależności od potrzeb województwa, specyficznych uwarunkowań
występujących na jego obszarze różni się zakres zadań do realizacji oraz podział
puli środków w regionie, jednak w każdym RPO jeden z priorytetów stanowi
ochrona środowiska, między innymi poprzez wytwarzanie energii ze źródeł
niekonwencjonalnych. Aż połowa regionów (województwa: kujawsko-pomorskie,
opolskie,
podkarpackie,
podlaskie,
pomorskie,
śląskie,
świętokrzyskie

7

8

G. Kalda, R. Paterek, Perspektywy wykorzystania energii słonecznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej”, seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiskowa, nr 276, z. 58, 2011,
s. 89-95.
http://www.ure.gov.pl/portal/pl/25/17/Ustawa_z_dnia_10_kwietnia_1997_r__Prawo_energetyczne.html
[dostęp 9.07.2011 r.].
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i zachodniopomorskie) preferuje projekty podejmowane głównie przez jednostki
sektora finansów publicznych, z wyłączeniem inwestycji kapitału prywatnego.
Szansą na dofinansowanie małego lub średniego przedsiębiorcę, na terenie
tych województw, jest wdrożenie w ramach projektu rozwiązań innowacyjnych, co
pozwala wystartować w konkursie finansującym projekty inwestycyjne dla
przedsiębiorstw. W związku z faktem, iż w konkursach tych biorą udział projekty
innowacyjne z różnych branż, a z możliwości dofinansowania chce skorzystać
wielu przedsiębiorców szansa na skuteczną aplikację projektu z zakresu OZE jest
9
stosunkowo mała.
Rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce sprzyja fakt, że nasz kraj posiada
bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Spalanie węgla dostarcza Polsce
najwięcej, bo aż 94% energii elektrycznej, jednoczesnie węgiel powoduje
największe zanieczyszczenie środowiska. Dlatego kraje wysoko rozwinięte
rezygnują z niego na rzecz innych surowców. Spalanie węgla zapewnia im jedynie
10
10% energii.
Należy zaznaczyć, że spalanie węgla czy ropy w celu pozyskiwania energii
wypada szczególnie żałośnie, bowiem przemiana masy w energię jest około
2 milionów razy mniej efektywna niż w przypadku fuzji jądrowej, a efektem
ubocznym tej reakcji jest wspomniany dwutlenek węgla w towarzystwie licznych
mało przyjaznych gazów cieplarnianych. Jeszcze mniej efektywne są przemiany
uzyskiwane z tzw. odnawialnych źródeł energii, choć ich niewątpliwa zaletą są
praktycznie niewyczerpywalne zasoby wiatru, słońca, czy fal morskich.
Z uwagi na wysoką emisję gazów cieplarnianych, spalanie surowców
kopalnych uważane jest za najmniej ekologiczną technologię produkcji energii.
Dodatkowo eksploatacja np. złóż węgla przyczynia się do niszczenia terenów, na
których prowadzi się odkrywkę oraz zagraża bezpieczeństwu mieszkańców miast.
Dlatego rozwijane są alternatywne metody pozyskiwania energii, wpisujące się
w zrównoważone kształtowanie środowiska i racjonalne korzystanie z jego
zasobów, a także przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Ochrona środowiska
wymaga obecnie wykorzystywania odnawialnych źródeł energetycznych, czego
przykładem może być zwiększenie udziału np. biomasy w wytwarzaniu energii.
Niemal 1/3 emisji CO2 do atmosfery pochodzi właśnie z tej gałęzi przemysłu.
Szacunki pokazują, że jeżeli w ciągu 20 lat zużycie węgla wzrośnie o kolejne 60%
– oznaczać to będzie katastrofę klimatyczną. Nie da się ukryć, że Polska ma
olbrzymi udział w produkcji energii elektrycznej z węgla. Tymczasem w naszym
kraju wciąż planowane są nowe kopalnie. Przykładem może tu być dyskutowana
żywo budowa odkrywki Tomisławice. Organizacje ekologiczne przestrzegają, że
tego typu inwestycje, poza oczywistymi skutkami dla klimatu, pociągają za sobą
negatywne skutki zarówno dla przyrody, jak i mieszkańców – często bowiem
oznaczają konieczność wysiedlenia mieszkańców oraz zniszczenie wielu hektarów
terenów (również leśnych).

9

10

http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=446:inwestycje-w-odnawi
alne-zrodla-energii-dostana-wsparcie-w-regionach&catid=36:news&Itemid=81 [dostęp 12.07.2011 r.].
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=67&art=66 [dostęp 10.07.2011 r.].
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Należy zaznaczyć, że w Europie w latach 1970-2010 ograniczono bardzo
poważnie wydobycie węgla, np. w Niemczech i Anglii, a w niektórych krajach
zupełnie zaniechano jego pozyskiwania, np. w Hiszpanii, Holandii i Belgii.
W zaistniałej sytuacji poszukiwanie nowoczesnych, alternatywnych źródeł energii
staje się priorytetem także dla wielu rozwiniętych krajów świata.
W Islandii z paliw kopalnych pochodzi zaledwie 0,01% wyprodukowanej
energii (tzw. pierwotnej), 72,9% z elektrowni wodnych, a 29% ze źródeł
geotermalnych, pozostały udział w produkcji ma biomasa. W Norwegii z elektrowni
wodnych otrzymywane jest aż 95,8% produkowanej energii wobec 3,2% z paliw
kopalnych. Na trzecim miejscu w Europie jest Austria, gdzie udział energii
11
odnawialnej w produkcji ogółem przekracza 72%.
Dla porównania – Polska, gdzie produkcja energii ze źródeł odnawialnych
stanowi niewielki procent, wypada bardzo słabo. Nie możemy nawet konkurować
z najbliższymi sąsiadami. Na Łotwie udział OZE wynosi 63,8% (głównie jest
to energia pochodząca z wody), na Słowacji – 19,8% (dodatkowo 53,8% krajowej
produkcji to energia jądrowa). W Niemczech, które są największym światowym
producentem energii wiatrowej i drugim energii ze słońca, źródła odnawialne
stanowią 17% produkcji ogółem (energia jądrowa stanowiła dotychczas tam
22,6%). Korzystniej wypadamy, w porównaniu z Białorusią, gdzie 99,7% energii
pochodzi z paliw kopalnych i Estonii – 97,4%.
Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie to środowisko naturalne należy
tutaj do najmniej zanieczyszczonych w Polsce, jednakże dla zachowania jego
unikatowych walorów przyrodniczych konieczne są znaczne inwestycje, zwłaszcza
w zakresie małej infrastruktury ochrony środowiska. Województwo podkarpackie
posiada w zasadzie każdy rodzaj odnawialnych źródeł energii. Są to: uprawy
energetyczne, drewno opałowe, odpady drzewne, biogaz, biopaliwo, energia
słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna oraz energia wody.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie jest na razie zadowalające,
ale już wkrótce zacznie się to zmieniać. Najbardziej popularne w chwili obecnej
wydaje się być wykorzystanie energii wody. Od wielu lat działa bowiem
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce oraz wiele małych elektrowni
wodnych. Coraz częściej także korzysta się z energii wiatru. Najmniejsze
to przydomowe „wiatraki” o mocy ok. 10 kW. Z kolei największe, znajdują się w
okolicach Rymanowa, sprzedają energię do sieci elektrycznej i mają moc 160 kW
12
każdy. Nowa farma wiatrowa powstała w gminie Stubno (zdj. 1) w powiecie
przemyskim. Trwają także przygotowania do budowy innych np. w okolicach
Łańcuta.
Na Podkarpaciu istnieje również duża możliwość zainwestowania w uprawę
roślin energetycznych.

11

12

http://www.egospodarka.pl/65877,Energia-odnawialna-zastapi-reaktor-jadrowy,2,56,1.html
18.07.2011 r.].
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/energia [dostęp 14.07.2011 r.].
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Zdjęcie nr 1: Farma wiatrowa w gminie Stubno

Źródło: http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/nowe-elektrownie-wiatrowena-podkarpaciu/4628550

3. Uprawy energetyczne oraz perspektywy wykorzystania biopaliw
transportowych
Obiecujący wydaje się rozwój energetyki opartej na biomasie. W Polsce
obserwuje się wyraźny wzrost znaczenia tej branży, czego przykładem mogą być
zwiększone nakłady na modernizację elektrociepłowni, gdzie powstają bloki na
biomasę. Z kolei rząd formułuje programy zachęt oraz dofinansowania dla rolników
prowadzących plantacje upraw roślin energetycznych. Spalanie biomasy jest
uważane powszechnie za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw
kopalnych, z uwagi na niską zawartość szkodliwych pierwiastków. Według
szacunków technologia ta przynosi redukcję emisji CO 2 rzędu 98%, w porównaniu
z węglową.
Rośliny energetyczne uprawiane są w celu pozyskania biomasy do produkcji
energii cieplnej, biogazu lub energii elektrycznej (rys. 4).
Produkcja ta zaliczana jest do odnawialnych zasobów energii. Uprawy
energetyczne wykorzystują przedsiębiorstwa wytwarzające biopaliwa, zakłady
tłuszczowe, gorzelnie, cukrownie, przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło oraz
energię elektryczną. Wadą upraw energetycznych jest to, że zmniejszają liczbę
wytwarzanej żywności, gdyż zajmują potencjalny areał możliwy do wykorzystania
do produkcji roślin na cele żywnościowe. Rada Wspólnot Europejskich na
obszarze Unii Europejskiej wprowadziła dopłaty mające pobudzić wzrost tego typu
13
upraw.
Rośliny energetyczne powinny charakteryzować się dużym przyrostem
rocznym, wysoką wartością opałową, znaczną odpornością na choroby i szkodniki
13

http://rosliny-energetyczne.rolnicy.com/ [dostęp 21.07.2011 r.].
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oraz stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi. Niezwykle istotną sprawą
jest również możliwość mechanizacji prac agrotechnicznych związanych
z zakładaniem plantacji oraz zbieraniem plonu. Uprawa roślin energetycznych
14
może być średnio użytkowana przez okres 15-20 lat.
Rysunek nr 4: Sposoby energetycznego przetwarzania biomasy

Źródło: Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii (praca zbiorowa),
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2010

Rozwój energetyki odnawialnej promującej odnawialne źródła energii, dzięki
dogodnym warunkom, może mieć znaczący wpływ na jakość upraw na użytkach
rolnych, jak i na nieużytkach. Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii
wystepujących w Polsce ocenia się na 30-60% zapotrzebowania na energię
pierwotną. Substacje pochodzenia roślinnego stosowane do bezpośredniego
spalania są najszerzej stosowaną i najszybciej rozwijającą się formą energii
odnawialnej. Biomasę można stosować jako paliwo czyste lub jako dodatek do
węgla lub miału. Uprawa roślin energetycznych cieszy się coraz większym
zainteresowaniem plantatorów. Jako źródło biomasy uprawiane są: wierzba
energetyczna, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, róża, topinambur,
spartina preriowa i rdest sachaliński, czy nawet trawy uprawiane na produkcję
15
biomasy (zdj. 2).

14

http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=98 [dostęp
21.07.2011 r.].
15
A. Józefiok, Odnawialne źródła energii drogą uniknięcia katastrofy klimatycznej, ochroną ludzkości
przed globalnym ociepleniem, Materiały IX Konferencji Naukowej Śląskie Seminarium Ochrony
Środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Katowice 2008, s. 65.
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Zdjęcie nr 2: Trawy uprawiane na potrzeby produkcji biomasy

Źródło: http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Pozyskiwanie-energii-a-ochronasrodowiska,8738,galeria,19051.html

Jedną z roślin najczęściej stosowanych na plantacjach energetycznych jest
wierzba wiciowa, a dokładnie rzecz ujmując jej szybko rosnące odmiany. Wierzba
wiciowa jest rośliną krzewiastą. Materiałem sadzeniowym do zakładania plantacji
energetycznych są zrzezy długości 25 cm i średnicy powyżej 7 mm. Plantację
prowadzi się w cyklu jedno, dwu lub trzyletnim. Zbioru dokonuje się od połowy
listopada do końca marca. Wierzba (zdj. 3) może być uprawiana na różnych typach
16
gleb, najistotniejsze jest dobre nawodnienie.
Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, a szczególnie biopaliwami
transportowymi ciągle wzrasta. Wynika to z wielu przesłanek, a do najważniejszych
można zaliczyć:
 Aspekt ekologiczny – zwiększające się zagrożenie dla środowiska
naturalnego w wyniku powszechnego i intensywnego spalania kopalnych
nośników energii lub wykorzystania procesu spalania ich pochodnych
w silnikach spalinowych. Udział transportu w globalnej emisji CO². na
świecie i degradacji środowiska wynosi ok. 18% (11,5% transport
osobowy, 6,5% pozostałe środki transportu).
 Kurczenie się zasobów kopalnych nośników energii i wzrost ich cen na
rynkach światowych, a w konsekwencji ograniczenie bezpieczeństwa
energetycznego krajów (bloków gospodarczych, jak np. UE),
17
nieposiadających wystarczających zasobów.
16

http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=98 [dostęp
21.07.2011 r.].
17
A. Kupczyk, M. Buliński, Stan aktualny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych
w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 1, 2007, Warszawa, s. 28.
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Zdjęcie nr 3: Uprawa wierzby krzewiastej

Źródło:
http://www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=97:uprawa-rolin-energetycznych&catid=46:roliny-energetyczne-iinne&Itemid=117
Biomasa z surowców skrobiowych poddawana jest rektyfikacji i służy do
wytwarzania biopaliw, będących dodatkiem do etyliny lub ją zastępujących.
Z surowców oleistych wytwarza się olej dodawany bezpośrednio do ropy lub
18
służący do kompozycji biodiesla.
Biodiesel to olej napędowy stanowiący lub zawierający biologiczny komponent
w postaci estrów olejów roślinnych. W Europie będzie to głównie metylowy ester
rzepakowy (MER), który może być stosowany jako paliwo w czystej postaci
w wybranych pojazdach lub mieszany z konwencjonalnym olejem napędowym.
Czysty ester rzepakowy najczęściej stosuje się do napędu silników pracujących na
zbiornikach wodnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, gdyż łatwo ulega
biodegradacji i nie stanowi zagrożenia dla czystości wód. Może być również
stosowany do napędu autobusów miejskich lub sprzętu rolniczego w specjalnie
chronionych rejonach kraju. Rozwiązania takie najczęściej są stosowane
19
w Niemczech i Austrii.
Województwo podkarpackie posiada dobre warunki glebowe do uprawy
rzepaku wykorzystywanego w produkcji biodiesla. Warunki zimowania rzepaku są
na tym obszarze również korzystne. Na rysunku 5 przedstawiono mapę punktów
skupu i przetwórni rzepaku na Podkarpaciu. Rzepak jest rosliną o dużych
wymogach glebowych i tylko na bardzo dobrych oraz dobrych glebach można
uzyskać opłacalne zbiory. W Polsce zbiory ziarna rzepakowego oscylują
18

19

J. Piestrzyński, Potencjalne możliwości wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, „Ekopartner”,
nr 6 (128), 2002, s. 21.
http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_7/art_710.htm [dostęp 20.07.2011 r.].
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w granicach 2,2-2,5 t/ha. A zatem z 1 ha uprawy rzepaku uzyskuje się około 1000
kg oleju, co stanowi 40% masy ziarna. Pozostałość to śruta rzepakowa, niezbędny
20
komponent pasz treściwych.
Ważnym aspektem i cechą charakterystyczną obecnie stosowanych paliw
transportowych jest możliwość ich substytucji innymi paliwami, wytwarzanymi
z roślin w prostych procesach estryfikacji czy fermentacji/odwodnienia (biopaliwa
I generacji), a w przyszłości w procesach fizykochemicznych (paliwa syntetyczne
oraz biopaliwa II generacji), prowadzących docelowo do wykorzystania wodoru
(paliwo III generacji, wytwarzane przykładowo z węgla czy biomasy – biowodór).
Przechodzenie do nowych generacji biopaliw wiąże się z redukcją
zanieczyszczenia środowiska, m.in. poprzez podniesienie sprawności konwersji
energii nośników na energię mechaniczną pojazdów czy sposobem wykorzystania
21
(np. układ silnika elektrycznego zamiast silnika spalinowego).
Rysunek nr 5: Mapa punktów skupu i przetwórni rzepaku w woj. podkarpackim.

Źródło: http://www.baza-oze.pl/enodn.php?action=show&id=28

20
21

A. Józefiok, Odnawialne źródła energii…, op. cit., s. 26.
A. Kupczyk, M. Buliński, Stan aktualny…, op. cit., s. 28.
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Należy zaznaczyć, że to właśnie w Polsce zakończył się pierwszy etap
budowy największego na świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie
biomasą w Elektrowni Połaniec (woj. świętokrzyskie). Na etapie budowy moc
instalacji została zwiększona z planowanych 190 MW do 205 MW, co umożliwi
produkcję energii dla potrzeb ponad 400 tys. gospodarstw domowych.
Uruchomienie instalacji planowane jest na koniec 2012 roku, natomiast koszt
22
inwestycji wyniesie ponad 1 miliard złotych. W budowanym bloku będzie spalana
biomasa drzewna (odpadki cięć sanitarnych) i pochodzenia rolniczego (głównie
pelety ze słomy). W Połańcu już w 2004 roku została uruchomiona instalacja, która
pozwala na współspalanie w kotłach energetycznych biomasy. Dzięki innym
inwestycjom wspierającym działania ekologiczne, np. instalacji odsiarczania gazów
spalinowych oraz instalacji usuwającej azotany – połaniecka elektrownia jest
najczystszą w Polsce.
Realizacja projektu znacznie przyczyni się do realizacji przez nasz kraj
międzynarodowych zobowiązań w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł
(z 6 do 15% w 2020 r.) oraz pozwoli na obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 mln
ton rocznie. W 2009 r. z biomasy wytworzone zostało blisko 4,9 TWh energii
23
elektrycznej. To ponad 3,5-krotny wzrost w stosunku do 2005 r.
Niestety produkcja taniej eko-energii, czyli produkcja biopaliw, zdaniem
niektórych ekologów, jest nie tylko mitem, ale także zagrożeniem dla przyrody, czy
24
ludzkiej społeczności.
Niestety, rządzący zdają się tego nie dostrzegać.
Technologia ta nie jest do końca tak czysta i przyjazna środowisku na każdym
etapie produkcji, jak by się wydawało. Niepokojąco brzmi najnowszy raport
Brytyjskiego Resortu Ochrony Środowiska (Environment Agency), według którego
pozyskiwanie energii ze spalania biomasy może w niektórych przypadkach
wyrządzić szkody. Dla przykładu zaorywanie ziem pod uprawy roślin
energetycznych przyczyni się do większej produkcji CO 2 do roku 2030, niż spalanie
paliw kopalnych. Badania wykazały, że najbardziej przyjazne środowisku jest
wykorzystywanie odpadów z drewna, w odróżnieniu od wierzby, topoli i nasion
rzepaku. Wymaga to zrównoważonych upraw i zachowania niskiej emisyjności
25
podczas produkcji.
W Polsce obecnie do paliw dodawane jest 3,5% biokomponentów, natomiast
w niedalekiej przyszłości ma to być 5%. Stany Zjednoczone chcą w ciągu 10 lat
osiągnąć pułap 27%, a W. Brytania planuje, że w połowie stulecia biopaliwa będą
miały 1/3 udziału w rynku. Pozostaje natomiast kwestia, gdzie i jakim kosztem
urosną surowce do jej produkcji. Już pierwsi konstruktorzy silników spalinowych
zakładali, że paliwem dla nich może być spirytus lub olej z orzeszków ziemnych,
przy czym okazało się, że produkty uzyskiwane z ropy są efektywniejsze i tańsze.
Pierwszy poważny kryzys naftowy z lat 70 dwudziestego wieku skłonił
konstruktorów do wznowienia idei biopaliw. Najdalej zaszli Brazylijczycy, bowiem
aż 40% zapotrzebowania na paliwa w tym kraju zaspokajają surowce pochodzenia
roślinnego, np. przerób trzciny cukrowej. Wartość opałowa alkoholu to zaledwie
60% tego co można uzyskać z benzyny.
22

http://ebiomasa.pl/forum-biomasy/energetyka/biomasa-w-energetyce [dostęp 27.07.2011 r.].
http://www.podatki.biz/artykuly/16_11113.htm [dostęp 25.07.2011 r.].
24
M. Jankowski, Zielone piekło energetyczne, „Fokus”, nr 6, 2008, s. 58-61.
25
http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Pozyskiwanie-energii-a-ochrona-srodowiska,8738,galeria,
19051.html [dostęp 27.07.2011 r.].
23
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Prawdziwym problemem przy produkcji biopaliw jest nagminne wycinanie
tropikalnych lasów, a na pozyskanych w ten sposób ziemiach zakładane są
plantacje palm (pozyskiwanie oleju palmowego do produkcji biodisla), kukurydzy
i trzciny cukrowej. Podobna wycinka drzew odbywa się również w Indonezji
i Malezji. W skutek takiej działalności niszczone są unikatowe ekosystemy lasów
deszczowych oraz bezpowrotnie znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt.
Ponadto miliony mieszkańców tych krajów staje się „biopaliwowymi uchodźcami”.
Inny problem wynika z tego, że „zielone paliwa” produkuje się przede wszystkim
z roślin jadalnych, a jeśli nawet nie, to na gruntach, które mogłyby służyć do
produkcji żywności.
Uczeni szacują, że zboże potrzebne do produkcji biopaliwa na jedno
tankowanie większego samochodu osobowego wystarczyłoby do wyżywienia
1 człowieka przez cały rok. Wykorzystywanie płodów rolnych do produkcji paliw
daje łatwy do przewidzenia efekt, czyli zwiększa się na nie popyt, a tym samym
rosną ich ceny. Np. kukurydza zdrożała dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 lat. Wzrost
cen żywności doprowadzić może do głodu mieszkańców ubogich krajów. Wśród
nich znajduje się 37 zagrożonych tą klęską.
Wydaje się zatem, że biopaliwa nie spełniły oczekiwań związanych z redukcją
emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosfery. Zakładano
bowiem, że rośliny do ich produkcji będą uprawiane na nieużytkach i będą
pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery. Jak wskazują badania większa część
upraw biopaliwowych prowadzona jest na gruntach po wypalonych, bądź
wykarczowanych lasach tropikalnych, czy osuszonych bagnach. Ponadto z pól
uprawnych obsianych rzepakiem lub kukurydzą przeznaczonymi na biopaliwa
uwalnia się wskutek naturalnych procesów wzrostu bardzo dużo podtlenku azotu,
który znacznie skuteczniej zatrzymuje ciepło w atmosferze niż dwutlenek węgla.
Stwierdzono również, że podczas spalanie biodisla powstaje aldehyd mrówkowy –
substancja niebezpieczna i silnie rakotwórcza.
Zastanawiające jest to, że biopaliwa są nadal wytwarzane i to za pieniądze
podatników. Ich produkcja jest tak kosztowna, że musi być subsydiowana przez
instytucje państwowe, bowiem nikt by nie kupił biodisla, a jego producenci dawno
by zbankrutowali.
4. Możliwości pozyskiwania biogazu na Podkarpaciu
Potencjalne możliwości pozyskiwania biogazu na terenie województwa
podkarpackiego występują w oczyszczalniach ścieków komunalnych z fermentacji
metanowej osadów pościekowych oraz z wysypisk odpadów komunalnych.
Ponadto występują biogazownie rolnicze w obiektach hodowlanych zwierząt.
Biogaz czyli gaz wysypiskowy to powstająca w wyniku fermentacji metanowej
mieszanina gazów, której głównym składnikiem jest metan. Biogaz
wykorzystywany do celów energetycznych zawiera ponad 40% metanu, zaś jego
właściwości nie odbiegają od właściwości gazu ziemnego. W energetyce
wykorzystuje się biogaz powstający w wyniku fermentacji:
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 odpadów organicznych na składowiskach odpadów,
 odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych,
26
 osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających
na terenie miasta Rzeszowa jest ich składowanie. Odpady są wywożone na
składowisko w Kozodrzy i Młynach.
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
 gospodarstwa domowe,
 obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo,
przemysł w części „socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne.
Według danych szacunkowych, w 2006 r. w Rzeszowie powstało ponad
70 tys. Mg odpadów komunalnych. Składowisko Odpadów Komunalnych
w Kozodrzy (zdj. 4), gdzie instalacja odgazowania składowiska obsługiwana jest
przez Polenergię S.A., stanowi przykład energetycznego wykorzystania biogazu.
Na terenie składowiska od 2005 roku działa elektrownia zasilana biogazem
produkowanym z masy złożonych odpadów.
Instalacja na składowisku posiada moduł wytwarzania energii elektrycznej
o mocy 1,3 MWe. Energia sprzedawana jest do sieci zakładu energetycznego, zaś
dodatkową korzyścią jest brak emisji biogazu do atmosfery i zabezpieczenie
środowiska przed efektem cieplarnianym. Na początku 2010 roku zakończono
rozbudowę bioelektrowni oraz zwiększono moc z początkowej 0,6 MWe.
Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy oddalone jest od większych
miast, dlatego też odpady, najpierw są zwożone do stacji przeładunkowej
znajdującej się na ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie (instalacja MPGK Rzeszów),
gdzie są przeładowywane na duże pojazdy o ładowności 20-25 Mg
i transportowane na składowisko. Składowisko w Kozodrzy leży w powiecie
ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów. Rozpoczęło swoją działalność
w 1990 r., a jego eksploatacja przewidywana jest do 2015 r. Instalacja posiada
27
pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.
Pojemność składowiska wypełniona wynosi 1 379 000 m³, eksploatowanej
kwatery 185 600 m³, natomiast pojemność zaprojektowanych kwater to 382 900
m³. Pojemność zaprojektowanych kwater na odpady zawierające azbest wynosi
8 870 m³. Składowisko posiada kompaktor Ł 34-K, spychacze, wagę elektroniczną
oraz brodzik dezynfekcyjny. Posiada system ujmowania i odprowadzania wód
odciekowych, które odprowadzane są do zbiornika o pojemności 2 300 m³,
a następnie przepompowywane są na podczyszczanie. Po tym procesie
przechodzą do kanalizacji i oczyszczane są na gminnej oczyszczalni ścieków
w Skrzyszowie. Na składowisku jest ujmowany i energetycznie wykorzystywany
28
gaz składowiskowy.

26

http://www.ecoa.pl/oferta-odnawialne-zrodla-energi [dostęp 15.07.2011 r.].
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Rzeszowa na lata 2008-2011, Prezydent Miasta Rzeszowa,
Z uwzględnieniem lat 2012-2015, Rzeszów 2008, s. 16.
28
Związkowy Plan Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Komunalnego „Wisłok” – aktualizacja na
lata 2010-2013, s. 53.
27
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Zdjęcie nr 4: Składowisko odpadów w Kozodrzy

Źródło: http://ostrow.gmina.pl/promocja/index.php?option=com_content&task=view&id
=105&Itemid=93

7. Wykorzystanie zasobów energii słonecznej
Słońce wytwarza energię czystą, niewyczerpalną i bezpłatną. Promieniowanie
słoneczne, jakie odbiera nasza planeta w ciągu jednej godziny, jest równe rocznej
konsumpcji energii ludności świata, a w skali jednego roku jest to 1000 kWh
2
odbierane przez 1 m powierzchni każdego dachu. Zamiana energii słonecznej
w energię cieplną wydaje się zatem rozwiązaniem optymalnym. Jest to krok
w kierunku ochrony środowiska i realnego zmniejszenia kosztów.
Słońce w ciągu godziny dostarcza Ziemi więcej energii, niż ludzkość zużywa
jej przez cały rok. Wszystkie istotne, niekonwencjonalne źródła energii, poza
elektrowniami atomowymi, jak energia hydroelektryczna, biomasa, energia wiatru –
istnieją dzięki Słońcu. W najbliższym czasie bezpośrednie przetwarzanie energii
promieniowania słonecznego przez ogniwa fotowoltaiczne oraz ich udoskonalane
odpowiedniki, zajmą istotne miejsce wśród nowoczesnych technologii jeszcze
29
przed 2025 rokiem.
Obecnie panuje przekonanie w krajach powiększających koncentrację
środków na badania i doświadczenia w zakresie energetyki słonecznej, jak i prób
bezpośrednio związanych z jej wykorzystaniem, że wyniki tych badań i prac
zapewnią ich dużą efektywność. Istnieją spójne i coraz bardziej powszechne opinie
wśród badaczy problemów klimatycznych, że przede wszystkim masowe
wykorzystanie energii Słońca zdeterminuje naszą cywilizację w latach 2040-2050,
30
a tym samym zapewni zdecydowaną poprawę klimatu.
Energię słoneczną można wykorzystywać w wielu dziedzinach życia, nie
powodując żadnych skutków ubocznych, szkodliwych emisji czy zubożenia
29
30

J. Borkiewicz, Zrównoważony rozwój ze Słońcem, „Aura”, nr 6, 2010, s. 8 -9.
Ibidem.
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zasobów naturalnych. Zwiększa się przy tym niezależność energetyczną kraju.
Może ona stać się lokalnym źródłem energii, odpornym na zagrożenia wynikające
ze zmian międzynarodowych stosunków politycznych i niestabilności rynku paliw
kopalnianych.
Rozwój nowych technologii dopasowanych do warunków klimatycznych i typu
obciążeń energetycznych umożliwią efektywniejsze pozyskiwanie energii
słonecznej do celów użytkowych. Jej podstawowymi zaletami są łatwa dostępność,
efektywność i przede wszystkim to, że jest „darmowa”. Należy zaznaczyć, że
31
z energii promieniowania słonecznego powstają inne rodzaje energii odnawialnej.
Energia słoneczna jest dostępna prawie nieograniczenie i przy jej
wykorzystaniu nie powstają żadne emisje obciążające środowisko. Zakup instalacji
solarnej opłaca się pod wieloma względami, również w naszych szerokościach
geograficznych. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej chroni się nie tylko
środowisko, lecz również kopalne nośniki energii, takie jak ropa i gaz.
Zalety energii słonecznej:
 nieograniczone zasoby energii,
 wszechobecność jej dostępu,
 najmniejszy ujemny wpływ na środowisko i brak emisji szkodliwych
substancji,
 możliwość bezpośredniej konwersji na inne formy energii,
 łatwy montaż kolektorów.
Polski rynek kolektorów słonecznych należy do jednych z najbardziej
rokujących rynków europejskich. Obecnie obserwuje się bardzo duże
zainteresowanie inwestorów zagranicznych wejściem na polski rynek, jak również
zauważalny jest przyrost polskich firm produkujących instalacje słoneczne, jak też
firm instalacyjnych, montujących kolektory słoneczne. Według danych ESTIF
(European Solar Thermal Energy Federation) za 2009 r. w całej UE było
zanotowanych ogółem (wartość skumulowana – za rok 2009 + poprzednie lata)
2
2
32
ponad 31 mln m instalacji słonecznych, w tym 4,2 mln m tylko w 2009 r.
Przyszłość termicznej energetyki słonecznej wiąże się z poprawą jakości
i trwałości kolektorów, a także z obniżką ich cen. Niemieckie Stowarzyszenie
Energetyki Słonecznej (DGS) przewiduje, że rozwój technologii i inżynierii
materiałowej spowoduje konsekwentny spadek kosztów systemów solarnych
2
2
z 1200 euro/m do 650 w 2020 roku i 400 euro/m w 2030.
Największy udział procentowy krajowych rynków w sprzedaży instalacji
słonecznych w 2009 r. odnotowano w Niemczech (38%), w Hiszpanii i Włoszech
(9%) oraz we Francji i Austrii (8%). W dalszej kolejności uplasowały się: Grecja
(5%), Portugalia (4%) oraz Polska i Szwajcaria po 3%. Według danych
statystycznych prowadzonych przez ESTIF w 2008 roku Polska znalazła się na
7. miejscu wśród krajów UE pod względem zainstalowanych kolektorów
33
słonecznych.
31

J. Rak, G. Kalda, Innowacyjne metody wykorzystania źródeł energii słonecznej, Prace Naukowe
Mikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, Mikołajew, Ukraina, t. 73, m 60, 2007, s. 29-32.
A. Więcka, Polski rynek kolektorów słonecznych – kierunki rozwoju, producenci, ceny i… gwarancje,
na
podstawie:
http://instalreporter.pl/artykul/polski-rynek-kolektorow-slonecznych-%E2%80%93kierunki-rozwoju-producenci-ceny-i%E2%80%A6-gwarancje [dostęp 19.08.2011 r.].
33
H. Nowak, Wpływ rozwiązań fasadowych na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym
i rocznym. Bilans energetyczny budynków, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 3, 2007.
32
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Najlepsze możliwości wykorzystania w Polsce mają technologie konwersji
fototermicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu
kolektorów
zwanych
absorberami.
Zamiana
energii
promieniowania
wykorzystywana do produkcji ciepła odbywa się w sposób tak zwany pasywny lub
aktywny. W pierwszym przypadku konwersja zachodzi w elementach struktury
absorberów bez dodatkowej zewnętrznej energii. W odmianie aktywnej
dostarczana jest energia do napędu pomp i wentylatorów tłoczących wodę lub
powietrze przez kolektor słoneczny, który przenosi i oddaje ciepło w części
odbiorczej instalacji grzewczej. Z kolei w celu wytworzenia energii elektrycznej
stosuje się konwersję fotowoltaiczną. Wykorzystywany jest efekt fotowoltaiczny,
czyli powstania siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej strukturze,
34
podczas ich ekspozycji na promieniowanie elektromotoryczne. Przykładowy
schemat instalacji solarnej przedstawia rysunek 6.
Rysunek nr 6: Schemat instalacji solarnej

Źródło: http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=130

Zasoby energii słonecznej w Polsce są znaczne i sięgają ok. 400 PJ, jednak
warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem
promieniowania. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce wynosi
od 950 do 1250 kWh/m². Najwyższa jest we wschodniej części kraju i w pasie
34

J. Piestrzyński, Potencjalne możliwości…, op. cit., s. 20.
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nadmorskim. 80% całkowitego nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy wiosenno35
letnich.
Słoneczne systemy aktywne w polskich warunkach klimatycznych mogą być
stosowane przede wszystkim do:
 podgrzewania ciepłej wody w budownictwie mieszkalnym i obiektach
użyteczności publicznej, w basenach otwartych i krytych,
 podgrzewania wody do celów rolniczych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym,
 ogrzewania pomieszczeń jedynie w przypadku zapewnienia sezonowego
magazynowania energii promieniowania słonecznego i zastosowania
hybrydowych systemów grzewczych, np. z pompami ciepła lub bojlerami
36
na paliwo stale lub płynne.
W Polsce coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie energii słonecznej
do ogrzewania budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej
i basenów. Zdecydowaną większość stanowią płaskie cieczowe kolektory
słoneczne. Rzadko stosowane są kolektory powietrzne, które – ze względu
na niewielki stopień ich wykorzystania w polskim klimacie – znajdują zastosowanie
przede wszystkim w rolnictwie (w suszarnictwie produktów rolnych)
37
i w budownictwie (w klimatyzacji).
Najnowsze badania wskazują, że obniżają się koszty instalacji i samego
zakupu paneli słonecznych. Urządzenia fotowoltaiczne są w stanie spełniać swoją
funkcję przez okres 30, a nie 20 lat, jak wcześniej przewidywano. Oczywiście
obniża to znacząco koszty eksploatacji i zmusza producentów do zmiany strategii
cenowej i różnorodności swoich produktów na rynku w Unii Europejskiej Instytut
Energetyki Unii Europejskiej poddał badaniom panele słoneczne. Rezultaty miały
przedstawić proporcję zużywania się materiałów wykorzystanych do ich produkcji
w określonej jednostce czasu. Wyniki okazały się bardzo dobre i świadczą o tym,
że ponad 90% paneli używanych od 10 lat charakteryzuje się niemalże taką samą
38
efektywnością, co 30 letnie tego typu produkty.
Na Podkarpaciu od kilku lat obserwowany jest przyrost liczby domów
z zamontowanymi panelami kolektorów. Instalowane są one głównie w systemach
odbierających ciepło, jednak można również spotkać wolno stojące układy
fotowoltaiczne zasilające znaki drogowe. średnie nasłonecznienie miesięczne,
według danych zebranych przez ostatnie 10 lat, wynosi na Podkarpaciu od 0,8
2
2
kWh/m /dzień w grudniu do 5,04 kWh/m /dzień w lipcu. Warunki te stwarzają duże
39
możliwości wykorzystania energii słonecznej do celów użytkowych.
Panele słoneczne można spotkać na dachach szpitali (np. w Rzeszowie
i Żurawicy, na przedszkolach (Mielec, Jasło), pływalniach w Głogowie Małopolskim
oraz w Boguchwale (zdj. 5). Woda w kompleksie basenów w Boguchwale jest
ogrzewana dzięki 200 kolektorom słonecznym składającym się na instalację
solarną. Takie rozwiązanie techniczne posiada niewiele basenów odkrytych
w Polsce. Kolektory słoneczne posiadają również niektóre hotele w Bieszczadach

35

Ibidem.
G. Kalda, R. Paterek, Perspektywy wykorzystania…, op. cit., s. 89-95.
37
Ibidem.
38
http://www.pape.pl/?InfoPages/Show/16 [dostęp 19.07.2011 r.].
39
G. Kalda, R. Paterek, Perspektywy wykorzystania…, op. cit., s. 89-95.
36
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– w Ustrzykach Górnych i w Wetlinie, szkoła w Bliznem, klasztor w Starej Wsi
i wiele prywatnych domów na terenie województwa.
Zdjęcie nr 5: Kolektory słoneczne przy kompleksie basenów w podrzeszowskiej
Boguchwale

Źródło: www.boguchwala.pl

Na terenie Gminy Miasta Rzeszów, w latach 2005-2006 r. zamontowano
baterie słoneczne zasilające 28 sygnalizatorów przejść aktywnych. Warto tez
zwrócić uwagę na kolektory słoneczne, za pomocą których ogrzewany jest szkolny
basen w Jasienicy Rosielnej.
Gmina Trzebownisko jako pierwsza zrealizowała na tak dużą skalę projekt
oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu ekologicznych, hybrydowych lamp
(zdj. 6).
Lampy są ustawione przy drogach gminnych, w miejscach które ze względu
na bezpieczeństwo pieszych wytypowano jako kluczowe do zainstalowania
oświetlenia. Jako źródło światła wykorzystano lampy z diodami LED. Są one
zasilane z dwóch źródeł czystej energii: z baterii słonecznych i małej turbiny
wiatrowej. Zainstalowane lampy hybrydowe są zupełnie niezależne od sieci
energetycznej i mogą być wykorzystywane w każdym miejscu na ziemi gdzie
40
podłączenie do sieci energetycznej jest bardzo kosztowne lub niemożliwe.
Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w Polsce, jak
wspomniano, są bardzo zróżnicowane i uwarunkowane regionalnie. Decydując się
na inwestycje w instalacje solarną lub fotowoltaiczną, należy uwzględnić te
41
zróżnicowania.
Roczna suma nasłonecznienia dla obszaru Polski stanowi
14-22% sumy wszystkich godzin w roku, średnia jego wartość wynosi ok. 1600 h.
40

http://energetyka.wnp.pl/ekologiczne-oswietlenie-drog-w-gminie-trzebownisko,112899_1_0_0.html
[dostęp 17.07.2011 r.].
41
H. Gabalińska, Uwzględnienie zasad energetyki słonecznej w inteligentnym budynku biurowym
rozwiązanym według koncepcji „Sol-Skin”, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 1, 2005.
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Zdjjęcie nr 6: Ekologiczne lampy hybdrywowe – gmina Trzebownisko

Źródło: http://www.wnp.pl/foto/18518.html

Najbardziej uprzywilejowanym rejonem Polski pod względem natężenia
2
promieniowania słonecznego (powyżej 1048 kwtJm /rok) jest południowa część
województwa lubelskiego. W centralnej części Polski, obejmującej ok. 50%
powierzchni kraju, uzyskuje się natężenie promieniowania rzędu 1022-1048
2
kWh/m /rok, natomiast północna (z wyjątkiem Wybrzeża Zachodniego) i zachodnia
2
część Polski otrzymuje natężenie promieniowania poniżej 1000 kWh/m /rok. W
skali roku północne krańce Polski otrzymują ok. 9% mniej energii słonecznej, niż
południowe. Aby zyskać jak największą sprawność kolektora słonecznego, a tym
samym zaabsorbować jak największe natężenia promieniowania, położenie
kolektora względem poziomu terenu powinno wahać się w granicach 35-45°.
Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem niektórych ekspertów, również
fotowoltaika nie jest jeszcze na skalę przemysłową konkurencyjna dla paliw
kopalnych. Na przeszkodzie szerszego wykorzystania w Polsce energii słonecznej
stoi kilka czynników:
– brak wiedzy, czym jest współczesna energetyka słoneczna i jakie
technologie są lub mogą być stosowane;
– niezrozumienie faktu, że energetyka słoneczna w naszym kraju to
w większości systemy energetyczne służące do wytwarzania energii na
potrzeby indywidualne samych jej producentów;
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– bardzo słaba polityka wsparcia i promocji OZE. Mechanizmy wsparcia
dopiero pojawiły się w 2010 roku, są bardzo ograniczone, dotyczą obecnie
kolektorów i nie są wystarczająco promowane.
Koszt inwestycji, bez dotacji w fotowoltaiczny system sieciowy, to okres
zwrotu dla inwestora ok. 15-20 lat, pod warunkiem, że spożytkuje całą
wyprodukowaną energię w ciągu dnia. Z kolei system z akumulatorami nie zwróci
się nigdy, chyba że byłby zainstalowany w miejscu, gdzie nie ma sieci i cena jej
42
doprowadzenia byłaby porównywalna. Systemy z podłączeniem do sieci opłacają
się w miejscach, gdzie energia jest w 100% zużywana za dnia (np. hale
fabryczne).
Z tych też względów energia elektryczna pozyskiwana ze słońca jest
wykorzystywana przede wszystkim w małej skali. Służy głównie jako źródło ciepła
poprzez instalacje kolektorów słonecznych ogrzewających powietrze lub wodę.
Energia słoneczna ma natomiast przyszłość w motoryzacji w formie
autonomicznych lub hybrydowych (solarno-wiatrowych) stacji do ładowania
samochodów elektrycznych (choć na razie napęd elektryczny nie pozwala na
rozwijanie wysokich prędkości, w porównaniu z silnikami spalinowymi). Panele
słoneczne stanowią niezależne źródło zasilania łodzi takich jak niemiecki
katamaran oceaniczny Planet Solar, Turystyczny Solar z Politechniki Gdańskiej czy
łódka Fiten Solar Team, skonstruowana przez gdyńskich inżynierów na potrzeby
międzynarodowych regat. Kilka dni temu odbył się również pierwszy
międzypaństwowy lot szwajcarskiego samolotu Solar Impulse zasilanego tylko
43
energią ze słońca.
8. Energetyka wiatrowa i wodna
Energia wiatru to jedno z najczęściej wykorzystywanych na świecie odnawialnych źródeł energii, można ją bowiem łatwo przekształcić w inne rodzaje
energii. Energia wiatru jest energią pochodzenia słonecznego, ponieważ powietrze
ogrzewane jest poprzez promieniowanie i konwekcję. Na energię wiatru
zamieniane jest ok. 2% promieniowania słonecznego docierającego do
44
powierzchni Ziemi. Uważa się, że wiatr wiejący z prędkością nie mniejszą niż
4 m/s i nie większą niż 30 m/s można wykorzystać w energetyce. To źródło energii
jest jednak bardzo niestabilne – jego występowanie zależy od regionu
geograficznego, pory roku, pory dnia, ukształtowania terenu i wysokości nad
powierzchnią ziemi. Z obserwacji wynika, że im wyżej usytuowane są wirniki
turbin, tym korzystniejsze jest to dla pracy generatorów turbin. Wykorzystanie
energii wiatru przez wiele krajów przynosi bardzo duże korzyści dla gospodarki
światowej. Energia wiatru jest jedną z najczystszych form energii, gdyż przy jej
wykorzystywaniu nie powstają żadne szkodliwe substancje.
Odnawialne Źródła Energii rozwijają się w Polsce coraz szybciej. Ze
wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii największy wzrost mocy w ciągu
pięciu ostatnich lat ma miejsce w grupie elektrowni wiatrowych. Kolejne lata
42

A. Baranowska-Skimina, Energia odnawialna zastąpi reaktor jądrowy? na podstawie danych Raportu
przygotowanego przez Fiten Solar Team – www.fitensolarteam.pl [dostęp 26.07.2011 r.] oraz
eGospodarka.pl [dostęp 26.07.2011 r.].
43
http://www.egospodarka.pl/65877,Energia-odnawialna-zastapi-reaktor-jadrowy,1,56,1.html [dostęp
26.07.2011 r.].
44
G. Kalda, Rozwój energetyki…, op. cit., s. 79-88.
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przynosiły kolejne rekordy wzrostu zainstalowanej mocy „wiatrowych” OZE.
Z 83,280 MW w 2005 roku, przez 152,560 MW w 2006 roku, 287,909 MW w 2007
roku, 451,090 MW w 2008 roku, do 724,657 MW w 2009 roku (rys. 7). W sumie
moc zainstalowana w 347 jednostkach elektrowni wiatrowych wynosi dziś już
45
1005, 597 MW.
Rysunek nr 7: Przyrost mocy zainstalowanej instalacji produkujących energię z wiatru

Źródło: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/3610/Moc_instalacji_wiatrowych_w_Polsce
_przekroczyla_juz_1000_megawatow.html?search=100691

Warunki wiatrowe w Polsce cechuje jednak dużazmienność na obszarze kraju
oraz brak wysokich średniorocznych prędkości wiatru, w porównaniu
z warunkami panującymi w innych krajach UE (np. Danii, Holandii, Niemczech czy
Wielkiej Brytanii).
46
Według badań 1/3 terytorium Polski posiada korzystne warunki wiatrowe do
zainstalowania elektrowni. Powierzchnia kraju spełniająca ten warunek została
2
2
oszacowana na ok. 60000 km , ale tylko 3000 km może być przeznaczone na
siłownie wiatrowe i farmy wiatrowe. Stwierdza się, że minimalną opłacalność
w eksploatacji elektrowni wiatrowych w Polsce można uzyskać dla średniorocznej
prędkości wiatru ponad 6 m/s na wysokości 40 m n.p.g.
Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są bardzo obiecujące, na
co wskazują uzyskane wyniki badań przeprowadzonych przez IMGW na podstawie
wieloletnich obserwacji kierunków i prędkości wiatru prowadzonych
w profesjonalnej sieci meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Uprzywilejowanymi w Polsce rejonami pod względem zasobów wiatru
w mezoskali są:
 środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina
po Hel,
 rejon wyspy Wolin,
 Suwalszczyzna,
 Środkowa Wielkopolska i Mazowsze,
45

46

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/3610/Moc_instalacji_wiatrowych_w_Polsce_przekroczyla_juz_100
0_megawatow.html?search=10069 [dostęp 12.07.2011 r.].
I. Soliński, Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej, Kraków 1999.
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 Beskid Śląski i Żywiecki,
47
 Bieszczady i Pogórze Dynowskie.
Dobrym rejonem do lokalizacji elektrowni wiatrowych jest również obszar
południowo-wschodniej Polski, czyli rejony Dukli, Rymanowa (zdj. 7), Rzeszowa,
Dębicy. Potwierdziły to, m.in. badania prowadzone pod kierownictwem prof.
Ireneusza Solińskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stwierdzono
tam średnie roczne prędkości wiatru dochodzące do 6,7 m/s na wysokości
48
ok. 40 m n.p.g.
Zdjęcie nr 7: Elektrownia wiatrowa w okolicach Rymanowa Zdroju

Źródło: Tadeusz Poźniak

W rejonie tym wskazano na przeprowadzenie indywidualnych pomiarów na
wybranych wcześniej punktach pomiarowych celem udokumentowania zasobów
wiatru i wyznaczenia optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wykonane
pomiary i badania w tym obszarze kraju powinny być podstawą do podejmowania
49
decyzji o instalowaniu elektrowni wiatrowych.
Za ważną charakterystykę zasobów wiatru uznaje się procentowy udział
w ciągu roku prędkości wyższych od 6 m/s. Na obszarze otwartym na wysokości
30 m kształtuje się on następująco:
 rejon Rzeszowa – ok. 50%,
 Pobrzeże Sowińskie i środkowa Polska – 30-40%,
 pozostała część kraju – 15-30%.
Strefy energetyczne wiatru na terenie Polski przedstawia rys. 8.

47
48
49

http://www.baza-oze.pl/enodn.php?action=show&id=18 [dostęp 24.07.2011 r.].
G. Kalda, Rozwój energetyki…, op. cit., s. 79-88.
http://www.baza-oze.pl/enodn.php?action=show&id=18 [dostęp 24.07.2011 r.].
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Rysunek nr 8: Strefy energetyczne wiatru w Polsce.

Źródło: http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=40&art=35

Warunki atmosferyczne oraz położenie terenu sprawiają, że na ogromnych
obszarach Pomorza średnia prędkość wiatru jest wyższa niż 4 m/s w skali roku,
50
co czyni ten region szczególnie opłacalnym do instalowania turbin wiatrowych.
Najwięcej
mocy
zainstalowanej
posiadają
elektrownie
wiatrowe
w województwie zachodniopomorskim – łącznie 348,032 MW w 18 instalacjach
i wielkopolskim – 178,630 MW w 41 instalacjach. Najwięcej jednostek
produkujących energię z wiatru znajduje się natomiast w województwach
północno-zachodniej Polski. Pierwsze pod względem liczby instalacji jest
województwo kujawsko-pomorskie, w którym znajduje się 136 instalacji o łącznej
mocy 142,899 MW. 53 instalacje znajdują się w województwie łódzkim,
51
41 w wielkopolskim, 21 w mazowieckim.
50
51

J. Piestrzyński, Potencjalne możliwości…, op. ct., s. 21.
http://www.weo.com.pl/pol/aktualnosci/moc_instalacji_wiatrowych_w_polsce_przekroczyla_juz_100
0_megawatow.html.
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W latach 2002-2006 w Polsce nastąpiła stagnacja w energetyce wiatrowej,
spowodowana głównie niestabilnością systemu wsparcia i niedostosowaniem
regulacji prawnych, co skutkowało zbyt wysokim ryzykiem dla inwestorów. Liczba
inwestycji w energetykę wiatrową zaczęła dopiero wzrastać po przystąpieniu Polski
do UE i usunięciu niektórych barier. W latach 2007-2010 obserwowano dosyć duży
przyrost mocy zainstalowanych elektrowni, który wynikał z realizacji kilku farm
wiatrowych.
52
Zdaniem G. Kaldy w Polsce słaby rozwój rynku energetyki wiatrowej wynikał
z bardzo powolnego rozwoju sieci elektroenergetycznej, w rezultacie czego
pojawiały się coraz większe problemy z przyłączeniem do sieci. Ponadto ze
względu na długotrwałe procedury związane z planowaniem przestrzennym oraz
ocenami oddziaływania na środowisko. Obecnie około 87% mocy zainstalowanej
jest skupiona w 25 farmach wiatrowych o mocy od 5 do 50 MW. Najwięcej dużych
farm wiatrowych działa w części północnej Polski (województwo pomorskie
i zachodniopomorskie). Jednak na tych terenach pojawiają się coraz częściej
trudności związane głównie z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Z tego
powodu wzrasta zainteresowanie inwestycjami w innych rejonach Polski.
Istotnym problemem w ocenie perspektyw rozwoju rynku energetyki wiatrowej
53
jest niewielki stan wiedzy na temat inwestycji i planowanych projektów.
Energetyka wiatrowa pod względem nakładów inwestycyjnych jest konkurencyjna
wobec innych technologii, przy zastosowaniu których produkuje się energie
elektryczną ze źródeł odnawialnych. Odznacza się też niższymi kosztami
eksploatacyjnymi.
Polska posiada warunki wiatrowe porównywalne do Niemiec, przy czym
rozwój tej dziedziny energetyki dotychczas napotykał na różnego rodzaju trudności
np. ograniczenia prawne, niewydolność linii przesyłowych średniego napięcia oraz
ograniczenia administracyjne i środowiskowe.
Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej zakładają, że do 2014 r. z wiatru
54
pozyskana zostanie energia w wysokości 2,3% zużycia energii elektrycznej. Aby
intensyfikować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, niezbędne jest
przeprowadzenie pomiarów parametrów energetycznych wiatru (udokumentowanie zasobów) na szerszą skalę, tj. na cały obszar kraju, w celu opracowania nowej polskiej mapy wiatru. W Polsce nie ma producentów elektrowni
wiatrowych średniej i dużej mocy – instalowane turbiny wiatrowe pochodzą
z Danii, Niemiec, Hiszpanii, USA. Powinna zatem zostać podjęta krajowa
produkcja elektrowni wiatrowych we współpracy z producentami zagranicznymi.
Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą służyć jako dodatkowe źródło
energii, które w pewnym stopniu uniezależnia od sieci lokalnego dystrybutora
energii elektrycznej. Najlepiej sprawdzają się jako zasilanie domów
„niskoenergetycznych” – bardzo dobrze ocieplonych, które potrzebują małej ilości
prądu. Elektrownie wiatrowe stają się coraz bardziej popularne, a zainteresowanie
nimi może w przyszłości jeszcze wzrosnąć, bo do prawa polskiego wprowadzana
jest obecnie Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, według której
w budynkach nowych oraz starych – gruntownie remontowanych – projektant
52

G. Kalda, Rozwój energetyki…, op. cit., s. 79-88.
G. Wiśniewski, K. Michalska-Knap, Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., „Czysta
Energia”, nr 4, 2010, s. 24-29.
54
G. Kalda, Rozwój energetyki…, op. cit., s. 79-88.
53
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będzie musiał uwzględnić w dokumentacji budynku zastosowanie energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ponieważ elektrownie wiatrowe
mogą działać praktycznie wszędzie, świetnie nadają się do spełnienia tego
55
warunku.
Elektrownie wiatrowe są niewątpliwie opłacalnymi, ale zarazem niełatwymi
inwestycjami. Jedna duża siłownia wiatrowa kosztuje nawet 4 miliony euro.
Ponadto, jak wskazują eksperci, urządzenia tego rodzaju do produkcji „czystej
energii” charakteryzują się niską dyspozycyjnością. Wiatraki pracują przez 80%
czasu, ale zwykle bardzo wolno. Dlatego średnia uzyskiwana przez nie moc
stanowi zaledwie 1/5 mocy nominalnej, czyli wiatrak o mocy nominalnej 2 MW daje
w rzeczywistości ok. 400 kW energii rocznie.
W województwie podkarpackim są znakomite przykłady na to, jak czerpać
energię z wody. Takim przykładem jest Zespół Elektrowni Wodnych SolinaMyczkowce S.A. (zdj. 8), jest to zespół dwóch elektrowni wodnych na sztucznych
zbiornikach wodnych na rzece San, w gminie Solina.
Zdjęcie nr 8: Zapora wodna w Solinie

Źródło: http://www.nocleg.bieszczady.pl/sula/solina.html

Zapora w Solinie to największa budowla hydrotechniczna w Polsce,
a elektrownia jest największą elektrownią szczytowo-pompową pracującą na
dopływie naturalnym. Do podstawowych efektów, które były brane pod uwagę przy
realizacji projektu budowy elektrowni należały:
 względy energetyczne,
 ochrona przed powodzią oraz podwyższanie przepływów minimalnych,
 powstanie bazy dla hodowli ryb,
 pobór wód dla celów komunalnych,
 powstanie warunków dla organizowania wypoczynku, sportów wodnych
oraz rozwoju turystyki.
55

http://www.soldar.pl/oferta/elektrownie-wiatrowe/ [dostęp 24.07.2011 r.].
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9. Energia geotermalna
Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty
do naturalnie gorących wód podziemnych. Niskotemperaturowe zasoby
geotermalne używane są do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez
wykorzystywanie w bezpośrednim ogrzewaniu domów, fabryk, szklarni lub mogą
być zastosowane w pompach ciepła, czyli urządzeniach, które pobierają ciepło
z ziemi na płytkiej głębokości i uwalniają je wewnątrz domów w celach
56
grzewczych. Mapę wód geotermalnych i ich temperatur w Polsce przedstawia
rys. 9.
Energia geotermalna jest praktycznie niewyczerpalna z uwagi na jej stałe
uzupełnianie przez strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza ziemi ku
powierzchni przez przewodzenie i konwekcję. Pomimo ogromnych zasobów
energia geotermiczna nie będzie w stanie zastąpić paliw kopalnych w skali
globalnej, ale jej wykorzystanie w skali regionalnej może znacznie wpłynąć na
zmniejszenie zużycia paliw, a tym samym na poprawę stanu środowiska
naturalnego. Polska należy do krajów posiadających bogate zasoby wód
57
geotermalnych o średniej entalpii.
W przeciwieństwie do energii wiatrowej, wodnej i słonecznej wykorzystanie
energii geotermalnej jest dużo bardziej skomplikowanym procesem. Ciepła woda
geotermalna jest pobierana za pomocą pompy głębinowej. Kierowana jest
następnie do płytowych wymienników ciepła znajdujących się na powierzchni
części instalacji. Ciepło wody jest przekazywane do niezależnego obiegu
wtórnego, który zasila systemy grzewcze odbiorców. Schłodzona woda jest
58
z powrotem wpompowywana w warstwy wodonośne pod ziemią.
Polska ze względu na budowę geologiczną oraz strukturę zaludnienia
zaliczana jest do krajów o dużych możliwościach rozwoju geoenergetyki.
Podstawowymi argumentami przemawiającymi za szybkim rozwojem geotermii
w Polsce są:
 duży stopień zanieczyszczenia atmosfery i wód powierzchniowych
produktami spalania węgla w ciepłownictwie przemysłowym, komunalnym
i indywidualnym,
 korzystne warunki występowania wód geotermalnych na obszarze ponad
250 tys. km², przy równocześnie dużej liczbie odbiorców ciepła na tym
obszarze,
 korzystne warunki wiercenia otworów eksploatacyjnych, a następnie
odbioru ciepła w wymiennikach ciepła,
 udowodniona na przykładzie Podhala, Pyrzyc, Żyrardowa opłacalność
ekonomiczna dostawy ciepła na potrzeby przemysłu, różnych rodzajów
prowadzonej działalności gospodarczej, ogrzewnictwa komunalnego i cele
59
ciepłownicze indywidualnych mieszkańców.
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http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-geotermalna.html [dostęp 19.07.2011 r.].
http://oze.szczecin.pl/energia-geotermiczna.html [dostęp 15.07.2011 r.].
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http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia+geotermalna [dostęp 14.07.2011 r.].
59
W. Niemiec, Wybrane problemy turystyki alternatywnej, Nowy Sącz, 2006, s. 122.
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Rysunek nr 9:Mapa wód geotermalnych i ich temperatur w Polsce

Źródło: http://www.mojeopinie.pl/energia_geotermalna,3,1249230780

Najbardziej predysponowane w zakresie potencjału zasobów wód
geotermalnych na Podkarpaciu i możliwości ich wykorzystania są odwierty
w rejonie Sękowej, Gorlic i Ropy. Źródła te obejmują, m.in. zadania z zakresu
wykorzystania energii ze źródeł geotermalnych, w tym także budowę ciepłowni
geotermalnych. Wody termalne mogą mieć zastosowanie nie tylko
w ciepłownictwie, ale również w balneologii, rekreacji i w agroturystyce. Mogą to
być kąpiele lecznicze pomocne przy wielu schorzeniach, m.in. ortopedycznych,
układu nerwowego i krążenia, nerwicach, nerwobólach. Szczególne właściwości
lecznicze mają wody mineralne, w które obfituje Wysowa oraz Wapienne.
10. A może inne alternatywne źródła energii?
Prawdopodobnie dziś jedyną realną alternatywą dla paliw kopalnych jest,
oprócz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, produkcja energii jądrowej,
bowiem światowe zasoby materiałów rozszczepialnych wystarczą ludzkości na
wiele setek lat. Zdania w tej kwestii są oczywiście podzielone wśród naukowców,
przedstawicieli rządu oraz społeczeństwa.
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Problemem są, m.in. ryzyko awarii i katastrof naturalnych, zagrożeń
terrorystycznych oraz odpady radioaktywne, przy czym odpadów jest
zdecydowanie mniej niż tych, które powstają w kopalniach węgla kamiennego czy
brunatnego oraz ich spalania. Problemu odpadów paliwowych nie ma w przypadku
energii ze źródeł odnawialnych. Istotny problem tkwi również w kosztach
związanych z wytworzeniem energii jądrowej, których główną część stanowią
nakłady inwestycyjne. Oczywiście najniższe są w przypadku elektrowni węglowych.
Nakłady inwestycyjne bezpośrednie na elektrownię jądrową o mocy 1000 MW
wynoszą ok. 2,8-3,0 mld euro, podczas gdy farma wiatrowa na morzu, pracująca
ze współczynnikiem wykorzystania mocy 0,34 i wytwarzająca rocznie taką samą
ilość energii, kosztowałaby 7,4 mld euro. Składa się na to przede wszystkim koszt
betonowych fundamentów i stali do wiatraków, których produkcja jest przy okazji
bardzo energochłonna. Ich rentowność zmniejsza dodatkowo fakt, że wiatraki
pracują przez 20 lat, a elektrownie jądrowe III generacji mogą być eksploatowane
60
do 60 lat.
W cieniu awarii elektrowni Fukushima w Japonii i kolejnych rocznic wybuchu
reaktora w Czarnobylu na Ukrainie, w Polsce trwa „debata publiczna” dotycząca
rozwoju energetyki jądrowej.
Regulacje unijne wymuszają zmianę polityki energetycznej w Polsce oraz
zobowiązują nasz kraj do ograniczenia poziomu emisji dwutlenku węgla, przy
zapewnieniu państwu bezpieczeństwa energetycznego. W 2009 r., aż 93,8%
energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju pochodziło z paliw kopalnych.
Żeby wytworzyć zużywane obecnie 140 TWh musimy rocznie sprowadzić 13 mln
ton węgla, bo własnego mamy zbyt mało, a do 2030 r. zapotrzebowanie na energię
wzrośnie do ok. 215-220 TWh.
Inwestycja w energetykę jądrową wydaje się najlepszym rozwiązaniem.
W przeciwieństwie do elektrowni produkujących energię z paliw kopalnych
61
oznacza czystą wodę, czyste powietrze i czystą glebę.
Głównym argumentem przeciwko budowie elektrowni jądrowej jest
niebezpieczeństwo awarii i problem składowania odpadów radioaktywnych.
Argumenty przeciwników budowy nabrały większego znaczenia zwłaszcza po
trzęsieniu ziemi w Japonii i liczbie ok. 26 tys. ofiar. Jak podają media żaden z tych
zgonów nie był spowodowany promieniowaniem. W elektrowni (zdj. 9) zginęły trzy
osoby: operator dźwigu przygnieciony tą maszyną i dwie osoby, które utopiły się
62
w wyniku uderzenia fali tsunami.
Eksperci przyznają, że elektrownie jądrowe rzeczywiście mogą stworzyć
zagrożenie, jakie w przypadku innych typów elektrowni nie występuje. Jednak
budowane po 11 września 2001 r. elektrownie jądrowe wyposażone w tzw.
reaktory III generacji są odporne na zamachy terrorystyczne – wybuch bomby,
uderzenie samolotu, jak również fali morskiej o wysokości 14 m oraz trzęsienia
ziemi o przyspieszeniu 0,3 g (0,3 przyspieszenia ziemskiego). W Fukushimie
znajdował się reaktor starszego typu, a trzęsienie ziemi było największym w tym
kraju od czasów, kiedy notowała je historia, czyli ok. 150 lat. Osłona przed falą
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A. Baranowska-Skimina, Energia odnawialna zastąpi…, op. cit.
http://www.egospodarka.pl/65877,Energia-odnawialna-zastapi-reaktor-jadrowy,2,56,1.html
18.07.2011 r.].
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tsunami była również za niska. W efekcie reaktor i jego obudowa pozostały
nienaruszone, została natomiast zniszczona cała infrastruktura wokół nich (zdj.
10), co uniemożliwiło skuteczne odebranie ciepła z reaktora.
Zdjęcie nr 9: Elektrownia przed awarią (fot. Beacon Radio, CC)

Źródło: http://www.atom.edu.pl/index.php/aktualnosci/128-aktualnosci/383-trzesienieziemi-w-japonii-awaria-w-elektrowni-fukushima.html

Awaria została spowodowana, m.in. przedostaniem się do niego wody
morskiej, która została napromieniowana w wyniku chłodzenia nią reaktorów.
Stopieniu uległy reaktory numer 1, 2 i 3. W opinii ekspertów nie było błędem
konstruktorów umiejscowienie elektrowni, błędem natomiast było zbudowanie
elektrowni, która przetrwać miała 5 metrową falę tsunami. Nikt nie przewidział, że
fala może mieć 10 metrów.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu
podwyższyła na wniosek japońskiej agencji atomowej stopień zagrożenia
w elektrowni Fukushima z czwartego na piąty w siedmiostopniowej skali wypadków
jądrowych. Oznacza to, że sytuację w elektrowni jądrowej Fukushima uznano za
„wydarzenie powodujące poważne konsekwencje”. Agencja Energii Atomowej
rozpoczyna też własne pomiary stopnia radiacji w Tokio. Szef Agencji Jukija
Amano stwierdził, że walka Japończyków o ustabilizowanie sytuacji w elektrowni
63
Fukushima, jest „wyścigiem z czasem”. Wyścig ten trwa nadal.

63

Na podstawie: http://www.atom.edu.pl/index.php/aktualnosci/128-aktualnosci/383-trzesienie-ziemi-wjaponii-awaria-w-elektrowni-fukushima.html [dostęp 19.08.2011 r.].
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Zdjęcie nr 10: Zniszczenia na terenie elektrowni wywołane trzęsieniem ziemi
u wybrzeży Honsiu, tsunami i awarią – zdjęcie satelitarne reaktorów nr 1, 2, 3 i 4 z 16 marca
2011

Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Fukushima_I_by_Digital_Globe

Tak naprawdę trudno określić skutki awarii elektrowni Fukushima w Japonii –
obecnie i w przyszłości. Poważne uszkodzenia obiektu i prętów paliwowych
utrudniają bowiem dokonywanie obecnie obiektywnych pomiarów zagrożeń dla
człowieka i środowiska przyrodniczego, zwłaszcza ekosystemu wodnego wokół
elektrowni – i nie tylko.
Jak twierdzą niektórzy eksperci awarii tej nie można przyrównywać
do Czarnobyla. Ukraińskie reaktory były skonstruowane w taki sposób, by
produkować energię, a jednocześnie móc wytwarzać pluton dla celów militarnych.
To powodowało, że w pewnych okolicznościach moc paliwa w reaktorze
gwałtownie rosła (1000 razy w ciągu 13 sek.). W nowoczesnych elektrowniach w
razie awarii, niezależnie od działań podjętych przez człowieka, moc reaktora
64
samoczynnie maleje.
Z powodu obaw o stan elektrowni jądrowych w Niemczech zamknięto już
8 elektrowni. Wiele społeczeństw nastawiło się negatywnie do energii atomowej.
Z kolei zdaniem Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanny
Trojanowskiej jest stanowczo za wcześnie, by wyciągać jednoznaczne wnioski
z wywołanych trzęsieniem ziemi i tsunami zdarzeń w japońskiej elektrowni
jądrowej. Według zapewnień rządu możliwość podobnego zdarzenia w Polsce jest
wykluczona ze względu na warunki lokalizacyjne, nowoczesne technologie,
65
a także opracowane przez rząd nowe przepisy bezpieczeństwa jądrowego.
Przedstawiciele Fundacji Greenpeace Polska są oburzeni wypowiedziami Hanny
64

http://www.egospodarka.pl/65877,Energia-odnawialna-zastapi-reaktor-jadrowy,1,56,1.html [dostęp
26.07.2011 r.].
65
Na podstawie: http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Polski-program-atomowy-Stanowisk
o-ekologow-w- sprawie-budowy-elektrowni-atomowej-w-Polsce,15080.html [dostęp 19.08.2011 r.].
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Trojanowskiej, które świadczą o determinacji, z jaką Polska będzie realizowała
program atomowy. Podobnego zdania jest Koalicja Klimatyczna, która uważa,
iż polski rząd na siłę forsuje plan budowy elektrowni atomowej, zaniedbując
jednocześnie rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności
energetycznej. Ponadto ich zdaniem nie stać nas na budowę elektrowni
atomowej, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ze względu na ryzyko,
które to ze sobą niesie.
Ekolodzy postulują, by pieniądze, które mają zostać przeznaczone na
budowę elektrowni atomowej, zainwestować w odnawialne źródła energii, których
potencjał w Polsce jest dalece niewykorzystany.
Pozostaje pytanie, czy w świetle ostatnich wydarzeń w Japonii budowa
elektrowni jest logicznym posunięciem? Dyskusje o bezpieczeństwie energii
jądrowej trwają od bardzo dawna. Opinie ekspertów w Polsce są podzielone.
Część popiera rząd i uważa, że nie ma powodów, by rezygnować z projektu
atomowego. Ale nie brakuje opinii, iż tragedia w Japonii dowodzi tego, że
idealnych zabezpieczeń nie ma. Obie strony za każdym razem posiłkują się
mocnymi argumentami.
10. Zakończenie
Od początku XX wieku obserwujemy coraz szybszy rozwój techniki, a co za
tym idzie również przemysłu. Głównym motorem tego rozwoju miało być
podniesienie standardu życia człowieka poprzez masową produkcję urządzeń
powszechnego użytku. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie przewidywano skutków,
jakie to za sobą pociągnie. Paradoksalnie, urządzenia, które miały zapewnić
lepszą jakość życia stały się źródłem jednego z największych obecnie problemów
naszego globu, jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody. Skażenia te
są powodem coraz częstszych zachorowań ludzi i zwierząt, powodują obniżenie
plonów, obumieranie lasów, jałowienie gleby, a nawet stopniowe ocieplenie się
klimatu. Z powodu zanieczyszczenia wód w niektórych krajach zaczyna
66
występować jej deficyt.
Nowe cele Unii Europejskiej (3 x 20% + 10%) sprowadzają się do:
 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., co najmniej o 20 %,
w porównaniu do 1990 r.;
 racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej
zużycia o 20%
 zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego
zużycia energii średnio w UE w 2020 r.;
 osiągnięcie, co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw
67
transportowych w 2020 r. we wszystkich MŚ.
Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań
integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost
średniej globalnej temperatury, o nie więcej niż 2 st. C powyżej poziomu sprzed
okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną
dostępnością ropy i gazu.

66
67

http://www.energia-odnawialna.net/ [dostęp 12.07.2011 r.].
http://www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=4042 [dostęp 22.07.2011 r.].
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Zużycie energii na świecie rośnie, a energia cieplna, elektryczna oraz paliwa
ciekłe produkowane są najcześciej z kopalnych surowców energetycznych.
Efektem spalania paliw kopalnych, jak już wspomniano, jest emisja szkodliwych
składników do atmosfery, przyczyniajacych sie do degradacji środowiska
naturalnego: niszczenia lasów, efektu cieplarnianego, zanieczyszczenia wód,
obniżenia poziomu wód gruntowych itp. Biomasa jest alternatywą dla paliw
kopalnych i może je zastępować. Energia zawarta w biomasie jest najmniej
kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej, jej produkcja może przebiegać
samoistnie np. w puszczach czy na łąkach. W przypadku intensyfikacji tej produkcji
wymagane są dodatkowe nakłady związane z nawożeniem, nawadnianiem, walką
68
ze szkodnikami czy ochroną roślin.
Jedną z zalet odnawialnych źródeł energii, obok „czystości ekologicznej”, jest
odnawialność, co sprawia, że ich zasoby są niespożyte.
W związku z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi emisji dwutlenku
węgla Polska, jako kraj szczególnie uzależniony od paliw kopalnych, powinna
szukać rozwiązań alternatywnych. Rozwój fotowoltaiki i instalacji solarnych pozwoli
uniknąć zakupu drogich zezwoleń na emisję CO 2. Wpłynie także na krajową
i lokalną gospodarkę pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.
Rząd polski powinien wesprzeć odnawialne źródła energii, likwidując zbędne
bariery administracyjne, upraszczając procedury prawne, a przede wszystkim
uwzględniając fotowoltaikę w planowaniu strategicznym polskiej polityki
69
energetycznej do 2030 roku.
Często bywa tak, że jest inwestor chcący wybudować np. elektrownię wodną
lub farmę wiatrową, utworzyć nowe miejsca pracy, płacić podatki i dodatkowo
sfinansować offset na rzecz danej miejscowości. Teoretycznie każdy samorząd
terytorialny marzy o takiej sytuacji, a niestety inicjatywa taka pozostaje w sferze
70
teorii. Dotyczy to także Podkarpacia, gdzie inwestorzy przez kilka lat kompletują
dokumentację, ponoszą duże koszty, natomiast gdy kończy się wstępna umowa
władze samorządowe wycofują się z wszystkich wcześniejszych deklaracji
pomocy.
Tego typu sytuacje dowodzą istnienia patologii związanych z polską
energetyką, jak np. brak wizji i strategii rozwoju źródeł pozyskiwania „zielonej
energii”, uleganie lobby energetycznemu optującemu za utrzymaniem wydobycia
71
i spalania węgla oraz uleganie szantażowi górniczych związków zawodowych.
Mamy więc do czynienia z grą interesów, natomiast rolą rządu jest wybrać
koncepcję najtańszą, najbardziej przyjazną człowiekowi i środowisku
przyrodniczemu oraz opracować strategię rozwoju produkcji energii z „czystych
źródeł”.
Nasi północni sąsiedzi postrzegają nasz kraj jako „bogaty”, skoro stać nas na
elektrownie węglowe, utrzymywanie kopalni, przeznaczanie ogromnych kwot
na transport „czarnego złota” i ponoszenie wielu innych kosztów związanych
z energetyką węglową. Nasi sąsiedzi zarabiają na wykorzystywaniu odnawialnych
68

A. Józefiok, Odnawialne źródła energii…, op. cit., s. 38
G. Kalda, R. Paterek, Perspektywy wykorzystania energii…,op. cit., s. 89-95.
J. Kowalski, Zielona gospodarka na Podkarpaciu, „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, nr 4 (7), 2010,
s. 16-18.
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M. Ungeheuer, Naprawdę nie chcemy czystej energii? „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, nr 4 (7),
2010, s. 17-18.
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źródeł energii oraz na segregacji i spalaniu odpadów, uzyskując tym samym
energię niezbędną do produkcji energii elektrycznej. Efekt jest taki, że 40& energii
elektrycznej zużywanej przez mieszkańców np. Szwecji pochodzi właśnie ze
spalania odpadów (93% ich ogółu), natomiast w Polsce ponad 90% odpadów trafia
72
na wysypiska.
Analizując mocne i słabe strony poszczególnych źródeł energii coraz więcej
krajów zwraca się ku energii słonecznej, której wykorzystanie od blisko dziesięciu
lat dynamicznie się rozwija. Energia promieniowania słonecznego była zawsze
wykorzystywana przez ludzi, czy to w sposób przypadkowy czy zaplanowany.
Światowe zużycie energii podwoiło się od 1970 roku i przewiduje się, że do 2030
wzrośnie ono trzykrotnie.
Streszczenie
Wykorzystanie źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla
krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie
surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Wspieranie produkcji
energii z odnawialnych źródeł stało się ważnym i koniecznym zarazem celem
polityki Unii Europejskiej. Szczególnie dla regionów, dotkniętych bezrobociem
technologie przyjazne środowisku stwarzają dodatkowe możliwości, w zakresie
powstawania nowych miejsc pracy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja technologii i metod
produkcji energii z odnawialnych źródeł, poznanie możliwości jej wykorzystania w
woj. podkarpackim, na wybranych przykładach. W niniejszej pracy zastosowano
metodę analizy materiałów źródłowych, sondażu, wywiad i opis zdarzeń.
Dokonano ogólnej charakterystyki wybranych obiektów wykorzystujących
odnawialne źródła do produkcji energii w woj. podkarpackim
Prawdopodobnie największe zainteresowanie wśród producentów będzie
miała technologia produkcji energii z biomasy, a także wykorzystanie energii ze
źródeł geotermalnych. Jednakże, aby wzrost wykorzystania biomasy, a także
innych odnawialnych źródeł energii, mógł nastąpić, państwo będzie musiało
ponieść odpowiednio wysokie nakłady finansowe.
Słowa klucze: energetyka, odnawialne źródła, ochrona środowiska
Summary
The use of energy sources is an increasingly serious challenge for the
countries for which sustainable development also means better use of energy
resources and environmental improvement. Supporting the production of energy
from renewable sources has become an important and necessary to European
Union policy. Especially for regions affected by unemployment eco-friendly
technologies provide additional opportunities for the creation of new jobs.
The subject of this paper is to present technology and methods of energy
production from renewable sources, to know its possible use in the Podkarpackie
Province on selected examples. In the study used a method of analysis of source
materials, survey, interview and description of events. The study presents general
characteristics of the selected businesses that use renewable sources to produce
energy in the Podkarpackie Province.
72

Ibidem.
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Probably the greatest interest among the manufacturers will have the
technology energy production from biomass and the use of energy from
geothermal sources. However, to increase the use of biomass and other renewable
energy sources, the state will have to incur respectively high financial outlays.
Key words: energy production, renewable sources, environmental protection
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Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER
Politechnika Koszalińska
ODPADY BIODEGRADOWALNE
1. Wstęp
Biogaz to uboczny efekt beztlenowego rozkładu substancji organicznej, tzw.
biomasy składającej się głównie z węglowodanów, białek, tłuszczy do metanu
(50-70%), dwutlenku węgla oraz innych substancji, występujących głównie
w ilościach śladowych. Proces, dzięki któremu podczas unieszkodliwiania
ubocznych produktów produkcji rolniczej (zielonek, kiszonek, odchodów
zwierzęcych), osadów ściekowych, odpadów komunalnych wytwarzany jest
również biogaz, nazywa się fermentacją metanową.
Śladowe pierwiastki występujące w biogazie to m.in. siarkowodór, para
wodna, azot, tlen, wodór, które uważane są za niepożądane zanieczyszczenia,
dlatego zanim biogaz zostanie technicznie wykorzystany, poddawany jest
oczyszczaniu i często również uszlachetnianiu. Po oczyszczeniu kierowany jest
do układu kogeneracyjnego, w którym jest spalany, a produktem tego procesu jest
„zielona” energia elektryczna oraz cieplna.
Ilość poszczególnych gazów w biogazie zależy w głównej mierze od rodzaju
surowców oraz warunków fermentacji, z których najcenniejszym jest metan. Jego
ilość determinuje jakość oraz wartość opałową biogazu. Kaloryczność metanu
3
wynosi tyle, co w przybliżeniu litr benzyny, czyli około 35,8 MJ/Nm . Wartość
3
energii chemicznej 1 m biogazu to około 5 kWh, z której można wyprodukować
około 2 kWh energii elektrycznej i około 2,5 kWh energii cieplnej. Pozostała część
jest tracona w procesie konwersji energii chemicznej na cieplną i elektryczną.
Procentowy udział poszczególnych składników biogazu uwarunkowany jest
rodzajem zastosowanych instalacji. W przypadku kontrolowanej fermentacji,
zawartość metanu wynosi średnio 57,5%, dwutlenku węgla – 42,5%. Przy
pozyskiwaniu biogazu ze składowisk odpadów uzyski kształtują się średnio
w następujący sposób: 60% metanu i 40% CO2,ednak rozpiętość wartości
minimalnych i maksymalnych jest znacznie większa dla biogazu wytwarzanego
1
podczas fermentacji (tab. nr 1).

1

Podstawy procesu fermentacji metanowej, http://agroenergetyka.pl/?a=article&idd=146 [dostęp
10.04.2014 r.]; A. Olesienkiewicz, Biogaz – produkt fermentacji metanowej, http://biogaz.com.pl
/index.php/home/60-biogaz-produkt-fermentacji-metanowej, [dostęp 10.04.2014 r.]; Biogaz i jego
zalety, http://biogazownierolnicze.pl/technologia/1232/biogaz-i-jego-zalety, [dostęp 1.08.2012 r.].
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Tabela nr 1: Skład biogazu z różnych rodzajów składowisk i instalacji

2

BIOGAZ
SKŁADNIK

JEDNOSTKI

Z instalacji
fermentacji

Ze składowisk
odpadów

GAZ
ZIEMNY

Metan (CH4)

%

40 – 75

50 – 70

91

Ditlenek węgla
(CO2)

%

25 – 60

30 – 50

0,61

Azot (N2)

%

<2

0–3

0,32

3

0 – 450

0 – 100

0

3

0 – 3500

10 – 200

1

Amoniak (NH3)

mg/m

Siarkowodór
(H2S)

mg/m

Spośród związków zawartych w organicznej masie, najszybciej rozkładają się
węglowodany, później białka, a na końcu tłuszcze, jednakże to te ostatnie są
największymi „producentami” biogazu. Przykład ilości i jakości biogazu z rozkładu
3
tych związków pokazano w tabeli nr 2.
Niezagospodarowany gaz pochodzący z wysypisk śmieci, osadów ściekowych
czy samoistnej fermentacji odpadów rolniczych jest nie tylko wielką stratą energii,
ale też ogromnym obciążeniem środowiska naturalnego.
Tabela nr 2: Ilość i jakość biogazu powstająca z rozkładu różnych substancji
4
organicznych
SUBSTRAT
Białko
Węglowodany
Tłuszcze

PRODUKCJA
3
-1
BIOGAZU [dm ·kg ]
700
790
1250

ZAWARTOŚĆ
METANU [%]
71
50
68

ZAWARTOŚĆ
CO2 [%]
29
50
32

2. Biogaz z osadów ściekowych
Osady ściekowe to uboczny produkt całego procesu oczyszczania ścieków.
Ich skład stanowią zarówno stałe cząstki mineralne i organiczne, jak również ciecz
osadowa wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami.
Instalacje do odzysku gazu z osadów ściekowych budowano już XIX wieku.
Pierwsza tego typu biogazownia powstała w Wielkiej Brytanii w 1895 r. W Polsce
wiele oczyszczalni ścieków odzyskiwało gaz z osadów jeszcze przed II wojną
światową, niestety, większość zaniechała pozyskiwania gazu ze względów
ekonomicznych. Specjalne otwarte komory fermentacyjne, które trzeba było
budować, były nie tylko kosztowne, ale stanowiły również utrapienie dla
okolicznych mieszkańców i środowiska naturalnego, dlatego w dzisiejszych
czasach stosuje się wyłącznie zamknięty system wydzielonych komór
fermentacyjnych (WKF) o przeróżnych kształtach (rys. nr 1.) wykonywanych
przeważnie z betonu dodatkowo izolowanego i uszczelnianego.
2

A. Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Warszawa 2008.
Wpływ składu substratów na ilość i skład biogazu, http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=523, [dostęp
3.01.2010 r.].
4
A. Jędrczak, Biologiczne…, op. cit., Wpływ składu substratów…, op. cit.
3

761

______________________________________________________________________________________

W technologii WKF wykorzystuje się odpady poddawane fermentacji osadu
czynnego wytrąconego ze ścieków:
a) komunalnych,
b) przemysłu mięsnego,
c) przemysłu rybnego,
d) przemysłu rolno-spożywczego.
Cały proces zaczyna się od doprowadzenia świeżego osadu rurociągiem
znajdującym się w górnej części komory. Przefermentowany szlam opada
grawitacyjnie i odbierany jest przenośnikiem ślimakowym z dna. Biogaz
wydzielający się podczas fermentacji gromadzi się pod kopułą – ruchomą lub
zatopioną – i odprowadzany jest okresowo lub w sposób ciągły. Następnie biogaz
zostaje spalony w silniku wysokoprężnym, dzięki czemu uzyskuje się energię
elektryczną oraz cieplną.
Rysunek nr 1: Kształty komór fermentacyjnych osadu czynnego: a) o stałym,
5
niezatopionym stropie, b) o stałym zatopionym stropie, c) o stropie pływający m

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie
biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków
komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłowych. Ze względów
ekonomicznych, pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest korzystne
tylko w przypadku większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio
3
6
8 000 m /dobę.
3. Biogaz wysypiskowy
Z każdym rokiem w Polsce produkowana jest olbrzymia ilość odpadów
(szacuje się, że jest to ok. 10 milionów ton), z czego ponad połowa zaliczana
jest do odpadów, tzw. biodegradowalnych. Dużą część z nich stanowią odpady
7
„zielone”, czyli skoszona trawa, liście, ścinki gałęzi, resztki warzyw, owoców.
Wszystkie nieposegregowane odpady organiczne i nieorganiczne zazwyczaj
składowane są w postaci hałd, które zapadają się pod własnym ciężarem lub
5

W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 2001, 2006.
Ibidem.
7
Pozyskiwanie biogazu z odpadów komunalnych, http://agroenergetyka.pl/?a=article&idd=149, [dostęp
3.01.2010 r.].
6
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zgniatane są przy pomocy kompaktorów. Ulegają one procesowi biodegradacji
w wyniku niekontrolowanego beztlenowego rozkładu, jakim jest fermentacja
metanowa. W wyniku tego procesu powstaje gaz wysypiskowy, składający się nie
tylko z metanu (50-70%) i dwutlenku węgla (30-50%), ale w jego skład wchodzą
również lotne związki azotu, siarki i chloru. Nienadzorowany rozkład jest
czynnikiem nieprzyjemnych zapachów, roznoszących się czasem na odległość
wielu kilometrów, które są przyczyną protestów okolicznych mieszkańców,
co do działalności takich kompleksów i odległości od miast, w jakich powinny być
8
sytuowane.
Niestety, większość gazu wysypiskowego ulatnia się do atmosfery. Jest to nie
tylko marnotrawienie cennej energii, ale również negatywnie wpływa to na
środowisko naturalne, zanieczyszczenia wód i gleby, stwarza też zagrożenie
wybuchu czy samozapłonu (już ok. 10% mieszaniny metanu z powietrzem stwarza
zagrożenie wybuchu). Zarówno dwutlenek węgla jak i metan swobodnie ulatujący
do atmosfery ma duży wpływ na efekt cieplarniany. Tak więc niewykorzystany
CH4 w odpowiedni sposób stwarza dla ludzi poważne zagrożenie. Emisja metanu
i dwutlenku węgla wciąż rośnie, bezpośrednio przyczyniając się do pogłębienia
efektu cieplarnianego(rys. nr 2.).

Emisja zanieczyszczeń [103 Mg/a]

Rysunek nr 2: Prognoza emisji metanu i ditlenku węgla z wysypisk komunalnych
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Ibidem; W.M. Lewandowski, Proekologiczne…, op. cit.
Opracowanie własne.

9
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Zakładając, że ilość wyprodukowanego gazu z 1 tony biodegradowalnych
3
odpadów wyniesie ok. 200 m , można oszacować, że jego uzysk w skali roku to
3
około miliard m . Przyjmując skład gazu, w którym 50% stanowić będzie metan
3
obliczyć można, że przypuszczalna ilość biometanu to 500 mln m /rok. Gdy
wziąć pod uwagę wartość energetyczną biogazu wysypiskowego, wynoszącą
3
ok. 36 MJ/m , można stwierdzić, że zaniechanie odzyskiwania biometanu
10
z wysypisk oznaczałoby stratę 18 000 TJ w skali kraju.
Mimo wszystkich danych, mówiących o potencjalnych stratach w Polsce, jest
bardzo mało instalacji pozyskujących gaz wysypiskowy w porównaniu do liczby
istniejących wysypisk śmieci. W 2007 roku w Polsce było 304 składowisk
z instalacją odgazowania, z czego 237 nie wykorzystywało gazu w żaden sposób –
wytworzony gaz uchodził bezpośrednio do atmosfery. Spośród łącznej liczby
składowisk, 82 unieszkodliwiało gaz poprzez spalanie, ale z odzyskiem energii było
tylko 56. Łączna suma energii, jaką udało się odzyskać ze składowisk śmieci to
11
82 246 023 MJ energii cieplnej i 84 985 515 MJ energii elektrycznej.
3.1. Technologia odgazowania składowiska
Istnieją dwie metody odgazowania wysypiska odpadów – pasywne i aktywne.
W przypadku odgazowania pasywnego nawierca się w hałdach tzw. studnie,
sięgające dna składowiska. W tych otworach zamieszcza się instalacje spalające
gaz (pochodnie), który wydostaje się na powierzchnię w wyniku własnego
ciśnienia. Innym sposobem pasywnego odgazowania jest instalacja kominów
wentylacyjnych. Bardziej skomplikowanym, ale efektywniejszym jest system
odgazowania aktywnego, który stosuje się zazwyczaj na wysypiskach, gdzie gaz
pozyskiwany jest ze znacznych głębokości. Podstawą tego systemu jest instalacja
poziomych kolektorów, znajdujących się na dnie hałd, które łączą ze sobą kolejne
studnie. Całość podłączona jest do systemu wytwarzającego odpowiednie, stałe
podciśnienie, umożliwiające lepszą efektywność wydobycia gazu.
Poprzez ciągłą eksploatację takiego składowiska, ilość gazu z czasem maleje,
a więc opłacalność jego wydobycia znacznie spada, dlatego okres użytkowania
wysypiska odpadów ocenia się na 15-25 lat. Niestety przykry zapach potrafi
12
utrzymywać się znacznie dłużej.
3.2. Technologie wykorzystania odpadów
Na świecie i w Europie znanych jest kilka sprawdzonych i korzystnych
ekonomicznie systemów odzysku i wykorzystania odpadów wysypiskowych.
13
Do najbardziej znanych należą:
a) BTA – technologia niemiecka, która polega na ługowaniu w podwyższonej
temperaturze nieposortowanych odpadów komunalnych, a powstały
odciek poddaje się fermentacji. Roztwór, który tworzy się po fermentacji

10

J. Krzak, „Biogazownie w Polsce – niedocenione źródło energii?”. INFOS nr 4(51), Warszawa 2009,
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/3D66B00AC9EB43DDC1257567002E78FE/$file/Infos_51.pdf
[dostęp 7.05.2014 r.]; A. Kowalczyk-Juśko, Energia ze śmieci, http://www.agroenergetyka.apra.pl/
index.php?content=823, [dostęp 10.04.2014 r.].
11
A. Kowalczyk-Juśko, Energia…, op. cit.
12
W.M. Lewandowski, Proekologiczne…, op. cit.; Pozyskiwanie biogazu…, op. cit.
13
J. Krzak, Biogazownie…, op. cit.
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b)

c)

d)

e)

poddawany jest kolejnemu ługowaniu i fermentacji. Proces ten powtarza
się od 3 do 5 razy;
Rottweil – również niemiecki system, z taką różnicą, że fermentacji
poddawane są wyselekcjonowane odpady ogrodnicze, gastronomiczne
z dużych placówek, np. restauracji lub innych indywidualnych jednostek,
np. gospodarstw domowych. Masa po fermentacji jest dobrym nawozem
stosowanym do uprawy warzyw;
Dranco – technologia belgijska, inaczej nazywana fermentacją suchą.
Masę przeznaczoną na fermentację stanowią odpady stałe lub odsączone
na prasie po wydobyciu z metody BTA. Poddawane są procesowi rozkładu
w podwyższonej temperaturze (ok. 55°C) w specjalnych urządzeniach
zwanych reaktorami;
SWEGO – system szwedzki, polega na prowadzeniu fermentacji
w specjalnie zaprojektowanych pryzmach, posiadających ściany boczne
i uszczelnione dno. Nad osadami w wierzchniej warstwie umieszczona jest
konstrukcja rurociągowa, która zasysa powstały gaz. Całość przykryta jest
gliną.
WABIO – technologia finlandzka, która polega na zmieszaniu z gorącą
wodą wstępnie posegregowanych, zmielonych odpadów. Nienadający
się osad (nieaktywny biologicznie) jest usuwany z wykorzystaniem prostej
sedymentacji. Pozostały osad biologiczny jest mieszany z osadem
czynnym z oczyszczalni ścieków i fermentowany w bioreaktorze. Po
określonym czasie przetrzymania w reaktorze poddawany jest higienizacji,
filtracji, stabilizacji. Woda powstała przy fermentacji jest zawracana do
procesu.

4. Biogaz rolniczy
W Polsce źródła energii odnawialnej nie są jeszcze tak często spotykane
jak na zachodzie Europy. Wiele niezagospodarowanych odpadów rolniczych,
a szczególnie składowanych odchodów zwierzęcych, ulega niekontrolowanemu
rozkładowi biologicznemu, a wytworzony tym sposobem gaz ulatnia się do
atmosfery i jest przyczyną powieszania się efektu cieplarnianego.
W zależności od tego, jaki charakter ma działalność produkcyjna gospodarstw
rolnych, można wyróżnić różne produkty odpadowe odpowiednie do produkcji
biogazu. W gospodarstwach hodowlanych są to głównie odchody zwierzęce,
takie jak obornik, gnojowica, odchody kurze. Natomiast gospodarstwa o profilu
mieszanym wytwarzają dwa rodzaje odpadów: odchody zwierzęce i produkty
pochodzenia roślinnego, np. kiszonki kukurydzy, traw, buraki. Zarówno w jednych
jak i w drugim rodzaju gospodarstw odpadem będzie również woda
technologiczna.
Odpady, które stanowią doskonały surowiec produkcji biogazu, to przede
wszystkim nawozy naturalne (gnojowica, obornik), odpady rolne poprodukcyjne
(odpady zbożowe, odpady pasz), a także rośliny energetyczne (kukurydza,
pszenżyto, pszenica, jęczmień, rzepak, lucerna, burak pastewny, burak cukrowy,
ziemniak). Najkorzystniej wypada kukurydza, nie tylko ma największy plon na
hektar, ale odznacza się również dużym uzyskiem biogazu z tony biomasy.
3
W przypadku zmiksowanych kolb jest to 500 m /t, a fermentacja kiszonki
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3

z kukurydzy to około 235 m biogazu z tony substratu. Średni uzysk biogazu
z wybranych substratów pokazano w tabeli nr 4.
W biogazowniach rolniczych możliwe jest również przetwarzanie na biogaz
odpadów organicznych, pochodzących na przykład z produkcji spożywczej lub
14
biopaliw oraz innych czystych chemicznie odpadów organicznych.
Biogaz rolniczy jest lżejszy od powietrza o około 20%. Temperatura zapłonu
to 650-750°C, pali się jasnoniebieskim płomieniem. Jego wartość opałowa waha
3
się od 20-24 MJ/m i jest uwarunkowana procentową zawartością poszczególnych
składników biogazu.
Zawartość metanu w biogazie stanowi o jego wartości opałowej – im więcej
metanu, tym większa wartość kaloryczna biogazu. Procentowy udział CH 4 waha
się od 55 do 85% i jest uwarunkowany rodzajem fermentowanych odpadów,
prowadzeniem procesu, doborem odpowiednich parametrów środowiskowych
i innych. Jest to łatwopalny, lecz nietrujący i bezwonny gaz.
Tabela nr 4: Uśredniony uzysk biogazu z wybranych odpadów rolniczych
SUBSTRAT
Zmiksowane kolby kukurydzy
Kiszonki z kukurydzy
Kiszonki z traw
Buraki pastewne
Trawa z łąki
Obornik krowi
Obornik świński
Odchody kurze

15

3

UZYSK BIOGAZU [m /t substratu]
500
235
220
145
100
30
35
40

Kolejnym, pod względem ilości, składnikiem biogazu jest dwutlenek węgla.
Stanowi on od 25 do 45% objętości biogazu. Ten bezwonny, bezbarwny składnik
obniża wartość opałową biogazu, dlatego dąży się do tego, aby było go jak
najmniej. Ditlenek węgla nie jest toksyczny, lecz przy zwiększonym stężeniu
w atmosferze (powyżej 10%) może stać się zagrożeniem dla życia i doprowadzić
do śmierci.
Siarkowodór jest efektem rozkładu białek w biomasie i choć ilościowo jest go
bardzo mało, to stwarza szereg problemów technicznych. Przyczynia się bowiem
do korozji elementów biogazowni, dlatego konieczne jest jego usunięcie. To
bezbarwny, bardzo toksyczny gaz, który przy małych stężeniach wykazuje
charakterystyczny zapach „zgniłych jaj”.
Para wodna, która również występuje w niewielkich ilościach, też jest
szkodliwą domieszką, stanowiącą zagrożenie techniczne. Podczas chłodzenia
gazu powstaje kondensat, który ma silnie kwaśny odczyn – pH 1-4. Wykazuje się
dużą korozyjnością, a skraplając się może powodować niedrożność w rurociągach,
dlatego też para wodna musi zostać usunięta.
14

15

A. Jędrczak, Biologiczne…, op. cit.; Produkcja energii biogazowni rolniczej, http://agroenergetyka.
pl/?a=article&idd=147, [dostęp 3.01.2010 r.].
M. Sygit, Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach – aspekty ekonomiczne”,
Sympozjum “Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska”. Wrocław
2005; Wybrane odpady z przemysłu rolno-spożywczego, http://agroenergetyka.pl/?a=article&idd=223,
[dostęp 3.01.2010 r.].
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Pozostałe składowe biogazu, takie jak: azot, tlen, wodór, występują
w śladowych ilościach i nie mają znaczącego wpływu na jakość biogazu.
Procentową zawartość poszczególnych składników biogazu oraz ich właściwości
16
przedstawiono w tabeli nr 5.
Wytworzony podczas fermentacji metanowej biogaz można wykorzystać na
17
kilka sposobów:
a) do produkcji energii cieplnej,
b) do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w jednostkach skojarzonych,
c) do produkcji paliwa silnikowego,
d) jako zasilenie instalacji gazu ziemnego,
e) przekształcenie biogazu do innych związków, np. alkohol metylowy,
amoniak, mocznik.
Tabela nr 5: Skład biogazu rolniczego, średnia procentowa zawartość i właściwości
18
poszczególnych jego składników
Substancja/
związek

Średnia
zawartość
[%]

Granice
zawartości
[%]

Metan

65

55-85

Dwutlenek węgla

35

25-45

Siarkowodór

1,5

0-3

Para wodna

5

Azot
Tlen
Wodór

16
17
18

0,15
0,3
3

Właściwości
łatwopalny
nietrujący
bezwonny
lżejszy od powietrza
im więcej metanu tym
wyższa wartość opałowa
biogazu
niepalny
bezzapachowy
cięższy od powietrza
im więcej dwutlenku węgla
tym niższa wartość
kaloryczna biogazu
bezbarwny
toksyczny
cięższy od powietrza
może powodować korozję
armatury i zbiorników
metalowych
może skraplać się
i powodować niedrożność
w rurociągach

0-0,3
0,1-0,5
1-5

A. Curkowski i In.., Biogaz – produkcja i wykorzystanie, Warszawa 2009.
A. Jędrczak, Biologiczne…, op. cit.
Ibidem.
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5. Podsumowanie
Zmniejszanie się zasobów paliw kopalnianych, zwiększająca się świadomość
ekologiczna, chęć poszukiwania nowszych rozwiązań i alternatywnych źródeł
energii sprawiają, że pojawia się coraz więcej biogazowi rolniczych, które utylizują
odpady takie jak gnojówka, gnojowica, zielonki, kiszonki czy woda technologiczna.
Biologiczne przetwarzanie odpadów z wykorzystaniem mikrobiologicznych
procesów przemian, przekształcanie zawartych w odpadach substancji
organicznych, które można ponownie wykorzystać z korzyścią dla środowiska
19
naturalnego są ważne z punku widzenia ekologii.
Streszczenie
Niezagospodarowany gaz pochodzący z wysypisk śmieci, osadów ściekowych
czy samoistnej fermentacji odpadów rolniczych jest nie tylko wielką stratą energii,
ale też ogromnym obciążeniem środowiska naturalnego.
Proces unieszkodliwiania ubocznych produktów produkcji rolniczej (zielonek,
kiszonek, odchodów zwierzęcych), osadów ściekowych, odpadów komunalnych,
w którym wytwarzany jest również biogaz, nazywa się fermentacją metanową.
Ilość poszczególnych gazów w biogazie zależy w głównej mierze od rodzaju
surowców oraz warunków fermentacji. Najcenniejszym z nich jest metan. Jego
ilość determinuje jakość oraz wartość opałową biogazu.
Słowa klucze: biogaz rolniczy, biogaz wysypiskowy, biogaz z osadów
ściekowych, odpady biodegradowalne, substraty
Summary
Undeveloped gas from garbage dumps, sewage sludge or spontaneous
fermentation of agricultural waste is not only a great loss of energy, but also a huge
burden for the environment.
The disposal process of by-products of agricultural production (green fodder,
silage, animal manure), sewage sludge, municipal waste where is also produced
biogas, is called methane fermentation. The amount of individual gases in biogas
depends largely on the type of raw materials and fermentation conditions, but the
most valuable is methane. Its amount determines the quality and calorific value
of biogas.
Key words: agricultural biogas, landfill biogas, sewage sludge biogas
biodegradable waste, substrates
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Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER
Politechnika Koszalińska
LOKALIZACYJNE, PRAWNE, EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE
ASPEKTY BUDOWY I DZIAŁANIA BIOGAZOWNI
1. Wstęp
Do najważniejszych dokumentów w Unii Europejskiej, odnoszących się do
rozwoju odnawialnych źródeł energii, należą „Biała Księga Energia dla przyszłości:
odnawialne źródła energii” oraz „Dyrektywa z 27 września 2001 r. w sprawie
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych”.
Założenia Białej Księgi wskazują na 12% udział OZE w ogólnym zestawieniu
energetycznym krajów Unii Europejskiej, a Dyrektywa ma w zamyśle 22% udział
1
OZE w bilansie energii elektrycznej.
W 1998 roku Polska podpisała Protokół z Kioto, którego priorytetem jest
znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z postanowieniami
Protokołu, uprzemysłowione kraje zobowiązały się, że do roku 2012 zredukują
emisję gazów szklarniowych o przynajmniej 5,2% w odniesieniu do roku 1990.
Polska natomiast zobowiązała się ograniczyć emisję gazów o 6% w stosunku do
2
roku 1988.
W 2010 roku Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Kierunki rozwoju
3
biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, który zakłada:
a) stworzenie odpowiedniego systemu rozwoju biogazowni rolniczych,
b) zastosowania zmian prawnych, które przyspieszą budowę tych
kompleksów,
c) wskazanie możliwości dotacji krajowych oraz unijnych współfinansujących
przedsięwzięcia,
d) przeprowadzanie szkoleń edukacyjno-promocyjnych, mających na celu
poszerzanie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji biogazowni oraz
wskazanie na korzyści dla otoczenia, jakie niesie za sobą funkcjonowanie
biogazowni.
Dokument zakłada ponadto utworzenie średnio jednej biogazowni w gminach,
które wykorzystują biomasę pochodzenia rolniczego (w przypadku posiadania
odpowiednich warunków przez gminę do utworzenia tego typu inwestycji).
Sposób wykorzystywania powstałego biogazu na drodze fermentacji
metanowej zależeć będzie od ulokowania danych biogazowni – odległości od sieci
przemysłowej czy lokalnego zapotrzebowania na ciepło i energię. W związku
z powyższym, nie będą stosowane żadne ograniczenia co do mocy instalowanych
urządzeń w biogazowniach.
1

2

3

Biała księga "Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii" http://zb.eco.pl/zb/112/energia.htm
[dostęp 1.03.2014 r.]; Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.09. 2001 r.,
http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1271,DzU-L-283-z-27102001.html
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20052031684
„Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, http://www.mg.gov.
pl/node/11898
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Innym dokumentem związanym z odnawialnymi źródłami energii jest
dokument o „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” przyjęty przez Radę
4
Ministrów w 2009 roku, zakładający wzrost udziału OZE do wartości 15%.
Wprowadzanie istotnych poprawek w ustawach oraz prawie i przepisach
dotyczących instalacji biogazowej przyczyniło się do znacznego wzrostu budowy
tego typu inwestycji.
2. Uwarunkowania lokalizacyjne budowy biogazowni
Wybierając lokalizację pod budowę biogazowni należy mieć na uwadze kilka
5
aspektów, m.in.:
a) dostęp do surowców pierwotnych,
b) dostęp do instalacji zapewniających odbiór wytworzonej energii
elektrycznej i cieplnej,
c) możliwości wykorzystania biomasy pofermentacyjnej,
d) spełnienie odpowiednich warunków powierzchniowych, infrastrukturalnych
i środowiskowych.
Budując biogazownię należy mieć na uwadze przede wszystkim dostęp do
surowców zgodnie z założoną technologią produkcji biogazu. Najkorzystniej jest
sytuować instalację w pobliżu ferm, gospodarstw rolnych czy zakładów
rolno-spożywczych, ponieważ o wyborze podstawowych substratów decydują
względy ekonomiczne. Jednym ze składowych pozyskania surowców jest
koszt ich transportu. Chcąc go zminimalizować należy sytuować biogazownię
w bezpośrednim sąsiedztwie pozyskania materiałów do produkcji biogazu.
Korzystne wtedy jest zainwestowanie w budowę rurociągów czy taśm
transportujących, zmniejszając lub niwelując w całości transport samochodowy.
Innym bardzo ważnym źródłem pozyskania substratów są grunty orne
z możliwością wykorzystania ich do uprawy roślin energetycznych.
Następnym aspektem mającym wpływ na lokalizację biogazowni jest dostęp
do infrastruktury energetycznej, zapewniającej odbiór energii cieplnej i elektrycznej
lub też biogazu spełniającego wymogi dla gazu ziemnego. Podstawowymi
kryteriami decydującymi o miejscu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
energetyki zawodowej są: moc przyłączeniowa (moc czynna planowana do
pobierania lub wprowadzenia do sieci) i parametry techniczne sieci
elektroenergetycznej, która zaopatrywać będzie dany teren. Warunki, na jakich
instalacja zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej są uzgadniane
z operatorem sieci dystrybucyjnej. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku
6
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym.
Produkcja biogazu w kogeneracyjnym systemie pod względem ekonomicznym
jest bardzo korzystna, stąd też opłacalne staje się lokalizowanie biogazowni
w pobliżu sieci ciepłowniczej lub obiektów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

4

5

6

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%
20energetyczna%20ost.pdf [dostęp 1.03.2014 r.].
Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny budowy biogazowni rolniczych w województwie
lubelskim, H. Szych( red), Lublin 2010, http://www.bpp.lublin.pl/oprac1/biogazownie/biogazownie.pdf
[dostęp 1.03.2014 r.].
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne., http://isap.sejm.gov.pl/Details
Servlet?id=WDU19970540348
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Innym sposobem wykorzystania biogazu jest oczyszczenie go do takiego
stopnia, by spełniał parametry gazu ziemnego wysokometanowego lub też gazu
zaazotonowanego. Może on wtedy posłużyć do zasilania sieci gazu ziemnego.
Pozytywną perspektywą okazuje się wykorzystanie biogazu jako paliwa
samochodowego. Po wcześniejszym oczyszczeniu i sprężeniu można nim zasilać
silniki samochodowe, przyczyniając się tym samym do rozwoju techniki zasilania
gazem ziemnym CNG.
Odpady stałe i ciekłe, powstałe w wyniku procesu fermentacji, odznaczają się
niską agresywnością dla środowiska naturalnego. Cechują się dużą zawartością
związków mineralnych (azot, fosfor, potas) chętnie wykorzystywanych przez
rośliny. Beztlenowy rozkład materii przyczynia się do częściowej lub całkowitej
higienizacji masy, dzięki czemu pozbawiona jest ona jaj, zarodników pasożytów
czy bakterii fekalnych. Wyżej wymienione cechy masy pofermentacyjnej sprawiają,
że staje się ona dobrym nawozem naturalnym, najczęściej wykorzystywanym
przyrodniczo. Warunki, na jakich może zostać ona wykorzystana, zawarte są
7
w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu.
Z racjonalnego punktu widzenia najkorzystniej będzie usytuować biogazownię
w pobliżu potencjalnych odbiorów nawozu pofermentacyjnego (np. gospodarstw
rolnych).Dość dużą niedogodnością może okazać się fakt sezonowości nawożenia,
który trwa od 1 marca do 30 listopada i wynika z Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2007 roku. W związku z powyższym,
konieczne jest magazynowanie fermentu w gazoszczelnych zbiornikach.
Wybierając teren pod budowę biogazowni trzeba wziąć pod uwagę m.in.
uwarunkowania powierzchniowe. Wymiary przestrzenne działki, na której będzie
znajdował się obiekt w głównej mierze będą zależały od produktywności
biogazowni, założonej technologii, wykorzystywanych substratów czy rozwiązań
dostawy i przechowywania substratów. Sprecyzowana wielkość jest możliwa do
określenia na etapie projektowania inwestycji. Planując zagospodarowanie terenu
pod budowę biogazowni należy mieć na uwadze wielkość poszczególnych
urządzeń i placów, odpowiednią odległość między nimi, strefy komunikacyjne.
Ważnym elementem jest tu również odległość od terenów zielonych, zabudowań
mieszkalnych, działek sąsiednich. Prawne warunki usytuowania biogazowni
zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z 7 października 1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
8
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Pod względem infrastrukturalnym należy zwrócić uwagę na bliskość dostępu
do takich instalacji jak: sieć elektroenergetyczna lub gazowa, kanalizacyjna,
wodociągowa oraz bliskość komunikacji drogowej. Z uwagi na duży ciężar
i gabaryty samochodów dostawczych wymagane jest, aby droga dojazdowa była
przystosowana do przejazdu samochodów ciężarowych. Zazwyczaj budowana jest
nowa droga dojazdowa lub modernizowana już istniejąca.
Chcąc ograniczyć niepożądane skutki działania biogazowni, takie jak: hałas,
nieprzyjemny zapach, emisja spalin, konsekwencje ewentualnych awarii, wymaga
7
8

Ibidem.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971320877 [dostęp 1.03.2014 r.].
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się, by usytuowanie instalacji biogazowej było nie bliżej niż 300 metrów od siedlisk
ludzkich z uwzględnieniem różnicy wiatrów na danym terenie. Zabrania się również
transportu materiałów o silnej emisji odorów przez miejsca zamieszkania.
Dodatkowo, biogazownie nie mogą być budowane na obszarach ochrony
uzdrowiskowej, rezerwatów przyrody, parków narodowych. Wyżej wymienione
uwarunkowania determinuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
9
przyrody.
3. Prawne aspekty budowy i działania biogazowni
W pierwszej kolejności, zanim zacznie się budowę biogazowni, inwestor
powinien dobrze zapoznać się z warunkami lokalizacyjnymi, jakie przedstawiają się
w miejscu potencjalnej budowy. Należy dokonać analizy:
a) dostępności surowców,
b) warunków środowiskowych i infrastrukturalnych,
c) dostępu do dystrybutorów, którzy odbieraliby produkty działalności
biogazowni, takie jak energia cieplna czy elektryczna oraz masę
pofermentacyjną.
Po dokonaniu wyboru odpowiedniej działki inwestor powinien:
a) ustalić dostępność działki pod względem prawnym,
b) opracować technikę procesową i proces technologiczny,
c) stworzyć projekt,
d) pozyskać inwestorów,
szukać możliwości dofinansowania czy
kredytowania inwestycji,
e) przeprowadzić analizę finansową przedsięwzięcia,
f) uzyskać wszelkie potrzebne pozwolenia na budowę i działalność
biogazowni.
W polskich przepisach prawa nie ma jednoznacznej definicji biogazowni,
a co za tym idzie, regulacji prawnych związanych z jej działalnością. To stwarza
dodatkowe problemy prawne i zmusza do wnikliwej interpretacji przepisów
odnoszących się do każdej z cech i specyfiki działania takiej instalacji. Przykładem
takich nieścisłości prawnych może być wydanie decyzji o uznanie biogazowni
jako inwestycji celu publicznego. Na podstawie polskiego prawa nie można
jednoznacznie stwierdzić, czy biogazownia należy do tego typu inwestycji czy też
nie, co niesie za sobą kolejny problem: jaki rodzaj decyzji (pozwolenia) wydać.
Bazując na ustawie o gospodarce nieruchomościami, inwestycja celu publicznego
to taka, która ma na wyposażeniu urządzenia przeznaczone do utylizacji odpadów
czy przesyłu energii. Nie ma tu jednak żadnej wzmianki o wytwarzaniu biogazu
i energii elektrycznej. Interpretując ten przepis inaczej i chcąc uznać biogazownię
za inwestycję celu publicznego, należałoby stwierdzić, że jest ona instalacją
utylizującą odpady i przesyłającą energię elektryczną, a fakt wytwarzania biogazu
i energii cieplnej uznać za sprawę drugorzędną. To stwarza możliwość
dwuznacznego sposobu rozumienia prawa i decyzja, w jaki sposób to
zinterpretować, należeć będzie tylko do urzędników.
Inną nieścisłością może być fakt, iż biogazownia nie jest zaliczana
do instalacji znacząco wpływających na środowisko naturalne. Z uwagi na fakt, iż
9

Uwarunkowania lokalizacyjne…, op. cit.; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 [dostęp 1.03.2014 r.].
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posiada ona na swoim wyposażeniu urządzenia do utylizacji odpadów, należałoby
ją za taką uznać. W ramach oceny wpływu biogazowni na środowisko obowiązuje
Rozporządzenie w sprawie określania przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
Biorąc pod uwagę najważniejsze funkcje działalności biogazowni, którymi są
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, utylizacja odpadów biodegradowalnych,
produkcja nawozu naturalnego, od stworzenia projektu do jego wykonania spełnić
10
należy kilka ważnych warunków, które zawarte są w aktach prawnych.
11
Przepisy prawne związane z inwestycją budowy biogazowni:
a) przepisy związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii – ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Do ustawy tej zostały
wprowadzone znaczące zmiany dotyczące paliw gazowych (w tym
biogazu rolniczego), definicji biogazu rolniczego, parametrów jakościowych
biogazu rolniczego, wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu
obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego, warunków przyłączenia
do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego
i inne,
b) przepisy dotyczące lokalizacji – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami,
c) przepisy mówiące o zakupie i sprzedaży energii ze źródeł energii
odnawialnej – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia
2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu w wytworzeniem ciepła;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetykcznego; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną; Instrukcje Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej operatorów systemu dystrybucyjnego energii
elektrycznej na terenie województwa,
d) Wymagane pozwolenia – wytwarzanie jakiejkolwiek energii ze źródeł
odnawialnych wymaga zdobycia odpowiednich koncesji. Organem
odpowiedzialnym za wydawanie, cofanie, kontrolowanie i przedłużanie
koncesji energetycznej jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja
wydawana jest na 10-50 lat. Szczegółowe regulacje dotyczące koncesji
zawarte są w ustawie o Prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997
roku – rozdział „Koncesje i taryfy”,

10

K. Grabowska, T. Lis, Uwarunkowania prawne rozwoju biogazowni w Polsce, Kraków
2008 http://www.biogasregions.org/dump/AdmframeworkconditionsMAE_1.pdf [dostęp 10.04.2014 r.];
Uwarunkowania lokalizacyjne…, op. cit.; http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 1.03.2014 r.].
11
K. Grabowska, T. Lis Uwarunkowania…, op. cit.; http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 1.03.2014 r.];
http://www.mg.gov.pl/ [dostęp 1.03.2014 r.].
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e) Przepisy dozoru technicznego – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku
o doborze technicznym; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca
2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu,
f) Podstawy prawne dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji
biogazowni rolniczych – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Proces budowania biogazowni jest bardzo złożony i czasochłonny. Wymogi
polskiego prawa oraz nieścisłości w nim zawarte mogą ten proces znacznie
wydłużyć. Odpowiednio przygotowana platforma prawno-organizacyjna do
realizacji takiego projektu jest gwarantem sprawnego zakończenia etapu prawnego
12
inwestycji i uruchomienia biogazowni, zgodnie z przepisami prawa.
Proces powstawania biogazowni można określić następująco:
1. Studium wykonalności – wybór lokalizacji , zapoznanie się z zapleczem
surowców na danym terenie, dokonanie analizy dystrybutorów energii,
możliwości wykorzystania masy pofermentacyjnej, dobór technologii,
ocena ryzyka. Przeanalizowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie którego podejmuje się procedurę zmiany
MPZP lub w przypadku braku MPZP, złożenie wniosku o decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek taki
kierowany jest do Wydział Architektury i Urbanistyki Starostwa
Powiatowego i określać musi: funkcję i sposób zagospodarowania terenu,
charakterystykę projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu,
zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków oraz inne potrzeby w zakresie infrastruktury
technicznej, a w szczególnych przypadkach sposób unieszkodliwiania
odpadów. Końcowym etapem jest uzyskanie praw do gruntu.
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu
– złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji, który kierowany jest do wójta (burmistrza, prezydenta).
3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –
wniosek taki kierowany jest do wójta (burmistrza, prezydenta, wojewody)
i określać powinien granice działki przedstawione na mapie w skali
1:500, funkcję i sposób zagospodarowania terenu, wskazanie na
zapotrzebowanie na wodę, energię, określenia sposobu odprowadzania
i/lub oczyszczania ścieków, sposobie utylizacji odpadów, opisanie
charakterystycznych parametrów technicznych budowli. Po złożeniu
wniosku decyzja wydawana jest w przeciągu 2 miesięcy.

12
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4. Uzyskanie pozwolenia na budowę – wniosek o wydanie pozwolenia
na budowę kierowany jest do starosty i zawiera dokumentację w postaci
czterech egzemplarzy projektu budowlanego, decyzję środowiskową,
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organ ten,
przed wydaniem decyzji, sprawdza zgodność projektu z ustaleniami
MPZP albo decyzją o warunkach zabudowy, wymaganiami określonymi
w decyzji środowiskowej, przepisami techniczno-budowlanymi. Pozwolenie
wydawane jest w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W skrajnych
przypadkach może wydłużyć się do 65 dni. Pozwolenie na budowę staje
się prawomocne, jeżeli żadna ze stron w ciągu 14 od dnia wydania
pozwolenia na budowę nie zgłosi odwołania od decyzji.
5. Uzyskanie koncesji – koncesjonowaniu podlega każda działalność
gospodarcza, w której wytwarzana jest energia z OZE niezależnie od
wielkości mocy zainstalowanego źródła, czy też ilości energii wytworzonej
w takim źródle, obowiązek uzyskania koncesji dotyczy wszystkich
przedsiębiorstw energetycznych produkujących energię w OZE. Wniosek
przesyła się do właściwego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki lub do Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu
Regulacji Energetyki. Powinien on zawierać: dokumentację wskazującą
na wnioskodawcę z określeniem jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
określającą przedmiot i zakres prowadzonej działalności, na którą
ma zostać wydana koncesja, informacje o działalności wnioskodawcy
jaką prowadził do tej pory, numer NIP wnioskodawcy, określenie czasu
trwania koncesji, należy wskazać środki finansowe, jakimi dysponuje
koncesjonariusz. Koncesja wydawana jest na 10-50 lat.
6. Sporządzenie umowy między dystrybutorem, a przedsiębiorcą
o przyłączenie do sieci.
7. Wpis do rejestru producentów biogazu – rejestr prowadzi Prezes Agencji
Rynku Rolnego. Biogazownie rolnicze wyłączone są z obowiązku
posiadania koncesji w zakresie wytwarzania paliw lub energii niemniej,
jednak posiadanie koncesji bądź wpis do rejestru jest warunkiem
koniecznym dla uzyskania świadectw pochodzenia, jak i żądania odbioru
13
biogazu rolniczego przez operatora sieci.
4. Ekologiczne aspekty budowy i działania biogazowni
Budowa biogazowni nie powinna wiązać się z niekorzystnym wpływem
na środowisko, jednakże w niektórych przypadkach wymagane jest
przeprowadzenie dochodzenia w sprawie szkodliwego oddziaływania biogazowni
na środowisko. Przeprowadzenie postępowania i sporządzenie raportu końcowego
musi odbywać się z udziałem społeczeństwa. Podstawą prawną regulującą tryb
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
13
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Sporządzenie takiego raportu może być wykonane na wniosek wójta czy
burmistrza danej gminy. Może on również zasięgnąć opinii innych organów
(starosty powiatu czy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego)
i uznać przeprowadzenie procedury o niekorzystny wpływ biogazowni na
środowisko za konieczne. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji inwestor
zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowym
wpływie budowy i działania biogazowni. Po sporządzeniu raportu, inwestor składa
go w urzędzie gminy i po uzyskaniu wszystkich potrzebnych dokumentów wójt czy
burmistrz wydaje decyzję o wpływie działania biogazowni na środowisko.
Innym ważnym aspektem jest ustalenie, czy przyszła lokalizacja inwestycji nie
będzie miała niekorzystnego wpływu na obszary objęte programem NATURA
2000, która obejmuje Specjalne Obszary Ochronne Siedlisk i Obszary Specjalnej
Ochrony Ptaków. Jeżeli biogazownia miałaby się znajdować na takim terenie lub
w jego pobliżu, procedura o szkodliwym oddziaływaniu biogazowni na środowisko
14
mogłaby się znacznie wydłużyć.
Działanie biogazowni niesie za sobą wiele plusów dla środowiska
naturalnego. Po pierwsze, przyczynia się do wykorzystania niechcianych odpadów,
jakimi są odchody zwierzęce. Poddanie ich fermentacji metanowej przyczynia
się do znacznej ich higienizacji bez szczególnego pozbawienia składników
odżywczych, chętnie wykorzystywanych przez rośliny (azot, fosfor). Poza tym,
dzięki wykorzystywaniu odchodów zwierzęcych w biogazowni, nie są one
składowane na wolnej przestrzeni i nie przyczyniają się do samoistnej fermentacji
i wydzielania się gazów cieplarnianych – głównie metanu – bezpośrednio do
atmosfery. Składnikiem odchodów zwierzęcych – poza metanem – jest podtlenek
azotu, który ma 310 razy większy wpływ na ocieplanie klimatu niż CO 2.
Podczas kontrolowanej fermentacji metanowej przekształca się do azotu
amonowego i jest wykorzystywany przez rośliny.
Połączenie odchodów z innymi substratami (kiszonka kukurydzy, kiszonka
buraczana, kiszonka zbożowa) i poddanie fermentacji metanowej, przyczynia się
do wytworzenia biogazu, który może stać się powszechnym i tanim paliwem. Dzięki
zastosowaniu kogeneracji biogaz może być przetwarzany na energię cieplną
i elektryczną.
Spalanie biogazu przyczynia się do znacznie mniejszego zanieczyszczenia
środowiska związkami takimi jak CO2, N2O, SO2 w porównaniu ze spalaniem
innych źródeł paliwowych jak np. węgiel, koks, benzyna, olej opałowy. Podczas
spalania biogazu wyżej wymienione związki wykazują wartość zerową, jednakże
biogaz cechuje najwyższa wartość emisji CH 4 podczas spalania. Najwięcej
zanieczyszczeń obserwuje się przy spalaniu koksu, którego wartości
zanieczyszczeń kształtują się: CO2 – 117,25 g/MJ, N2O – 0,00005 g/MJ,
SO2 – 0,717 g/MJ (tab. nr 1.).

14
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Tabela nr 1: Wartość zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania paliw
PALIWO
Biogaz
Benzyna
Koks
Olej opałowy
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny

CO2 [g/MJ]
0,00
73,23
117,25
75,83
85,17
97,88

N2O [g/MJ]
0,00
0,00003
0,00005
0,00060
0,00747
0,008

SO2 [g/MJ]
0,00
0,048
0,717
0,059
0,791
0,36

15

CH4
0,615
0,021
0,336
0,021
0,261
0,001

Odpady pofermentacyjne stanowią cenny nawóz organiczny, który może być
wykorzystywany przyrodniczo bezpośrednio po fermentacji. Zasady, na jakich
można wykorzystać nawóz, zawarte są w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawożeniu, która ustala dawki azotu i terminy stosowania nawozów naturalnych
oraz tworzy wymogi dotyczące infrastruktury ich przechowywania.
Budowa i działanie biogazowni są w pełni uzasadnione pod względem
ekologicznym. Niemniej jednak, przy budowie takiej instalacji powinno się wziąć
pod uwagę szkodliwe działania na środowisko i lokalną ludność, takie jak: hałas
podczas pracy urządzeń czy dowozu substratów, nieprzyjemny zapach świeżych
substratów, zwłaszcza gdy w pobliżu biogazowni znajduje się ferma zwierząt.
Realizacja inwestycji może spotkać się z nieprzychylnością miejscowej ludności,
wynikającą ze zmniejszenia walorów przyrodniczych czy spadku wartości terenów,
16
na których będzie istniała biogazownia.
Przepisy prawne związane z budową i działaniem biogazowni:
a) Przepisy mówiące o ochronie środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku – Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 3 października
2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie środowiska,
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
b) Przepisy mówiące o limitach emisji i opłatach za emisje – Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia
12 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie
rodzajów instalacji mogących znacznie zanieczyszczać poszczególne
elementy przyrodnicze albo środowisko jako całość,

15

A. Curkowski., P. Mroczkowski, A. Oniszk-Popławska, G .Wiśniewski, Biogaz – produkcja
i wykorzystanie, Warszawa 2009, http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_mae.pdf [dostęp
10.04.2014 r.].
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d) Regulacje prawne dotyczące odpadów – Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku o odpadach, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie procesu
17
odzysku R10, Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu.
5. Ekonomiczne aspekty budowy i działania biogazowni
Jak każda inwestycja, tak i budowa biogazowni niesie za sobą spore wydatki,
ale również i zyski.
Do podstawowych nakładów inwestycyjnych należą:
a) zakup działki i związane z tym koszta pozyskania odpowiednich pozwoleń
i decyzji,
b) sporządzenie i zakup projektu – sporządzenie dokumentacji środowiskowej, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu elektrycznego,
sposobu przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
c) zakup urządzeń,
d) budowle i infrastruktura – modernizacja lub budowa nowej drogi,
wykonanie ogrodzenia i robót ziemnych, wybudowanie budynków,
e) zakup reaktorów i innych zbiorników (wstępny, pofermentacyjny, na
biogaz, na substraty stałe)
f) instalacje – gazowa, sanitarna, deszczowa, wodociągowa, elektryczna,
ciepłownicza,
g) zakup samochodów dostawczych,
h) zakup technologii,
i) rozruch biogazowni.
Największym nakładem inwestycyjnym odznaczają się: zakup komór
fermentacyjnych oraz układu kogeneracyjnego i wynoszą około 40% łącznych
kosztów. Znacznie mniejszym kosztem cechuje się zakup technologii – 4%, zakup
instalacji do uzdatniania gazu – 4% czy zakup innych zbiorników – 4% (rys. nr 1.).
Są to dane uśrednione i mogą wynosić mniej lub więcej w zależności od
przyjętej przez biogazownię technologii. Każda inwestycja musi być brana pod
uwagę w sposób indywidualny. Przykładowo, biogazownie wykorzystujące
substraty wymagające dodatkowej sanitacji będą musiały wybudować dodatkowe
budynki, co wiązać się będzie ze wzrostem kosztów, jednak wykorzystanie
odpadów poubojowych do produkcji biogazu znacznie podwyższy jego
produktywność, a tym samym opłacalność inwestycji. Niektóre biogazownie
wykorzystują zbiornik pofermentacyjny jako jednoczesny zbiornik biogazu. Wiąże
się to ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem
zbiornika biogazu i przyczynia się jednocześnie do kilku-, kilkunastoprocentowego
18
odzysku biogazu ze spontanicznie fermentującej biomasy po fermentacji.

17
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Rysunek nr 1: Średnie procentowe wartości nakładów inwestycyjnych związanych
19
z budową biogazowni

Za średni koszt wybudowania inwestycji można podać 3-4 miliona euro na
każdy 1 MW. Wydawać by się mogło, iż jest to wysoki koszt w porównaniu np.
z kosztem wybudowania instalacji wiatrowej, który kształtuje się na poziomie
1 miliona euro za 1 MW. Gdy jednak wziąć pod uwagę moc wyprodukowaną,
która dla elektrowni wiatrowej wynosi około 1,75 MWh energii elektrycznej,
a dla biogazowni około 7,5 MWh energii elektrycznej, można zauważyć
korzystny wskaźnik nakładów inwestycyjnych na osiągniętą moc dla
20
biogazowni.
Analizując nakłady finansowe należy wziąć pod uwagę koszty eksploatacyjne,
do których zaliczyć można koszty pozyskania substratów wraz z ich transportem,
utrzymanie, naprawy, konserwację, amortyzację, podatki, oprocentowanie kredytu,
ubezpieczenia, koszty wynagrodzeń. Na eksploatację składa się od około
14-40%. Zakres ten uwarunkowany jest rodzajem substratów, kosztem ich zakupu
i transportu (lub brak kosztu zakupu i transportu). Dla większości biogazowni
jednak procentowy przedział, w jakim kształtuje się koszt eksploatacji to 20-25%
całkowitych nakładów inwestycyjnych.
Zyski, jakie biogazownia może osiągnąć, pochodzą głównie ze sprzedaży
ciepła, energii elektrycznej, masy pofermentacyjnej jako nawozu oraz certyfikatów.
Nakład inwestycyjny zwraca się w przeciągu 5-20 lat. Okres ten
uwarunkowany jest od dobranej technologii, zainstalowanej mocy, rodzaju
substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu. Stopa zwrotu jest więc
21
najważniejszym wskaźnikiem opłacalności budowy biogazowni.

19
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6. Podsumowanie
W dzisiejszych czasach kładzie się silny nacisk na zwiększenie wykorzystania
energii odnawialnych w sektorze gazowni na całym świeci. Wiąże się to przede
wszystkim z polityką energetyczną, klimatyczną i transportową nie tylko krajów Unii
Europejskiej, ale również wielu krajów nie będących członkami UE. Każdego roku
do atmosfery przechodzi 15 mld ton CO2, którego większość pochodzi ze spalania
paliw kopalnych. Stąd zagadnienia związane z alternatywnymi źródłami energii
stają się priorytetem nadchodzących lat.
Streszczenie
Do najważniejszych dokumentów w Unii Europejskiej, odnoszących się do
rozwoju odnawialnych źródeł energii, należą „Biała Księga Energia dla przyszłości:
odnawialne źródła energii”. W Polsce, od 2010 roku, funkcjonuje dokument
„Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, który
porusza aspekty: stworzenia systemu rozwoju biogazowni rolniczych; stosowania
zmian prawnych, przyspieszających budowę tych kompleksów; wskazania
możliwości dotacji krajowych oraz unijnych współfinansujących przedsięwzięcia;
przeprowadzania szkoleń edukacyjno-promocyjnych mających na celu poszerzanie
wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji biogazowni oraz wskazania na korzyści dla
otoczenia, jakie niesie za sobą funkcjonowanie biogazowni. Innym dokumentem
związanym z odnawialnymi źródłami energii jest dokument o „Polityce
energetycznej Polski do 2030 roku” przyjęty przez Radę Ministrów w 2009 roku,
zakładający wzrost udziału OZE do wartości 15%.
Słowa klucze: lokalizacyjne uwarunkowania, prawne aspekty, ekologiczne
aspekty, ekonomiczne aspekty, biogazownia
Summary
The most important document in the European Union relating to the
development of renewable energy sources is “White Paper Energy for the future:
renewable sources of energy. "In Poland, since 2010, operates the document "
Directions of development of agricultural biogas plants in Poland in the years 20102020 ", which speaks of aspects: create system of development of agricultural
biogas plants, use of legal changes , which can accelerate build these complexes ,
indicating the possibility of national grants and co-financing of EU projects ,
conducting educational - promotion training aimed at broadening knowledge of the
construction and exploitation biogas plants an indication of the benefits to the
environment which entails functioning biogas plants. Another document related to
renewable energy sources is a document about " Polish Energy Policy until 2030"
adopted by the Council of Ministers in 2009 , assuming an increase in the share
of RES to the value of 15%.
Key words: locational considerations, legal aspects, environmental aspects,
economical aspects, biogas plant
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OCENA MOŻLIWOŚCI ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA
POPIOŁÓW Z BIOMASY

Wprowadzenie
Coraz częstsze zwracanie uwagi na zasady zrównoważonego rozwoju,
które definiować można jako pewnego rodzaju kompromis pomiędzy ochroną
środowiska przyrodniczego, a potrzebami społeczno-gospodarczymi, powoduje
1
intensywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Odnajduje to swoje
odzwierciedlenie w polityce Unii Europejskiej, gdzie energia odnawialna odgrywa
zasadniczą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych oraz innych form
zanieczyszczenia, a kraje członkowskie, w tym także i Polska, zobowiązały się do
2
zwiększenia udziału pozyskiwania energii odnawialnej w ilości 20% do 2020 roku.
Badania potencjału OZE na terenie Polski, uwzględniające uwarunkowania
hydrogeologiczne oraz możliwość wykorzystania energii wiatru i wody wykazały, że
3
rozwój energetyki kraju powinien opierać się na biomasie, która pod względem
wielkości i dostępności zasobów, jest uznawana za trzecie źródło energii na
świecie.
Udział biomasy w bilansie paliwowym w 2008 roku w Polsce wyniósł 87,7%,
4
a w UE-25 – 46,0%. Podczas spalania biomasy powstaje uboczny produkt, jakim
jest popiół, którego właściwości, jeśli są dobrze poznane, pozwalają na jego
5
rolnicze wykorzystanie.
Skład chemiczny ziarna i biomasy kukurydzy sprawia, że jest to roślina
uniwersalna, wykorzystywana pod kątem przemysłowym, spożywczym oraz
6
konsumpcyjnym, przez co powierzchnia jej uprawy w Polsce stale wzrasta. Jest
7
obecnie najefektywniejszym surowcem energetycznym w produkcji biopaliw.
Celem doświadczenia była ocena możliwości rolniczego wykorzystania
popiołów z biomasy, poprzez analizę ich wpływu na plon kukurydzy zwyczajnej
oraz zawartość w niej makro- i mikroskładników.

1

2

3

4

5

6

7

J. Chodkowska-Miszczuk, D. Szymańska, Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej
w Polsce. „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych”, Toruń 2012, nr 41.
Komisja Europejska. Energia odnawialna zmienia świat. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii
Europejskiej, 2011.
E. Meller, E. Bilenda, Wpływ popiołów ze spalania biomasy na właściwości fizykochemiczne gleb
lekkich. „Polityka Energetyczna”, 2012, t. 15, s. 287-292; A. Roszkowski, Biomasa i bioenergia –
bariery i technologiczne energetyczne. „Problemy Inżynierii Rolniczej”, 2012, 3 (77), s. 79-100.
D. Fijałkowska, L. Styszko, Ciepło spalania biomasy wierzbowej. „Rocznik Ochrona Środowiska”,
2011, t. 13, s.875-890.
T. Ciesielczuk, Nawożenia popiołami z termicznego przekształcania biomasy źródłem pierwiastków
śladowych dla gleb. „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, 2011, nr 49, s. 219-227.
B. Gąsiorowska, Zawartość wybranych makroskładników w ziarnie odmian kukurydzy wysiewanych
w trzech terminach. „Fragm. Agron”. 2011, 28(3), s. 7-15.
D. Stankiewicz, Produkcja rolna na cele energetyczne jako instrument polityki klimatycznej. „Studia
BAS”, 2012, nr 1(29), s. 185-208.
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Metodyka badań
Badania
zrealizowano
na
podstawie
doświadczenia
polowego
przeprowadzonego w 2013 roku. Doświadczenie jest kontynuacją badań i zostało
przeprowadzone we wsi Grzędzice koło Stargardu Szczecińskiego na glebie
8
lekkiej. Doświadczenie jednoczynnikowe (nawożenie popiołem) założono
w układzie bloków losowych. Obejmowało ono cztery bloki, stanowiące kolejne
powtórzenia, w każdym z nich uwzględniono po pięć obiektów; cztery obiekty
–1
odpowiadały poszczególnym dawkom popiołów (A – 15,0 Mg·ha , B – 30,0
–1
–1
–1
Mg·ha , C – 60 Mg·ha , D – 120 Mg·ha ), pozostały obiekt to kontrola
K – nawożenie mineralne NPK. W pracy przedstawiono dla analizowanych cech
średnią arytmetyczną z czterech powtórzeń. Zastosowano następujące
–1
podstawowe nawożenie mineralne: azotu przedsiewnie 40 kg N·ha , pogłównie
–1
40 kg N·ha w formie siarczanu amonu, fosfor jednorazowo w ilości 50 kg
–1
P2O5·ha w postaci superfosfatu pojedynczego oraz potas przedsiewnie w ilości
–1
115 kg K2O·ha w formie soli potasowej. Powierzchnia jednego poletka wynosiła
2
2 m . Zastosowane popioły ze spalenia zrębki drzewnej, wierzby energetycznej,
kukurydzy i słomy pochodziły z Elektrociepłowni Czechnica. Zawartość ogólna
–1
makroskładników (w g·kg ) w zastosowanych popiołach wynosiła: K – 26,8,
–1
P – 2,0 Mg – 6,3, Ca – 32,0, Na – 1,6 i mikroskładników (w mg·kg ): Fe – 12470,
Mn – 1389, Zn – 719,3, Ni – 20,1, Cu – 130,4, Co – 9,4, Cd – 6,8.
Jako roślinę testową wybrano kukurydzę zwyczajną (Zea mays L.).
W uprawianej roślinie obserwacjami objęto plon ziarna, zielonej masy oraz skład
chemiczny (zawartość makro- i mikroskładników). W próbkach zostały określone:
 formy rozpuszczalne w mieszaninie stężonych kwasów HNO 3+HClO4:
Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Co, Cd – przy użyciu spektrofotometru
absorpcji atomowej Solaar 929,
 K, Na – metodą fotometrii płomieniowej,
 P – metodą kolorymetryczna w postaci błękitu fosforanowomolibdenowego, wcześniej trawiąc materiał w mieszaninie stężonych
kwasów HNO3 + HClO4
Wyniki badań
W przeprowadzonym doświadczeniu najwyższy średni plon kukurydzy
-1
-1
zwyczajnej (73,88 Mg∙ha ) uzyskano w obiekcie C, przy dawce 60 Mg ha s.m.
popiołu, gdzie w strukturze plonu masa kolb stanowiła 49%, a zielona masa
badanej rośliny 51%. Uzyskany wzrost plonu był statystycznie istotny i o blisko
-1
7 Mg∙ha wyższy od plonu zebranego z obiektu kontrolnego K. Najniższym
uzyskanym plonem, spośród zastosowanych dawek popiołu, charakteryzował się
-1
-1
obiekt A (15 Mg∙ha s.m. popiołu), z którego zebrano 67,75 Mg∙ha kukurydzy
zwyczajnej. We wszystkich analizowanych obiektach dodatek popiołu do gleby
spowodował zwiększenie plonu badanej rośliny w stosunku do kontroli
odpowiednio o: 1% w obiekcie A, 5% w obiekcie B, 9% w obiekcie C oraz 6%
w obiekcie D. Uzyskane wyniki średnich wartości plonu są porównywalne

8

E. Meller, E. Bilenda, Wpływ nawożenia….., op. cit.
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9

z wynikami otrzymanymi przez E. Meller i E. Bilendę, natomiast o 16% wyższe
10
w obiekcie C niż wyniki podane przez M. Matykę na glebach lekkich.
Rysunek nr 1: Średni plon świeżej masy kukurydzy zwyczajnej w zależności od
–1
zastosowanej dawki popiołów z biomasy [Mg·ha ]

76
74

Mg·ha–1

72
70
68
66
64
62
K

A

B

C

D

Obiekty z zastosowanym nawożeniem
Analizując zawartość makroelementów w ziarnie kukurydzy zwyczajnej
stwierdza się, że najwyższą koncentrację fosforu, potasu, sodu oraz wapnia
-1
odnotowano w badanej roślinie zebranej z obiektu B (30 Mg ha s.m. popiołu),
natomiast najzasobniejsza w magnez była kukurydza zebrana z obiektu
-1
D, nawożona najwyższą dawką popiołu (120 Mg·ha s.m. popiołu). Zebrane ziarno
charakteryzowało się dwukrotnie niższą zawartością fosforu oraz blisko
czterokrotnie niższą zawartością magnezu w stosunku do wyników
11
przedstawionych przez E. Meller i E. Bilendę. W obu przypadkach uzyskane
ziarno kukurydzy było ubogie w sód. Uzyskane wyniki własne z 2013 roku
charakteryzowały się wyższą zasobnością w fosfor, natomiast niższą zawartością
12
w magnezu oraz potas, w porównaniu do wyników otrzymanych przez A. Baran.

9

Ibidem.
M. Matyka, Plonowanie wybranych gatunków roślin, wykorzystywanych do produkcji biogazu.
„Problemy inżynierii rolniczej”, 2012, 1(75), s. 69-75.
11
E. Meller, E. Bilenda, Wpływ nawożenia….., op. cit.
12
A. Baran, Wpływ odmiany i sposobu nawożenia na zawartość i nagromadzenie makroelementów
w charakterystycznych fazach rozwojowych kukurydzy (Zea mays), „Acta Agrophysica”, 2011, 17(2),
s. 255-265.
10
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Tabela nr 1: Średnia zawartość makroskładników w zielonej masie kukurydzy
-1
zwyczajnej [g∙kg ]
Wariant
nawożenia

P
2992,0
2348,5
2722,5
2612,5
2414,5

A
B
C
D
K

K
3200,1
3820,8
3378,5
4187,5
3870,8

Makroskładniki
Ca
2929,3
3207,0
3362,0
3463,0
3246,5

Na
101,9
96,6
90,7
92,7
94,0

Mg
1065,8
1059,3
1001,1
966,2
976,7

Tabela nr 2: Średnia zawartość makroskładników w ziarnie kukurydzy zwyczajnej
-1
[g∙kg ]
Wariant
nawożenia

P

K

A
B
C
D
K

3388,0
3509,0
3228,5
3415,5
3404,5

3542,6
3941,3
3581,6
3535,6
3899,1

Makroskładniki
Ca
9,9
12,6
7,7
7,9
6,4

Na

Mg

52,4
59,3
59,0
45,2
45,4

544,8
588,7
502,8
597,9
584,4

-1

Zebrana z obiektu A (15 Mg ha s.m. popiołu) zielona masa kukurydzy
charakteryzowała się najwyższą zawartością fosforu, sodu oraz magnezu.
Natomiast najzasobniejsza w potas oraz wapń była zielona masa kukurydzy
-1
zebrana z obiektu D (120 Mg ha s.m. popiołu). Porównując uzyskane wyniki
własne, dotyczące składu chemicznego zielonej masy roślin z wynikami E. Meller i
13
E. Bilendy zaobserwować można wyższą zawartością magnezu i fosforu,
natomiast znacznie niższą koncentrację potasu.
Najzasobniejsza w mikroelementy (Ni, Mn, Cd) była zielona masa kukurydzy
zebrana z obiektu D, z kolei zebrane z obiektu B rośliny charakteryzowała
najwyższa zawartość miedzi i kadmu. Stwierdza się również, że koncentracja
żelaza w kukurydzy była niższa w zastosowanych dawkach nawożenia popiołem
(obiekt A-D) niż w obiekcie kontrolnym K.
Tabela nr 3: Średnia zawartość mikroskładników w zielonej masie kukurydzy
-1
zwyczajnej [mg∙kg ]
Wariant
nawożenia
A
B
C
D
K
13

Cu
4,7
5,0
4,5
4,8
4,6

Zn
51,2
45,0
44,4
40,6
44,7

Pb
0,9
1,0
0,8
0,9
1,0

Mikroskładniki
Co
Cd
0,8
0,7
0,8
0,6
0,8
0,6
0,5
0,7
0,4
0,7

E. Meller, E. Bilenda, Wpływ nawożenia….., op. cit.

Fe
161,6
186,8
196,4
176,1
203,8

Mn
39,2
37,7
41,3
47,2
44,1

Ni
3,2
3,1
3,0
3,6
3,5
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Tabela nr 4: Średnia zawartość mikroskładników w ziarnie kukurydzy zwyczajnej
-1
[mg∙kg ]
Wariant
nawożenia
Cu
Zn
A
2,2
42,3
B
2,2
39,0
C
2,3
36,1
D
2,3
39,4
K
2,2
41,3
* – poza czułością aparatu

Pb
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3

Mikroskładniki
Co
Cd
0,4
0,5
*
0,4
0,4
0,4
0,3
0,6
0,4
0,5

Fe
16,2
15,6
13,3
18,2
15,0

Mn
3,6
3,7
3,2
3,5
3,7

Ni
2,1
1,9
2,1
1,9
2,0

Podsumowanie
1. Wymieszanie z glebą popiołów pochodzących ze spalania biomasy
przyczynia się do wzrostu plonowania kukurydzy zwyczajnej.
2. Oceniane dawki popiołów z biomasy istotnie wpływały na plonowanie
-1
kukurydzy zwyczajnej, a najskuteczniejsza okazała się dawka 60 Mg ha .
3. Popioły przyczyniają się do zwiększenia koncentracji potasu i fosforu
w roślinach.
4. Zawartość metali ciężkich, po zastosowaniu popiołów z biomasy, nie
zwiększyła się.
5. Powrót popiołu wytworzonego ze spalania biomasy do gleby jest
najbardziej ekologicznym i zgodnym ze zrównoważonym rozwojem
sposobem jego utylizacji.
Streszczenie
Intensywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pochodzącej ze
spalania biomasy doprowadziło do wytwarzania większej ilości popiołów. Istotnym
staje się więc opracowanie metody utylizacji tych odpadów. Doświadczenie
14
przeprowadzono w 2013 roku na glebie lekkiej, które było kontynuacją badań.
Przedmiotem badań były popioły powstające w wyniku spalania mieszaniny
zrębków drzewnych, wierzby energetycznej, kukurydzy i słomy w Elektrociepłowni
Czechnica. W pracy oceniono plon oraz zawartość makro- i mikroskładników
w kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.). Doświadczenie obejmowało cztery bloki,
stanowiące kolejne powtórzenia, w każdym z nich uwzględniono po pięć obiektów;
–1
cztery obiekty odpowiadały poszczególnym dawkom popiołów (A – 15,0 Mg·ha ,
–1
–1
–1
B – 30,0 Mg·ha , C – 60 Mg·ha , D – 120 Mg·ha ), pozostały obiekt to kontrola
K – nawożenie mineralne NPK. Wymieszane z glebą popioły pochodzące
ze spalania biomasy, w porównaniu do nawożenia mineralnego, przyczyniły
się do wzrostu plonowania kukurydzy zwyczajnej. W obu doświadczeniach
-1
najkorzystniejsza w kształtowaniu wysokości plonu okazała się dawka 60 Mg∙ha .
Zebrane z doświadczenia ziarno kukurydzy charakteryzowało się niższą
zawartością makroelementów w porównaniu do ziarna zebranego w poprzednim
15
roku badań przeprowadzonych przez E. Meller i E. Bilendę, a zawartość metali

14
15

E. Meller, E. Bilenda, Wpływ nawożenia…, s. 339-344.
Ibidem.
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ciężkich nie zwiększyła się. Powrót popiołu wytworzonego ze spalania biomasy do
gleby jest najbardziej ekologicznym i zgodnym ze zrównoważonym rozwojem
sposobem jego utylizacji.
Słowa klucze: popioły z biomasy, nawożenie, plon, kukurydza zwyczajna
Summary
Intensive use of renewable energy sources originating from biomass
combustion , led to excessive amount of ashes. Therefore, developing the method
of ash utilisation is of vital importance. This experiment, which is a continuation
of the studies presented in the paper of Meller and Bilenda (2013) , was conducted
in 2013 on light soil. The object of the study were ashes generated as a result
of burning wood chips, energy willow, flint corn and straw in combined heat and
power plant Czechnica. In the study, the yield, macro and microelement content
of flint corn (Zea mays L.) were determined .The experiment included four blocks,
constituting successive replications, five objects in each of them, four objects
–1
–1
corresponded to a particular dose of ash (A – 15,0 Mg·ha , B – 30,0 Mg·ha ,
–1
–1
C – 60 Mg·ha , D – 120 Mg·ha ), the remaining object was the control K – NPK
fertilisation. Mixed with the soil, ashes from biomass burning contributed to the
yield increase of flint corn, compared to mineral fertilisation. In both experiments
-1
the rate 60 Mg∙ ha . turned out to be the most favourable for the yield gain.
Harvested corn was characterised by a lower content of macroelements
in comparison with the previous year yield (Meller and Bilenda 2013), but the
content of heavy metals did not increase. The return of ashes produced during
biomass combustion, is the most ecological and consistent with sustainable
development, way of their utilisation.
Key words: biomass ashes, fertilisation, yield, flint corn
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Anna DYLĄG
Politechnika Łódzka
Abc Sun Energy
ENERGIA ODNAWIALNA NA TERENACH WIEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Wprowadzenie
Przemiany technologiczne, zapoczątkowane w XIX wieku, wywołały
transformację wielu społeczeństw, których konsekwencją stało się totalne
uzależnienie od wykorzystywania energii elektrycznej. W celu stałego wytwarzania
tej energii, przystąpiono do nadmiernej eksploatacji surowców energetycznych
ziemi, co powodowało zmiany w środowisku naturalnym.
Wraz ze zwiększaniem się potrzeb ludności rozwijała się technologia
wykorzystywania darów oferowanych przez planetę, jednak w momencie nagłego
wzrostu populacji na ziemi, a co za tym idzie, zwiększenia zużycia bogactw
naturalnych, technologia ich pobierania i przetwarzania doprowadziła do wielu
katastrof ekologicznych. Ludzie uważali, że dzięki postępowi technicznemu
poprawią swój byt, zlikwidują cierpienia spowodowane chorobami czy
niedostatkiem. Przekonania te wydawały się słuszne do momentu, kiedy
zorientowano się, że eksploatacja środowiska naturalnego jest tak duża, iż natura
nie jest w stanie sama się odtworzyć i przywrócić równowagę w przyrodzie.
Intensywna gospodarka rolna, industrializacja oraz urbanizacja wraz z gwałtownym
wzrostem demograficznym doprowadziły do sytuacji, w której zagrożone zostało
1
bezpieczeństwo ludzi jak i wielu gatunków zwierząt i roślin.
Stały rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie
bogactwa mineralne będące w dyspozycji człowieka. W niedalekiej przyszłości
działania te doprowadzą do wyczerpania zasobów nieodnawialnych, takich jak gaz
ziemny, ropa naftowa, węgiel. Powyższe surowce są obecnie najważniejszymi
filarami energetyki światowej, często określanymi jako surowce strategiczne.
Pomimo stosowania alternatywnych źródeł energii oraz zmniejszania
energochłonności poszczególnych gałęzi gospodarki, zużycie bogactw naturalnych
wciąż wzrasta. Konsekwencją tych działań są niepokoje polityczne wywołane
chęcią dominacji poszczególnych państw w produkcji energii elektrycznej, jak
również stały wzrost jej zakupu. Wymusza on tym samym wykorzystanie
substytucyjnych źródeł, bądź całkowitą zmianę kierunku rozwoju gospodarki.
Władze poszczególnych państw mogą użyć jeszcze innych elementów sterujących
wykorzystaniem skarbów planety poprzez bodźce administracyjne, takie jak limity
2
czy zakazy bądź też ekonomiczne, jak ulgi podatkowe czy subsydia.
W XXI wieku najważniejsze dla ludzkości jest bezpieczeństwo energetyczne
swojego państwa. Wg Bojarskiego „najprostszym wskaźnikiem bezpieczeństwa
energetycznego kraju jest samowystarczalność energetyczna, rozumiana jako
stosunek ilości energii pozyskiwanej w kraju do ilości energii zużywanej. Do połowy
1

2

M. Geise, Postęp techniczny a ekologia, [w:] Polityka – ekologia - kultura, A. Papuziński (red.),
Bydgoszcz 2000.
R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2002.
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lat 90. wskaźnik ten wynosił ok. 0,98, co zapewniało Polsce wysoki stopień
ogólnego bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej. Od
1996 roku wartość tego wskaźnika maleje, co wynika ze wzrastającego udziału
importowanej ropy i produktów naftowych oraz stabilnego zużycia gazu, przy
znacznym spadku ilości zużywanego węgla. Rządowe założenia polityki
energetycznej Polski do 2020 r. zakładają dalszy spadek wartości wskaźnika
samowystarczalności energetycznej. Planuje się narastanie groźnej zależności
gospodarki kraju od strategicznego importu paliw węglowodorowych, a ich ceny
3
rosną.”
Analizując dokument „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
perspektywa do 2020 roku” stworzony przez Ministerstwo Gospodarki oraz
Ministerstwo Środowiska odczuwa się pozytywny wydźwięk polskiej sytuacji
energetycznej. Zawarte są w nim liczne zapewnienia o poprawie bezpieczeństwa
energetycznego oraz o zmniejszającym się negatywnym wpływie na środowisko
naturalne. W momencie, gdy jednak przyjrzymy się bliżej danym liczbowym oraz
zestawieniom graficznym ujętym ww. strategii, dostrzeżemy pogarszający się stan
polskiej energetyki. Jednym z nielicznych ujemnych faktów przedstawionych
w rządowym dokumencie jest „stan techniczny linii energetycznych, który wpływa
negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju (zwłaszcza terenów wiejskich),
co niekorzystnie oddziałuje także na rozwój regionów. Obszarami najbardziej
niedoinwestowanymi w zakresie infrastruktury energetycznej są: Pomorze, Warmia
i Mazury oraz województwa Polski Wschodniej, natomiast zagrożenie wystąpienia
rozległej awarii jest najbardziej prawdopodobne na terenach położonych na północ
od Łodzi, co wynika z niewielkiej liczby zlokalizowanych tam źródeł wytwarzania
4
i małej gęstości sieci elektroenergetycznej przy dużej liczbie odbiorców.”
Dalsza lektura strategii nie ukazuje problemów dotyczących wyczerpywania
się pokładów węgla w miejscach taniego wydobycia, czy zakupu stale
zwiększających się ilości gazu ziemnego oraz ropy naftowej od jednego
zagranicznego monopolisty.
Przełomowym wydarzeniem dla ochrony środowiska było podanie do
wiadomości przez ONZ „Raportu o stanie i zagrożeniach środowiska oraz
potrzebie jego ochrony”. Ogłoszenie ww. raportu zbiegło się w czasie z bumem na
tworzenie się organizacji proekologicznych, czyli na lata sześćdziesiąte XX wieku.
Dokument ten zapoczątkował upowszechnianie się idei ochrony środowiska w skali
globalnej. Wydarzenie to pociągnęło za sobą falę działań związanych z ochroną
przyrody ożywionej i nieożywionej. Z biegiem lat, każdy rozwinięty kraj tworzył
własne akty prawne regulujące rozwój gospodarki w oparciu o bezpieczeństwo
ekologiczne. Tworzyły się również w tych państwach grupy nacisku, które
wywierały wpływ na inne kraje będące z nimi w stosunkach gospodarczych, by
5
opracowały normy sprzyjające ochronie środowiska.
Powyższe zagadnienia ukazują sens promocji oraz inwestycji w odnawialne
źródła energii. Prosumencki sposób wytwarzania energii elektrycznej z OZE ma
największy potencjał na terenach wiejskich. Celem artykułu jest przedstawienie
3

W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół energetyki” 2004, nr 3.
„Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.” Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2012.
5
D. Pyć, Prawo zrównoważonego rozwoju, Gdańsk 2006.
4

791

______________________________________________________________________________________

możliwości użytkowania OZE przez mieszkańców gospodarstw domowych
i rolnych a także sposoby pozyskiwania środków finansowych na te cele
w województwie łódzkim oraz innych województwach.
Energia cieplna i elektryczna na terenach wiejskich w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego
Przemiany gospodarcze i energetyczne w znaczący sposób wpłynęły na
możliwości produkcyjne gospodarstw rolnych jak i na sposoby pozyskiwania
energii elektrycznej i cieplnej przez gospodarstwa domowe na terenach wiejskich.
W Polsce podstawowe źródło zaspokojenia potrzeb energetycznych obszarów
wiejskich stanowią produkty rafineryjne, głównie benzyna, olej napędowy oraz
opałowy, węgiel, miał jak również gaz ziemny. Polityka wspólnotowa oraz panujące
trendy wskazują jednak, że najdynamiczniej rozwijającą się branżą, mającą
zastosowanie na obszarach wiejskich, będzie energetyka odnawialna.
W obecnym systemie energetycznym każde gospodarstwo domowe jak
i rolne na obszarach wiejskich ma podobny sposób wykorzystywania energii.
Zapotrzebowanie to można podzielić w następujący sposób:
 zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze (ogrzewanie pomieszczeń
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, energia elektryczna do oświetlania
i zasilania urządzeń AGD),
 zużycie bezpośrednio na cele rolnicze (nawadnianie, suszenie, uprawa
roślin szklarniowych, hodowla zwierząt, paliwo do maszyn).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku udział
gospodarstw domowych na terenach wiejskich, zużywających poszczególne
nośniki energii, przedstawia rysunek nr 1. Podobnie przedstawia się sytuacja, gdy
wyodrębnimy powyższe nośniki energii wykorzystane jedynie na ogrzewanie
6
(rys. nr 2). Dominującą rolę odgrywa drewno opałowe oraz węgiel kamienny.
Rysunek nr 1: Udział gospodarstw domowych na terenach wiejskich wykorzystujących
poszczególne nośniki energii w latach 2009 i 2012 w woj. łódzkim.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011 r.

6

Główny Urząd Statystyczny, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r., Warszawa
2014.
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Energia odnawialna nie jest na chwilę obecną bardzo popularna wśród
mieszkańców wsi. Statystyki nie są precyzyjne, gdyż ciężko jest uzyskać dogłębne
dane o nieoficjalnych źródłach zaspokajania potrzeb energii cieplnej. Cechą
charakterystyczną polskiej wsi jest stały odsetek gospodarstw domowych jak
i rolnych ogrzewających domy oraz budynki inwentarskie wszystkimi możliwymi
źródłami energetycznymi, włączając w to ogólnie dostępne śmieci. Rysunek
nr 3. przedstawia udział poszczególnych źródeł energii odnawialnych
wykorzystywanych na terenach wiejskich.
Rysunek nr 2: Udział gospodarstw domowych wykorzystujących nośniki energii do
ogrzewania w latach 2009 i 2012 w województwie łódzkim.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011 r.
Rysunek nr 3: Udział źródeł energii odnawialnych wykorzystywanych w rolnictwie
w Polsce w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2009 r.

Niemalże niewidoczny udział energii odnawialnej na rys nr 2. (wykluczając
biomasę) wynika z faktu, że dopiero w 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził program dopłat na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Do momentu
pojawienia się tego udogodnienia, odsetek energii słonecznej był bardzo nikły.
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W roku 2009 i obecnie, największy procent energii odnawialnej pochodził
z biomasy.
Pomimo postępującej gazyfikacji obszarów wiejskich, rolnictwo oraz wiejskie
gospodarstwa domowe w dalszym ciągu zużywają, w celach energetycznych, duże
ilości węgla, który jest niezwykle uciążliwym i obniżającym jakość życia na wsi
źródłem tzw. niskiej emisji. Trend ten utrzymuje się pomimo znaczącego wzrostu
cen węgla dla odbiorców indywidualnych.
Obecny stan rzeczy świetnie obrazuje struktura kotłów cieplnych
wykorzystania źródeł energetycznych na obszarach wiejskich – rys. nr 4. Jedynie
kotły na paliwo stałe wykorzystywane są w 16% na spalanie źródeł odnawialnych –
biomasę. Niestety, biogaz oraz bioolej eksploatowane są w niewielkich ilościach na
terenach wiejskich województwa łódzkiego. Podobna sytuacja dostrzegalna jest
7
również na terenie całej Polski.
Rysunek nr 4: Udział kotłów cieplnych wg typów w pozyskiwaniu energii cieplnej na
terenach wiejskich w województwie łódzkim w 2011 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2011 r.

Energia odnawialna na terenach wiejskich
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą wiele
konsekwencji prawnych, które w chwili obecnej wprowadzane są w życie. Ważnym
aspektem dla rozwoju bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych
i rolnych jest realizacja wymagań dyrektywy unijnej, mówiącej o promowaniu
stosowania energii z odnawialnych źródeł. Ów dokument – Dyrektywa 2001/77/WE
(Dz.U. L283 z 27.10.2001 r.) Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, narzuca polskiemu ustawodawcy produkcję
20% energii ze źródeł odnawialnych. Wymóg ten musi być spełniony do
2020 roku, a na chwilę obecną poziom produkcji energii z OZE oscyluje
8
w granicach 11%. Chcąc, by unijna dyrektywa została spełniona w Polsce,
szeroko promuje się i dotuje różnego rodzaju indywidualne inwestycje, których
7
8

Ibidem.
Renewable energy in the 28UE, “Eurostat newsrelease” 2014, nr 37/2014.
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celem jest wykorzystywanie energii odnawialnych. Pomoże to tym samym
w ewentualnych problemach z przesyłem prądu z sieci elektroenergetycznej.
Rozwój technologiczny oraz stale obniżające się ceny, pozwalają
gospodarstwom domowym i rolnym korzystać z szeroko rozwiniętej oferty
urządzeń wykorzystujących do produkcji energii źródła odnawialne. Obecnie
możliwe jest tworzenie energii elektrycznej jak i cieplnej z takich źródeł jak słońce,
wiatr, ziemia, woda czy biomasa. Każde z urządzeń przetwarzające energię
danego zasobu przystosowane jest do wykorzystania w domach i budynkach
inwentarskich.
Rysunek nr 5: Udział OZE w energii elektrycznej w województwie łódzkim w 2011 r.
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Źródło: Urząd Miasta Łodzi, 2011, Polityka wspierania odnawialnych źródeł energii
w województwie łódzkim. UMŁ, Łódź

Dane Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z roku 2011 podają, iż jedynie
5% całej produkcji energii elektrycznej w województwie łódzkim pochodzi
z odnawialnych źródeł energii. Udział poszczególnych źródeł przedstawia rys. nr 5.
udowadniający, że woda i biomasa są głównymi producentami energii OZE na tym
9
terenie.
Uwarunkowania funkcjonalne obszarów wiejskich pozwalają na szerokie
zastosowania biomasy przy tworzeniu energii jak również paliw przeznaczonych do
eksploatacji urządzeń rolnych. Spalanie oraz kompostowanie materii organicznych,
takich jak pozostałości z rolnictwa, odpady z produkcji zwierzęcej czy rośliny
energetyczne, szeroko dostępnych na terenach wiejskich, pozwalają w tani
sposób tworzyć energię, która nie powoduje dalszej degradacji środowiska.
Wykorzystywanie biomasy niesie wiele pozytywnych aspektów zarówno dla natury
jak również dla gospodarki kraju. Ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery
podczas spalania materii organicznej równoważona jest ilością CO 2 pochłanianego
przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Należy również
zwrócić uwagę na fakt, iż wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować
nieużytki i spożytkować odpady z rolnictwa. Dla gospodarstw domowych liczy
się także udogodnienie płynące ze spalania, pozwalające na jednoczesne
9

Polityka wspierania odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim, Łódź 2011.
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otrzymywanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W momencie, gdy ilość
wytworzonej energii elektrycznej będzie wykraczała poza potrzeby użytkowników,
można ją sprzedać do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowym atutem
wykorzystywania
biomasy jest
również możliwość
sprzedaży masy
pofermentacyjnej w formie nawozu, co za tym idzie – pobierania opłat za przyjęcie
do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Rysunek nr 6 ukazuje pierwszą
biogazownię w województwie łódzkim, powstałą w 2012 roku. Podstawowym
substratem do produkcji biogazu jest kiszonka roślinna, którą dostarczają pobliscy
10
rolnicy.
Rysunek nr 6: Model biogazowni w Konopnicy

Źródło: http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/nowoczesna-biogazowni a-wwojewodztwie-lodzkim

Na terenach wiejskich wykorzystanie biomasy na cele energetyczne
pozostanie dominującą działalnością, choćby z przyczyny łatwego dostępu do
surowca. Pomimo tego, wzrasta bardzo prężnie ilość zamontowanych urządzeń
przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z innych źródeł
odnawialnych. W gospodarstwie rolnym z powodzeniem znajdą zastosowanie:
• małe elektrownie wiatrowe i lądowe farmy wiatrowe,
• kolektory słoneczne,
• systemy fotowoltaiczne,
• pompy ciepła, np. wykorzystanie energii ciepła odpadowego z procesów
hodowli zwierząt.
Urządzenia wcześniej wymienione mogą zaspokoić liczne potrzeby rolników
poprzez zastosowanie ich do oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń
i produktów, napędzania pojazdów (w tym napędów elektrycznych), przygotowania

10

http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/nowoczesna-biogazownia-w-wojewodztwie-lodzkim
[dostęp 30.07.2014 r.].
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ciepłej wody użytkowej, podgrzewania i natleniania wody w stawach rybnych,
nawadniania lub osuszania terenów jak również suszenia płodów rolnych.
Gama możliwości, jakie daje zastosowanie urządzeń przetwarzających
energię odnawialną na elektryczną bądź cieplną jest szeroka, jednak wiele zależy
od ustawodawcy. Według autorki powinien on dotować taką działalność oraz
edukować mieszkańców w zakresie możliwości, jakie niesie rozwój tej technologii.
Właściciele gospodarstw domowych i rolnych na terenach wiejskich mają
możliwość zarabiania na energii wiatrowej przetwarzanej przez elektrownie
wiatrowe w dwojaki sposób. Jednym z nich jest budowa elektrowni i czerpanie
zysków ze stale produkującego energię wiatru, jak również dzierżawa bądź
sprzedaż gruntów, na których stoi elektrownia wiatrowa. Będąc już właścicielem
małej elektrowni wiatrowej (MEW) można uzyskać podłączenie do sieci
elektroenergetycznej. Wówczas energia z turbiny sprzedawana jest operatorowi
sieci dystrybucyjnej i stanowi dodatkowe źródło dochodu. MEW może działać także
w systemie wyspowym, w którym energia magazynowana jest w akumulatorach lub
w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Chęć wykorzystania wiatru do sprzedaży
energii wymusza przejście pełnej procedury formalnej związanej z wydaniem
warunków przyłączenia do sieci w lokalnej spółce dystrybucyjnej i uzyskaniem
w Urzędzie Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz
z formalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wymogi biurokratyczne
skutecznie odstraszają inwestorów, którzy wolą wybrać małe elektrownie wiatrowe
produkujące energię na potrzeby własne gospodarstwa. W produkcji rolnej,
zarówno przetwórczej, jak i na potrzeby gospodarstwa domowego, energia wiatru
może być bezpośrednio wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich
i domowych, do podgrzewania wody technologicznej dla gospodarstw domowych,
napędu urządzeń technologicznych i wielu innych. W okresie występowania
większych prędkości wiatru, np. napędu wentylatorów do suszenia ziarna i siana,
urządzeń do przygotowania pasz, urządzeń do natleniania gnojowicy itp., napędu
pomp wodnych do pozyskania wody, nawadniania, odpompowywania wód
depresyjnych itp., napędu kompresorów do natleniania wód w zbiornikach, chowu
11
ryb w jeziorach i innych ujęciach wody.
Wg mapy wietrzności IMiGW, województwo łódzkie w przeważającej części
znajduje się w strefie II, określanej jako korzystna dla instalacji turbin wiatrowych.
12
Średnia prędkość wiatru w strefie II na wysokości 20 m n.p.g. wynosi 4,5-5 m/s.
Warunki, w jakich znajduje się województwo łódzkie, pozwalają na stały rozwój
turbin wiatrowych zarówno dużych inwestycji (rys. nr 7) jak i małych przydomowych
wiatraków.
Gospodarstwa domowe i rolne mogą również wykorzystywać do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej energię pochodzącą ze słońca. Urządzenia
przetwarzające energię słoneczną mogą ogrzewać wodę, dostarczać prąd bądź
ocieplać powietrze.

11

12

Energia w gospodarstwie rolnym, Instytut Energii Odnawialnej, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Warszawa 2011.
http://wind-power.pl/strefy-energetyczne-wiatru-w-polsce/ [dostęp 30.07.2014 r.].
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Rysunek nr 7: Farmy wiatrowe uzgodnione w RDOŚ w Łodzi w latach 2010-2013.

Źródło: http://lodz.rdos.gov.pl

Pierwsza z technologii opiera się na przekształceniu energii słonecznej
w energię cieplną, służącą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej bądź
centralnego ogrzewania w domu i budynkach inwentarskich. Służy do tego
kolektor słoneczny, który ogrzany przez słońce, przenosi ciepło za pomocą rur
do zbiornika z wodą. Zastosowanie to cieszy się dużą popularnością ze względu
na nieduże koszty oraz dotacje z NFOŚIGW. Liczba dotowanych inwestycji
zwiększa się z roku na rok, a województwo łódzkie plasuje się na 6 pozycji
(rys. nr 8) udzielonych preferencyjnych kredytów na tle kraju. W chwili obecnej
dotacje zostały wstrzymane na rzecz nowego programu pomocowego –
prosument.
Energia elektryczna wytwarzana jest ze słońca za pomocą baterii
fotowoltaicznych. Są to urządzenia powszechnie dostępne, jednak jeszcze
stosunkowo drogie dla indywidualnego użytkownika. Energia produkowana dzięki
tym urządzeniom może być magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana na
potrzeby gospodarstwa, bądź sprzedawana do sieci elektroenergetycznej na
podobnych zasadach jak w przypadku elektrowni wiatrowych.
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Rysunek nr 8: Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju, stan na 31 lipca
2014 r.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl

Dzięki wykorzystaniu słońca można również nagrzewać powietrze i suszyć
nim plony albo biomasę. Ciepło wytwarzane w kolektorach słonecznych jest
ciepłem niskotemperaturowym, odpowiadającym potrzebom suszenia większości
produktów rolnych, a zapotrzebowanie na cele suszarnicze występuje głównie
w okresie plonów, tj. od maja do października, i pokrywa się z okresem największej
podaży energii promieniowania słonecznego w naszym kraju.
Rolnictwo dysponuje wieloma możliwościami wykorzystania energii
odnawialnej. Jednym z nich jest czerpanie energii z ziemi, czyli geotermia.
Inwestycja w tego typu infrastrukturę energetyczną wymaga wysokich nakładów
finansowych zależnych od lokalnego występowania dolnego źródła. Należy jednak
zwrócić uwagę, że korzyści wynikające z wykorzystania ciepła ziemi są znaczne.
Geotermia w rolnictwie ma wiele zastosowań, dzięki którym produkcja pierwotna
jak również inne działania na terenach wiejskich staną się mniej kapitałochłonne.
Zastosowania geotermii w rolnictwie ilustruje Tabela nr 1, przedstawiająca
konkretne temperatury wody oraz jej przykładowe wykorzystanie.
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Tabela nr 1: Zastosowanie geotermii w rolnictwie
Temperatura w
stopniach C
20
40
50
60
70
80
90
100
120
130
140
160
Źródło:
45&art=41

Przykłady zastosowań


hodowla ryb

podgrzewanie gleby

pływalnie

hodowla grzybów

hodowla zwierząt

uprawy szklarniowe

chłodzenie

ogrzewanie budynków i szklarni

intensywne odladzanie

suszenie wodorostów, trawy, warzyw itp.

pranie i suszenie wełny

koncentracja roztworu soli

odparowywanie w procesie rafinacji cukru

konserwacja produktów spożywczych

suszenie drewna
Opracowanie na podstawie http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=

Innymi formami korzystania z ciepła ziemi jest zastosowanie pomp ciepła,
które służą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, jak również centralnego
ogrzewania w gospodarstwach domowych. Wykorzystując pompy ciepła pobieramy
stałe ciepło z gruntu, które doprowadzane jest później do instalacji hydraulicznej.
Stosowanie tego typu rozwiązań jest coraz bardziej popularne ze względu na
obniżające się ceny urządzeń, jak również na oferowane przez WFOŚiGW dotacje
13
bezpośrednie w wysokości 40% inwestycji.
Województwo łódzkie posiada znaczne zasoby różnorodnych źródeł energii
odnawialnej. Na tym terenie najlepiej rozwija się działalność pozyskiwania
energii z biomasy, niemniej jednak, inne źródła również znajdują inwestorów
korporacyjnych jak i indywidualnych. Daje to szanse spokojnie patrzeć
w przyszłość energetyki oraz motywuje do wszelkich starań, by energia
odnawialna stała się jej dominującą formą.
Wsparcie instytucjonalne i finansowe OZE na obszarach wiejskich
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wprowadzone zostały wymagania,
które kraj musi spełnić, by dostosować się do innych, bardziej rozwiniętych krajów
wspólnoty. Wymogi, o których mowa, niosą za sobą dużo pracy, ale również
możliwości rozwojowe oraz pomoc finansową.
Inwestorzy, chcąc produkować energię elektryczną bądź cieplną na
obszarach wiejskich, mają możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych
ułatwiających działalność. Mogą to być ulgi w podatku akcyzowym na wytwarzanie
biopaliwa albo całkowite zwolnienie z akcyzy na sprzedaż energii z OZE. Sami
rolnicy zaś mają możliwość korzystania z ulgi podatkowej inwestycyjnej z tytułu
13

www.wfosigw.lodz.pl [dostęp 30.7.2014 r.].
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wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do produkcji energii
z OZE.
Pomimo znacznego postępu technologicznego, projekty inwestycyjne
związane z energetyką odnawialną, wymagają większych nakładów finansowych
niż projekty energetyki opartej na paliwach konwencjonalnych. Wychodząc
naprzeciw inwestorom zainteresowanym rozwojem OZE, zostały uruchomione
różnorodne źródła finansowania tychże inwestycji:
 Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko,
 Regionalny Program Operacyjny,
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiący
uzupełnienia krajowych środków publicznych,
 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
 dotacje i preferencyjne pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 granty z Eko Funduszu,
 pożyczki z Banku Ochrony Środowiska,
 środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
 fundusze celowe oraz środki prywatne inwestowane w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.
Wyżej wymienione instrumenty wsparcia finansowego do inwestycji energetyki
odnawialnej skierowane są do różnych podmiotów gospodarczych. Mogą z nich
korzystać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego jak również klienci
indywidualni. Dla gospodarstw domowych i rolnych zlokalizowanych na obszarach
wiejskich został specjalnie stworzony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W jego ramach wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty dotyczące wytwarzania
lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zlokalizowane w miejscowościach
należących do gminy wiejskiej albo w miejscowościach należących do gminy
miejsko-wiejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. Wsparcie może
być przyznane m.in. na zakup maszyn i urządzeń służących do uprawy,
zbioru, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych,
wykorzystywanych następnie, jako surowiec energetyczny lub substrat do
14
produkcji materiałów energetycznych, w tym biopaliw.
Kolejnym wsparciem finansowym dla osób zamieszkałych na terenach
wiejskich jest pomoc Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który co roku dokonuje wyboru przedsięwzięć do dofinansowania,
przeznaczając środki przede wszystkim na dofinansowanie przedsięwzięć
realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych
bezzwrotnych środków zagranicznych. Dofinansowanie NFOŚiGW kierowane
jest na przedsięwzięcia służące osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych
określonych w Traktacie Akcesyjnym, w tym wymogów związanych z OZE.
NFOŚiGW dofinansowuje zadania zlokalizowane na terenach wiejskich, takie jak
budowa lub modernizacja małych elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania
14

Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej w województwie łódzkim, Łódź 2008.
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energii elektrycznej i ciepła przy udziale biomasy, budowa elektrowni wiatrowych
15
czy kolektorów słonecznych itp.
Dofinansowania unijne oraz ulgi, jakie można otrzymać w ramach pomocy na
rozwój branży OZE są instrumentem znacznie wpływającym na poprawę ogólnej
sytuacji energetyki odnawialnej. Oprócz ogólnokrajowych możliwości finansowania
inwestycji ekologicznych, województwo łódzkie stara się promować energetykę
odnawialną, jak również prowadzi współpracę z państwami UE, mającą na celu
wymianę doświadczeń i transfer wiedzy oraz technologii dotyczących rozwoju
OZE w regionie. Przedsięwzięcie, o którym mowa, to finansowany z Programu
Operacyjnego INTERREG IV C Projekt Inicjatyw Regionalnych – Priorytet
2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku – Podtemat: Energia
i zrównoważony transport. Współpraca regionalna, w oparciu o projekt, ma na celu
poprawę polityki regionalnej dążąc do zoptymalizowania rozwoju OZE we
wszystkich regionach partnerskich, wzmocnienia pozycji regionów UE na rynkach
światowych pionierów w tej dziedzinie jak również zmniejszenie uzależnienia
16
UE od importu energii, zwłaszcza rosyjskiego importu gazu.
Kolejną, bardzo ciekawą, inicjatywą w województwie łódzkim jest projekt
Łódzkie Energetyczne, którego celem jest promocja marki regionalnej Łódzkie
Energetyczne i jej powiązanie z procesem budowania tożsamości regionu na rzecz
podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie
łódzkim. Dużo uwagi poświęca się w tym przedsięwzięciu promowaniu energetyki
17
odnawialnej poprzez konferencje, filmy promocyjne czy bilbordy informacyjne.
Opierając się na danych zawartych na rysunku nr 9, powinno odczuwać się
zadowolenie z poziomu wykorzystania funduszy unijnych na rozwój technologii
odnawialnych źródeł energii. Województwo łódzkie znajduje się w czołówce
polskich regionów w wykorzystaniu pieniędzy oferowanych przez Regionalny
Program Operacyjny.
Szeroki program wsparcia inwestycji z dziedziny energii odnawianej oferuje
różne rozwiązania wspomagające ich rozwój, jednak stale pojawiają się bariery
skutecznie ograniczając rozkwit inwestycji ekologicznej energetyki. Często są to
problemy wynikające z ograniczeń dotyczących lokalizacji inwestycji (ochrona
środowiska naturalnego) bądź ze skomplikowanych procedur administracyjnych.
Niemniej jednak największą bolączką rozwoju OZE, jak i innych nowoczesnych
technologii, jest niska świadomość społeczeństwa na temat możliwości i korzyści
wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Poruszając temat ograniczeń związanych z lokalizacją inwestycji OZE należy
przyjrzeć się polskim uwarunkowaniom prawnym, które mają decydujący głos
w tej sprawie. Wymogi prawne i proceduralne związane z lokalizacją i uzyskaniem
pozwolenia na realizację inwestycji określają: Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo energetyczne,
Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach czy
Prawo wodne i szereg innych, skutecznie regulując jak również ograniczając
możliwość inwestycji.

15
16
17

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ [dostęp 30.07.2014 r.].
Polityka wspierania odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim, Łódź 2011.
http://www.proakademia.eu/pl/baza-projektow/art54,lodzkie-energetyczne.html [dostęp 30.07.20140 r.].
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Rysunek nr 9: Stan wykorzystania alokacji środków RPO na OZE na dzień
30 listopada 2011 roku.

Źródło: Opracowanie IEO na podstawie danych pochodzących z Krajowego Systemu
Informatycznego SIMIK 07-13, 2011 r.

Prawo energetyczne stara się sprzyjać ekologicznym inwestycjom
energetycznym, oferując szereg udogodnień dla inwestorów. Najlepszym
przykładem jest system zielonych certyfikatów, które gwarantują pochodzenie
energii elektrycznej oraz wyszczególniają źródło energii, z którego została
wyprodukowana, określając daty i miejsca produkcji. Ma to na celu usprawnić
system sprzedaży energii elektrycznej oraz dostarczyć dodatkowy dochód osobom
18
decydującym się na produkcję ekologicznej energii elektrycznej.
Od wielu lat toczy się zażarta walka o uchwalenie ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Podpisanie jej przekładane jest z roku na rok, co w znacznej
mierze spowalnia rozwój branży OZE. Gdyby ustawa weszła w życie wg projektu
z końca 2012 roku, pozwalałaby sprzedawać prąd małym producentom energii
bez koncesji oraz bez obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Póki
co, inwestorzy muszą przechodzić długą drogę, by uzyskać możliwość
sprzedawania wytworzonej energii odnawialnej.
Zakończenie
Pomimo
wielu
barier
rozwojowych,
wynikających
z
utrudnień
infrastrukturalnych, słabej świadomości społecznej dotyczącej wykorzystania
źródeł energii odnawialnych – a co za tym idzie, braku wiedzy na temat możliwości
wsparcia finansowego, powinno dostrzegać się silne strony inwestycji w OZE.
Województwo łódzkie to region charakteryzujący się znacznym potencjałem
zasobów energii odnawialnej, jak również ich dywersyfikacją. Stale rosnące
zainteresowanie inwestycjami energetycznymi oraz aktywizacja lokalnej

18

http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/ [dostęp 30.07.2014 r.].
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społeczności dają szansę, by region centralny stał się liderem w promocji oraz
w wykorzystaniu OZE. Skutkiem tych działań będzie zrównoważony rozwój
gospodarczy województwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
kraju.
Streszczenie
Artykuł przedstawia obecny stan wykorzystania energii odnawialnej
na terenach wiejskich województwa łódzkiego. Omawiany jest temat
gospodarowania źródłami energii konwencjonalnej oraz odnawialnej. W artykule
przedstawione są możliwości użytkowania OZE przez mieszkańców gospodarstw
domowych i rolnych, a także sposoby pozyskiwania środków finansowych na te
cele w województwie łódzkim oraz w innych regionach kraju.
Słowa klucze: energia odnawialna, finansowanie OZE, OZE, fundusze unijne,
fundusze krajowe
Summary
The article presents the current state of the use of renewable energy in the
countryside in the Lodz region. A subject of the management of energy sourcesconventional as well as renewable is raised here. There are shown possibilities
of using RES, which residents of households have, also ways of raising financial
resources for these purposes in Lodz region and in Poland.
Key words: renewable energy, RES funding, RES, European finance,
national finance
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Renata GNATOWSKA
Politechnika Częstochowska
BADANIA MODELOWE ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ
GAZOWYCH EMITOWANYCH W WYNIKU PRODUKCJI ENERGII
W TERENACH PAGÓRKOWATYCH

Metody pomiaru koncentracji znacznika gazowego w badaniach
modelowych
Badania modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przy opływie
przeszkód terenowych wymagają stosowania zaawansowanych technik
pomiarowych i numerycznych umożliwiających określenie chwilowego lokalnego
poziomu koncentracji znacznika gazu, którego dyspersja zachodzi w obszarach
złożonej geometrii w trójwymiarowym polu prędkości o niestacjonarnym
1
charakterze. Spełnienie tak wysokich wymagań nie zawsze jest możliwe stąd też
2
większość dostępnych w literaturze danych dotyczy średnich rozkładów stężeń.
Bardziej wnikliwe analizy procesu dyspersji zanieczyszczeń przepływach
nieustalonych w czasie i przestrzeni, wymagają zaangażowania metod
badawczych, które pozwolą śledzić jednocześnie chwilowe zmiany koncentracji
3
i prędkości, wraz z określeniem poziomu ich fluktuacji.
Wśród metod pomiaru stężenia gazów można wyróżnić metodę chromatografii
gazowej i metody optyczne. Chromatografia gazowa jest szybką i skuteczną
metodą rozdzielania mieszanin związków lotnych. Substancja rozdzielana jest
przenoszona za pomocą gazu nośnego (faza ruchoma) przez kolumnę wypełnioną
fazą nieruchomą. W zależności od stosowanej fazy nieruchomej rozróżnia się:
chromatografię gazową podziałową (fazą nieruchomą jest ciecz naniesiona na
stały nośnik), chromatografię gazową adsorpcyjną (fazą nieruchomą jest
adsorbent), chromatografię gazową kapilarną (fazą nieruchomą jest ciecz,
4
naniesiona bezpośrednio na ścianki kolumny). W przypadku metod optycznych
można dokonać następującego ich podziału: metody spektrofotometryczne,
metody fotoelektryczne, metody wykorzystujące absorpcję energii w podczerwieni
i metody densytometryczne. Podstawę pomiaru stężenia danego gazu w metodzie
spektrofotometrycznej stanowi prawo Bougera-Lamberta-Beera:

A  log
1

I0
  l C ,
I

(1)

M. Harishankar, U. Pruthviraj, Pollutant dispersion in the wake of a hill: a numerical analysis "Journal
of Environmental Research And Development" 2010, nr 2/5, s. 330-339; A. Jarża, J. Ciechanowski,
Wind-tunnel study of the turbulent flow over two-dimensional hill, "Turbulence" 2000, nr 6-7,
s. 199-207; J.-J. Kim, J.-J. Baik, H.-Y. Chun, Two-dimensional numerical modeling of flow and
dispersion in the presence of hill and buildings, "J. Wind Eng. Ind. Aerodyn." 2001, nr 89, s. 947-966.
2
E. Moryń-Kucharczyk, P. Jonáš, O. Mazur,V. Uruba, Application of hot-wire anemometry in a wind
tunnel modelling of gaseous pollutants spreading, Engineering Mechanics 2004 National Conference
with International Participation, Svratka Czech Republic 2004.
3
E. Moryn-Kucharczyk, R. Gnatowska, Pollutant dispersion in flow around bluff bodies arrangement,
Wind Energy, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2007; R. Gnatowska, E. Moryn-Kucharczyk, Analysis
of pollutant dispersion in flow around the array of buildings, "Proceedings of ECOpole", No.4-1, 2010,
s. 37-42.
4
W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Poznań 1984.
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gdzie:
A – absorbancja, Io, I – natężenie promieniowania padającego i przechodzącego przez
próbkę, l – droga absorpcji promieniowania (grubość kuwety), ε – molowy współczynnik
absorpcji, C – stężenie gazu.

W powyższym równaniu poszukiwaną wielkością jest stężenie substancji
C. Wielkościami znanymi są: molowy współczynnik absorpcji ε , który wyznacza się
z tablic dla odpowiedniej liczby falowej oraz grubość kuwety, czyli droga absorpcji
promieniowania l [1].. Absorbancję mierzy się bezpośrednio lub oblicza na
podstawie pomiaru wielkości Io i I . Wielkości te mierzy się spektrometrem. Metoda
fotoelektryczna polega na wykorzystaniu efektu rozpraszania światła na cząstkach
stałych pierwiastka śladowego w celu uzyskania informacji na temat koncentracji
tego ostatniego. Jako źródło światła stosuje się laser o odpowiedniej mocy, który
wysyła wiązkę światła o danej długości fali. Wiązka ta przechodzi przez określoną
objętość kontrolną, wewnątrz której znajduje się badany gaz. Światło rozproszone
na cząstkach stałych pierwiastka śladowego w objętości kontrolnej jest zbierane
przez przetwornik fotoelektryczny. Impulsy otrzymane z fotodetektora są następnie
zliczane. Informację na temat koncentracji posiewu uzyskuje się dzieląc liczbę
impulsów przez objętość kontrolną. W przypadku analizatora gazu pracującego na
zasadzie absorpcji energii w podczerwieni wykorzystuje się efekt absorpcji energii
promieniowania w paśmie widma, które jest ściśle charakterystyczne dla badanego
gazu. Pasmo to leży w podczerwieni (3-15 μm) dla większości gazów
o cząsteczkach zbudowanych z kilku różnych atomów; przykładowo molekuły
dwutlenku węgla pochłaniają światło o długości fali równej 4,26 μm. Miarą
koncentracji badanego gazu jest ilość pochłoniętej energii. W metodzie
densytometrycznej źródło światła o stałym natężeniu kieruje się na analizowany
gaz. Cząstki tego gazu odbijają padające promieniowanie i rozpraszają jego
O
światło. Światło rozproszone pod kątem 90 do światła padającego wychwytuje
aparat fotograficzny. Detektorem w tej metodzie jest błona fotograficzna pokryta
warstewką emulsji fotograficznej. Pod wpływem naświetlania zachodzi w emulsji
reakcja fotochemiczna, w wyniku której w miejscu naświetlonym po wywołaniu
błony wydziela się metaliczne srebro powodujące zaczernienie będące funkcją
ilości promieniowania, które padło na błonę w danym miejscu. Dyskusja
obejmująca analizę porównawczą powyższych metod w zastosowaniu
do modelowych badań eksperymentalnych z zakresu dyspersji zanieczyszczeń
w strefie przyziemnej zawarta została w raporcie wewnętrznym IMC. Na jej
podstawie dokonano wyboru typu aparatury, która posłużyła w niniejszych
badaniach do pomiaru średnich rozkładów koncentracji. Element wyposażenia
stanowiska badawczego wykorzystywanego do realizacji badań stanowił analizator
CO2 Guardian plus pracujący na zasadzie absorpcji energii w podczerwieni. Jest
on przeznaczony do punktowego pomiaru stężenia dwutlenku węgla, oraz do
5
ciągłego monitorowania i kontroli jego poziomu. Podstawowym elementem
analizatora jest czujnik NDIR (non-dispersive infrared gas sensor). Widma
podczerwieni wielu gazów, w tym CO2, charakteryzują się wąskimi, indywidualnymi
6
pasmami absorpcji. Tak więc pomiar absorpcji w obrębie zdefiniowanego pasma
długości fal pozwala na jednoznaczną identyfikację obecności i stężenia
5
6

W. Szczepaniak, Metody ..., op. cit.
A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Warszawa 1997.
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poszczególnych gazów. Czujnik NDIR zawiera optyczny filtr podczerwieni
o wąskim paśmie przenoszenia nakładany na interesujące pasmo absorpcji.
Położenie filtra określa rodzaj mierzonego gazu, natomiast ilość absorpcji określa
jego bieżącą koncentrację. Filtr podczerwieni gwarantuje, że czujnik reaguje tylko
na określony gaz i jego czułość nie zależy od obecności innych gazów. Sonda
w postaci rurki o średnicy d umieszczona w żądanym punkcie pomiarowym
połączona jest z wejściem przyrządu za pomocą przewodu.
Celem niniejszych badań modelowych było określenie rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń w zestawieniu z rozkładem prędkości w otoczeniu wzgórza ze
strefą oderwania po stronie zawietrznej. Badania prowadzone w Instytucie Maszyn
Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, służące lepszemu zrozumieniu przepływu
i dyspersji w terenach o złożonej topografii, dotyczą emisji szkodliwych substancji
gazowych powstałych w wyniku produkcji energii mającej miejsce w sąsiedztwie
różnorodnych obiektów naziemnych.
Przedmiot badań
Badania zrealizowano w laboratorium Aerodynamiki Środowiska Instytutu
Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej z wykorzystaniem tunelu
aerodynamicznego. Model badanego wzgórza umieszczono na podłożu tunelu, na
którym wygenerowano warstwę przyścienną o grubość =0.1m i kształcie profilu
prędkości typowym dla otwartego terenu o niskiej roślinności. Zależność opisująca
profil prędkości napływu na falistą nierówność podłoża miała postać prawa
potęgowego:

U (Z )  z 
 
U0
 



(2)

o wykładniku =0.16. Prędkość na granicy warstwy przyściennej wynosiła
Uo=12.5m/s. Kształt badanego modelu wzgórza opisany zależnością:

zs 

 π  x  
H


1  cos    
2
 2  L1  



(3)

gdzie
H=60mm to wysokość wzgórza, natomiast L1=50mm jest jego rozpiętością określaną w
połowie wysokości (rys.1).
Rysunek nr 1: Obiekt badań z lokalizacją punktowych źródeł emisji CO2.
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Rolę źródła gazu znacznikowego, którym był dwutlenek węgla (CO2) pełniła
wygięta rurka mosiężna o średnicy wewnętrznej ds=3mm, co przy stosowanym
wydatku gazu Q=5,25l/min dawało prędkość wypływu równą w przybliżeniu
prędkości przepływu swobodnego. Sondę do pomiaru CO 2 współpracującą
z analizatorem Guardian plus CO2 stanowiła rurka o średnicy wewnętrznej
d=2.6mm łączona z wejściem przyrządu za pomocą giętkiego przewodu. Pomiary
przeprowadzono dla trzech różnych położeń (x= xs z= hs) źródła emisji
zanieczyszczeń tj. wylotu komina (rys.1):
(1) xs= -2L1 , hs= 1H,
(2) xs= 0 , hs= 1H,
(3) xs= -2L1 , hs= 0.
Sonda pomiarowa zamocowana była na przesuwnym suporcie, co umożliwiło
określenie pionowych profili koncentracji CO2 dla wybranych trawersów x=const
ustalonych w położeniach x=0; 1.2L1; 2L1; 4L1; 6L1; 8L1. O wyborze punktów
pomiarowych zadecydował oszacowany wcześniej zasięg wzdłużny strefy
recyrkulacji.
Analiza dyspersji zanieczyszczeń gazowych na terenach pagórkowatych
Charakterystyki aerodynamiczne badanego obiektu umożliwiły detekcję
występujących w jego otoczeniu charakterystycznych obszarów o silnie
zróżnicowanych cechach przepływowych, tj. obszaru o podwyższonej prędkości
przepływu nad szczytem wzniesienia oraz strefy oderwania przepływu za
wzniesieniem. Ewolucję profili koncentracji dwutlenku węgla w otoczeniu pagórka
dla różnych położeń źródła emisji przedstawiono na rys. 2-4. Generalnie można
stwierdzić, że obecność przeszkody terenowej w bardzo istotny sposób modyfikuje
kształt emitowanej w jej otoczeniu smugi zanieczyszczeń. W wyniku porównania
profili koncentracji zanieczyszczenia uzyskanymi nad pagórkiem (rys. 2.)
z konturami smugi rozchodzącej się w otwartym terenie dla źródła emisji
w położeniu (1) xs= -2L1 , hs= 1H (rys. 5.) zaobserwowano różne wysokości
położenia osi maksymalnych koncentracji dwutlenku węgla. Ponadto, dla
rozpatrywanego zakresu odległości za wzgórzem smuga nie dociera do gruntu.
W przypadku, gdy strumień gazu znacznikowego emitowany jest w otoczeniu
rozpatrywanej przeszkody terenowej wówczas dochodzi do jego odchylenia
i rozprzestrzenienia w kierunku poprzecznym.
Rozkłady pozostają w korelacji z cechami pola prędkości w otoczeniu
opływanego obiektu,
a w szczególności obecnością strefy recyrkulacji
i pojawieniem się obszaru podwyższonej turbulencji za wierzchołkiem wzniesienia.
Za procesy dyspersji emitowanych zanieczyszczeń odpowiedzialne są bowiem
zarówno mechanizmy dyfuzji masy, spowodowanej gradientami stężeń oraz
adwekcji, przenoszącej zanieczyszczenia w kierunku przepływu za pośrednictwem
średniego ruchu powietrza, jak i procesy transportu turbulentnego, w których swój
udział mają turbulentne fluktuacje prędkości. Cechą analizowanych koncentracji
jest różna lokalizacja stref maksymalnych stężeń gazu znacznikowego. Maksima
krzywych koncentracji przemieszczają się w otoczeniu opływanego obiektu
zgodnie z krzywymi pokazanymi na rys. 6 dla dwóch różnych położeń źródła emisji.
Dla porównania rysunek ten zawiera również dane dotyczące ewolucji położenia
osi smugi rozchodzącej się w przestrzeni niezakłóconej obecnością przeszkody.
Odpowiednie maksymalne wartości koncentracji dwutlenku węgla (Cmax) pokazano
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na rys. 7. Zachowanie smugi w każdym z rozpatrywanych przypadków jest inne.
O ile rozkłady maksymalnych wartości koncentracji wykazują jakościowe
podobieństwo – w każdym przypadku maleją wraz z odległością od źródła emisji,
o tyle położenie osi smug zależy w zdecydowany sposób od lokalizacji źródła
(komina).
Rysunek nr 2: Profile koncentracji dwutlenku węgla w otoczeniu wzgórza dla źródła
emisji w położeniu (1).

Rysunek nr 3: Profile koncentracji dwutlenku węgla w otoczeniu wzgórza dla źródła
emisji w położeniu (2).
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Rysunek nr 4: Profile koncentracji dwutlenku węgla w otoczeniu wzgórza dla źródła
emisji w położeniu (3).

Rysunek nr 5: Profile koncentracji dwutlenku węgla nad płaskim podłożem dla źródła
emisji w położeniu (1).

W efekcie ugięcia ku podłożu strugi emitowanej ze źródła w położeniu
(2) (xs=0, hs=1H) występuje wzrost wartości stężeń przy gruncie (C g), co pokazuje
rys. 8. W przypadku takiego usytuowania źródła strumień dwutlenku węgla
jest wprowadzany prawie bezpośrednio w obszar recyrkulacji za wzgórzem,
gdzie następuje jego wymieszanie i rozproszenie. Efektem tego jest m.in.
przemieszczenie maksimum koncentracji w obszar oderwania i duże wartości
koncentracji przy gruncie.
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Rysunek nr 6: Oś smugi emitowanej nad płaskim podłożem i w obecności wzgórza
(źródło emisji w położeniu (1) i (2).

Rysunek nr 7: Maksymalne wartości koncentracji dla smugi emitowanej nad płaskim
podłożem i w obecności wzgórza (źródło emisji w położeniu (1) i (2).

W przypadku, gdy źródło usytuowane na wysokości hs=1H znajduje się
w odległości 2L1 przed wzgórzem, wówczas dominującym mechanizmem
transportu emitowanego gazu jest adwekcja, co sprawia, że wyraźne maksima
koncentracji układają się powyżej strefy recyrkulacji. Jednocześnie stężenia
zanieczyszczeń mierzone przy gruncie są bardzo małe i dla bliskich odległości za
wzgórzem równe praktycznie wartościom tła. W dalszych odległościach wpływ
usytuowania źródła na koncentrację gazu znacznikowego przy gruncie zanika.
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Ostatni rozpatrywany przypadek, to źródło umieszczone u stóp wzgórza (x s=2L1, hs=0). W przypadku takiego usytuowania źródła emisji strumień
zanieczyszczeń kierowany jest ku górze po powierzchni wzgórza (maksimum
profilu koncentracji zmierzonego na wierzchołku wzgórza występuje przy
powierzchni pagórka), następnie dostaje się w obszar intensywnego mieszania za
wzgórzem, czego efektem są bardzo płaskie profile koncentracji mierzone
w dalszych odległościach i duże wartości stężeń przy gruncie.
Rysunek nr 8: Zmiany koncentracji CO2 przy gruncie wraz z oddalaniem się od
wzgórza dla różnie usytuowanych źródeł emisji.

Z przedstawionej analizy, dotyczącej punktowych źródeł zanieczyszczeń
powstających w wyniku energetycznego spalania paliw wynika, iż odmienne
rozkłady zanieczyszczeń wynikają z istnienia charakterystycznego pola prędkości
towarzyszące analizowanemu terenowi o kształcie pagórkowatym ze strefą
oderwania po stronie zawietrznej.
Podsumowanie
Podstawowymi źródłami powstawania substancji zanieczyszczających
powietrze oprócz zakładów przemysłowych i transportu są: ciepłownie i lokalne
kotłownie oparte na spalaniu węgla oraz małe rozproszone źródła punktowe
7
(kotłownie domowe, CHP). Podsumowując uzyskane wyniki stwierdzić można, że
dyspersja zanieczyszczenia gazowego emitowanego ze źródeł punktowych,
pochodzących z energetycznego spalania paliw i usytuowanych w obszarach
pagórkowatych dokonuje się w różnych warunkach przepływowych, które
odpowiedzialne są za odmienny charakter przebiegów stężenia zanieczyszczenia
w polu wiatrowym. Istotne jest przede wszystkim położenie źródła emisji
zanieczyszczeń względem strefy recyrkulacji oraz obszaru o podwyższonym
poziomie turbulentnych fluktuacji prędkości przepływu.
7

W. Tutak, A. Jamrozik, Generator gas as a fuel to power a diesel engine, "Thermal Science", Vol. 18,
No. 1, 2014, s. 206-216; K. Cupiał, A. Jamrozik, A. Kociszewski, M. Pyrc, W. Tutak, K. GrabRogaliński, Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy, Motrol 2011, "Motoryzacja i Energetyka
Rolnictwa", tom 13, 2011, s. 80-13.
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Uzyskane wyniki potwierdziły, że w otoczeniu badanego układu istnieje pole
prędkości, które generuje charakter zmienności zjawisk towarzyszących
przepływowi. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ składowej oscylacyjnej
prędkości na dyspersję zanieczyszczeń. Potwierdzenie tego wniosku wymaga
jednak dalszych pogłębionych badań.
Streszczenie
Podstawowymi źródłami powstawania substancji zanieczyszczających
powietrze oprócz zakładów przemysłowych i transportu są: ciepłownie i lokalne
kotłownie oparte na spalaniu węgla oraz małe rozproszone źródła punktowe
(kotłownie domowe, CHP). Emisja szkodliwych substancji gazowych powstałych
w wyniku produkcji energii ma miejsce w sąsiedztwie różnorodnych obiektów
naziemnych. Pomimo, że w rzeczywistych warunkach występują złożone układy
przeszkód terenowych to przedmiotem zainteresowania wielu badaczy jest analiza
stężeń zanieczyszczeń w otoczeniu pojedynczych obiektów (wzgórze, budynek).
Badania tego typu służą bowiem lepszemu zrozumieniu przepływu i dyspersji
w terenach o złożonej topografii.
Głównym celem przeprowadzonych badań modelowych było określenie pola
koncentracji zanieczyszczeń wokół wzgórza ze strefą oderwania po stronie
zawietrznej. Dane na temat pola prędkości niezbędne przy przewidywaniu
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, pochodzą z badań przeprowadzonych
w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Takie badania
są przydatne w planowaniu i lokalizacji emitorów w celu minimalizacji wpływu
zanieczyszczeń na obszary zamieszkałe.
Słowa klucze: rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, zanieczyszczenia gazowe,
energetyka
Summary
The main sources of air pollutants beyond industrial and transport are local
heating plants and boiler plants based on coal combustion and small dispersed
point sources (domestic boilers). Emission of gaseous pollutants resulting from
energy production takes place in the vicinity of various ground objects. Although
in the real conditions are complex systems the interest of many researchers
is to analyze the pollutants concentrations in the environment of individual objects
(hill, building). This type of studies are used for better understanding the flow and
dispersion in the areas of complex topography.
The main objective of the study was to determine the pollutant concentration
fields around the hill from the detachment zone downwind. Data on the velocity
field necessary for predicting the pollutants dispersion come from research
conducted at the Institute of Thermal Machinery Czestochowa University
of Technology. Such studies are of use in planning and locating exhausts for
minimal interference with inhabited zones.
Key words: pollutants dispersion, gaseous pollutants, energy and heating
plants
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kty/ [dostęp 30.07.2014 r.].
15. http://wind-power.pl/strefy-energetyczne-wiatru-w-polsce/
[dostęp
30.07.2014 r.].
16. www.wfosigw.lodz.pl [dostęp 30.7.2014 r.].
17. http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/nowoczesna-biogazownia-w-w
ojewodztwie-lodzkim [dostęp 30.07.2014 r.].
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Jerzy MIKOSZ
Politechnika Krakowska
OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIEJSKICH W KONTEKŚCIE
JEJ BILANSU ENERGETYCZNEGO
Wstęp
Rozpoczęta w latach 90. ożywiona dyskusja na temat zachodzących
na świecie zmian klimatycznych i przypuszczenia, że ich przyczyną może być
zwiększona emisja gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych,
spowodowały większe zainteresowanie badaniami nad emisją tych gazów
z procesów oczyszczania ścieków. Przedmiotem zainteresowania stała się
w szczególności emisja dwutlenku węgla (CO 2) i metanu (CH4) z procesów
rozkładu związków organicznych i przeróbki osadów ściekowych, oraz podtlenku
azotu (N2O) z procesów biologicznej nitryfikacji i denitryfikacji. O ile mechanizm
emisji CO2 i CH4 został dokładnie poznany i opisany matematycznie, o tyle
jakościowy i ilościowy opis emisji N2O jest wciąż niepełny pomimo, że na zjawisko
1
to zwracano uwagę już we wczesnych latach 90. Ocenia się, że emisja N2O
z procesów oczyszczania ścieków może stanowić nawet 26% całkowitej emisji
gazów cieplarnianych z całego łańcucha procesów użytkowania wody, poczynając
2
od jej uzdatniania aż do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do środowiska.
Przyjmuje się, że istnieje kilka podstawowych czynników, które mają wpływ
na emisję gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim N 2O, z procesów
oczyszczania ścieków. Należą do nich m.in. warunki tlenowe w reaktorze
biologicznym (stężenie tlenu rozpuszczonego), temperatura ścieków, średni czas
przebywania biomasy w układzie (tzw. wiek osadu) oraz dostępność pożywkowych
związków organicznych dla bakterii denitryfikacyjnych w ściekach dopływających
do reaktora (np. wyrażona stosunkiem ChZT/N). Parametry te mogą również mieć
istotny wpływ na bilans energetyczny oczyszczalni, rozumiany jako suma energii
zużywanej i wytwarzanej w procesach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
ściekowych. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, mających na
celu określenie warunków sprzyjających minimalizacji emisji gazów cieplarnianych
przy równoczesnym zachowaniu dodatniego bilansu energetycznego oczyszczalni.
Zarys stanu wiedzy w zakresie modelowania matematycznego emisji
gazów cieplarnianych w procesach oczyszczania ścieków
Podczas biologicznego oczyszczania ścieków wytwarzane są gazy
cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu
(N2O). Spośród nich szczególne znaczenie ma emisja N2O. Wynika to z faktu, że
1

2

E. Bock, I. Schmidt, R. Steven i D. Zarf, Nitrogen loss caused by nitrifying Nitrosomonas cells using
ammonia or hydrogen as electron donors and nitrite as electron acceptor, “Archives of Microbiology”
1995, nr 163, s. 16-20; R. Von Schulthess R., W. Gujer, Release of nitrous oxide (N2O) from
denitrifying activated sludge: veriﬁcation and application of a mathematical model, “Water Research”
2006, nr 30, s. 521-530.
M.Kampschreur, H. Temmink, R. Kleerebezem, M. Jetten i M. van Loosdrecht, Nitrous oxide emission
during wastewater treatment, “Water Research” 2009, nr 43, s. 4093-4103.
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gaz ten ma największą wartość 100-letniego potencjału tworzenia efektu
3
cieplarnianego (GWP), równą 298 i tym samym największy wpływ na środowisko,
a także działa silnie destrukcyjnie na stratosferyczny ozon. W oczyszczalni ścieków
N2O jest wytwarzany w procesach autotroficznej nitryfikacji i heterotroficznej
denitryfikacji azotu zawartego w ściekach dopływających do reaktora
4
biologicznego. Wielkość emisji N2O z procesów biologicznego oczyszczania
ścieków jest trudna do zmierzenia, a wartości podawane przez różnych autorów
5
znacznie różnią się między sobą.
Produkcja N2O w procesie biologicznej denitryfikacji heterotroficznej jest
dobrze rozpoznana i powszechnie przyjmuje się, że można ją opisać jako
4-stopniowy proces redukcji azotanów, w którym N 2O jest jednym z powstających
produktów pośrednich. Denitryfikacja jest procesem prowadzonym przez
heterotroficzne bakterie i archeany, które redukują kolejno azotany (NO 3 ), azotyny
(NO2 ), NO i N2O do azotu gazowego N 2 przy równoczesnym utlenianiu
pożywkowych związków organicznych i nieorganicznych. W procesie tym niepełna
denitryfikacja może skutkować wytworzeniem znacznych ilości N 2O.
Autotroficzna nitryfikacja jest procesem dwustopniowym, prowadzonym przez
różne grupy mikroorganizmów, zarówno bakterie, jak i archeany. W pierwszym
+
etapie amoniak (NH4 ) jest utleniany do hydroksyloaminy (NH2OH), a w drugim
etapie azotyny są utleniane do azotanów (NO 3 ). Podczas nitryfikacji N2O może
6
powstać na skutek niecałkowitego utlenienia hydroksyloaminy. Redukcję
azotynów do N2O (lub do N2) mogą prowadzić także bakterie autotroficzne
utleniające amoniak, które wykorzystują wówczas amoniak lub wodór jako donor
7
elektronów. Zjawisko to może wystąpić w warunkach deficytu tlenu lub przy
8
podwyższonym stężeniu azotynów w osadzie czynnym. Nie ma pełnej zgody
odnośnie udziału wyżej wymienionych procesów w całkowitej produkcji N 2O.
Istniejące obecnie proste modele matematyczne opisujące emisję gazów
cieplarnianych z procesów oczyszczania ścieków wykorzystywane są do
9
wyliczania średniej emisji w określonych czasie lub do prowadzenia prostych
symulacji statycznych, uwzględniających emisję gazów z procesów oczyszczania
10
ścieków i przeróbki osadów ściekowych.
Bardziej skomplikowane modele
3

Dla porównania: GWPCO2=1, GWPCH4=25 – na podstawie “Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories” opracowanych przez Intergovernmental Panel on Climate Change w roku 2006.
H. Lu, K. Chandran, Factors promoting emissions of nitrous oxide and nitric oxide from denitrifying
sequencing batch reactors operated with methanol and ethanol, “Biotechnology and Bioengineering”
2010, nr 106(3), s. 390-398.
5
M.Kampschreur i in., Nitrous…, op. cit.
6
G. Tallec, J. Garnier, G. Billen, M. Gousailles, Nitrous oxide emissions from secondary activated
sludge in nitrifying conditions of urban wastewater treatment plants: Effect of oxygenation level,
“Water Research” 2006, nr 40, s. 2972-2980.
7
N. Wrage, G. Velthofb, M. van Beusichema, O. Oenema, Role of nitrifier denitrification in the
production of nitrous oxide, “Soil Biology & Biochemistry” 2001, nr 33(12-13), s. 1723-1732.
8
P. Wunderlin, J. Mohn, A. Joss, L. Emmenegger, H. Siegrist, Mechanisms of N2O production
in biological wastewater treatment under nitrifying and denitrifying conditions, “Water Research” 2012,
nr 46(4), s. 1027-1037.
9
Na przykład: IPCC 2006, LGO 2008 i inne.
10
T. Bridle T., A. Shaw, S. Cooper, K.Yap, K. Third, M. Domurad, Estimation of greenhouse gas
emissions from wastewater treatment plants, [w:] Proceedings of IWA World Water Congress, Vienna,
Austria, September 7-12, 2008, Vienna 2008; M. Bani Shahabadi, L. Yerushalmi i F. Haghighat,
Impact of process design on greenhouse gas (GHG) generation by wastewater treatment plant,
“Water Research” 2009, nr 43, s. 2679-2687.
4
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mechanistyczne umożliwiają prowadzenie dynamicznej symulacji produkcji gazów
podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Żaden
11
z istniejących standardowych modeli matematycznych osadu czynnego nie
uwzględnia jednak gazów cieplarnianych w bilansie masy. Dlatego proponowano
różne modyfikacje istniejących modeli matematycznych, mające na celu
12
uwzględnienie w nich emisji CO2 i N2O.
Żadne z powyższych modeli nie opisują jednak w sposób właściwy całego
procesu produkcji N2O. Wynika to z faktu, że chociaż wytwarzanie N2O w procesie
heterotroficznej denitryfikacji jest dokładnie opisane, to obecny stan wiedzy nie
pozwala w pełni zrozumieć mechanizmów prowadzących do jego wytwarzania
przez bakterie autotroficzne w warunkach tlenowych (Ni i in. 2013). Produkcja
13
CO2 i CH4 została uwzględniona jedynie w modelu ADM1 opisującym przemiany
związków organicznych w warunkach beztlenowych, i jego kolejnych
rozwinięciach.
Metodyka
Przedmiotem badań był model wirtualnej oczyszczalni ścieków miejskich,
14
zgodny ze wzorcowym modelem BSM2 opracowanym w roku 2007. Do modelu
wprowadzono jedynie niezbędne zmiany wynikające z uwarunkowań praktycznych.
3
Oczyszczalnia zaprojektowana jest na przepływ ścieków równy Q=13300 m /d.
3
Układ technologiczny oczyszczalni obejmuje osadnik wstępny (V=665 m ),
5-strefowy reaktor osadu czynnego skonfigurowny zgodnie ze zmodyfikowanym
3
systemem Ludzacka-Ettingera (MLE) (V=6000 m ), radialny osadnik wtórny
3
3
(V=4200 m ), grawitacyjny zagęszczacz osadu (V=300 m ), wydzieloną komorę
3
fermentacji (V=1800 m ) i urządzenie do odwadniania osadu. Wielofazowy reaktor
biologiczny z osadem czynnym podzielony jest na 5 stref, w tym dwie
niedotlenione: KN1 i KN2, oraz trzy tlenowe: KT1, KT2 i KT3 o takich samych
3
3
objetościach (1200 m każda) i stężeniu tlenu rozpuszczonego 2 gO 2/m . Ścieki są
recyrkulowane z ostatniej komory tlenowej (KT3) do pierwszej niedotlenionej (KN1)
w ilości równej 2Q. Osad zatrzymany w osadniku wstępnym i wtórnym
jest kierowany do zagęszczacza grawitacyjnego, a następnie do wydzielonej
komory fermentacji (WKF) (czas fermentacji 22 d, temp. 35ºC). Następnie
przefermentowany osad jest mechanicznie odwadniany i kierowany do utylizacji.
11

Na przykład modele ASM1, ASM2, ASM2d, ASM3 i inne.
R. Von Schulthess i in., Release… op. cit.; W. Hiatt, C. Grady, An updated process model for carbon
oxidation, nitriﬁcation, and denitriﬁcation, “Water Environmental Research” 2008, nr 80, s. 2145-2156;
na przykład L. Snip, Quantifying the greenhouse gas emissions of wastewater treatment plants,
Wageningen University, 2009; K. Mampaey, B. Beuckels, M. Kampschreur, R. Kleerebezem, M. van
Loosdrecht, E. Volcke E., Modelling nitrous and nitric oxide emissions by autotrophic ammoniaoxidizing bacteria, “Environmental Technology” 2013, nr 34(12), s. 1555-1566; B.-J. Ni, Z. Yuan,
K. Chandran, P. Vanrolleghem i S. Murthy, Evaluating mathematical models for N2O production by
ammonia-oxidizing bacteria: towards a unified model, [w:] Proceedings of 3rd IWA/WEF Wastewater
Treatment Modelling Seminar, February 26-28, 2012. Mont-Sainte-Anne, Quebec, Kanada; Y. Law,
B. Ni, P. Lant, Z. Yuan, Nitrous oxide (N2O) production by an enriched culture of ammonia oxidising
bacteria depends on its ammonia oxidation rate, “Water Research” 2012, nr 46, s. 3409-3419.
13
D. Batstone, J. Keller, I. Angelidaki, S. Kalyuzhnyi, S. Pavlostathis, A. Rozzi A., The IWA Anaerobic
Digestion Model No 1 (ADM1), “Water Science & Technology” 2002, nr 45(10), s. 65-73.
14
U. Jeppsson, M.-N. Pon, I. Nopens, J. Alex, J. Copp, K. Gernaey, Benchmark Simulation Model No 2
– General Protocol and Exploratory Case Studies, “Water Science & Technology”, 2007, nr 56(8),
s. 67-78.
12
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Rysunek nr 1: Schemat technologiczny badanej oczyszczalni ścieków

15

Podczas badań symulacyjnych badano wpływ różnych czynników
równocześnie na wielkość emisji gazów cieplarnianych (CO 2, CH4, N2O)
i produkcję energii netto w oczyszczalni. Pod pojęciem produkcji energii netto
w oczyszczalni należy rozumieć różnicę pomiędzy potencjalną dobową produkcją
energii z biogazu wytwarzanego w procesie beztlenowej fermentacji osadów
ściekowych w WKF a zapotrzebowaniem na energię wynikającym z prowadzonych
procesów technologicznych (napowietrzanie osadu czynnego, pompowanie
ścieków i osadu, ogrzewanie zawartości WKF do temp. 35ºC). W bilansie tym nie
uwzględniano zużycia energii na inne cele (np. bytowe obsługi oczyszczalni,
pośredniego zużycia energii, itp.). Parametry technologiczne podlegające analizie
obejmowały:
- stężenie tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej reaktora w zakresie od
3
0 do 2,0 gO2/m ;
- temperatura ścieków dopływających i temperatura otoczenia w zakresie od
10 do 20ºC;
- wiek osadu w zakresie od 13 do 42 dób;
- dostępność pożywkowych związków organicznych w ściekach
dopływających wyrażona stosunkiem ChZT/Nog. zmiennym w zakresie
od 7,5 do 13,3.
Symulację komputerową prowadzono przy użyciu programu GPS-X v.6.1
z wykorzystaniem zintegrowanego modelu matematycznego opisującego
nitryfikację jako proces dwustopniowy i uzupełnionego o opis emisji gazów
16
17
opracowany na podstawie modeli podanych przez Hiatt i Grady, Ni i in.

15
16
17

Na podstawie programu GPS-X v.6.1 firmy Hydromantis, Inc.
W. Hiatt, C. Grady, An updated…, op. cit.
B.-J. Ni i in., Evaluating mathematical…, op. cit.
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18

i Mampaey i in. Wyjściowe parametry pracy oczyszczalni przedstawiono w Tab.
nr 1, a w odniesieniu do wielkości emisji gazów cieplarnianych także w Tab. nr 2.
Parametry te stanowiły podstawę do porównania wyników pracy oczyszczalni
przed i po wprowadzeniu zmian eksploatacyjnych.
Tabela nr 1: Wyjściowe parametry eksploatacyjne badanej oczyszczalni
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parametr
Dopływ ścieków
ChZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Stężenie O2 w strefie tlenowej
Stężenie biomasy
Wiek osadu
Produkcja metanu w WKF
Jednostkowe zapotrzebowanie
energii

Jednostka
3

m /d
3
g O2/m
3
g/m
3
g N/m
3
g P/m
3
g O2/m
3
g sm/m
d
kg CH4
3
kWh/m
ścieków

Wartość
Dopływ
Odpływ
13 300
530
36,1
250
9,0
60
14,5
10
7,7
2,0
3 415
20,4
564,8
0,245

WYNIKI BADAŃ
Wpływ stężenia tlenu rozpuszczonego
Stężenie tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej reaktora biologicznego ma
wpływ przede wszystkim na wytwarzanie N2O w procesie biologicznej nitryfikacji
i denitryfikacji, zgodnie z mechanizmami opisanymi powyżej. Podczas badań
obserowowano wpływ zmieniającego się stężenia tlenu w strefach KT1, KT2 i KT3
3
3
w zakresie od 0 do 2,0 gO2/m z krokiem 0,05 gO2/m na emisję gazów
cieplarnianych z reaktora biologicznego i z WKF, zapotrzebowanie energii
i produkcję biogazu w WKF. Badania prowadzono przy założonej temperaturze
ścieków 20ºC. Wyniki badań przedstawiono na Rys. nr 2.
Stopniowemu zwiększaniu stężenia tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej
reaktora towarzyszy zwiększone zużycie energii na napowietrzanie osadu
czynnego za pomocą dmuchaw. Nie zmienia się przy tym ilość produkowanego
biogazu, co z kolei powoduje, że nadwyżka energii stopniowo się zmniejsza
(Rys. nr 2B). Zaobserwować można, że nadwyżka energii zmniejsza się
3
szczególnie szybko dla stężenia tlenu w zakresie od 0,1 (204 kW) do 0,3 gO 2/m
(155 kW), co wynika z szybkiego zużywania tlenu na rozpoczynające się procesy
tlenowego rozkładu związków azotu (nitryfikacja).
Ilość tlenu w reaktorze jest jednak na tyle mała, że w procesie przemian azotu
wytwarzane są znaczne ilości N2O, co jest wyraźnie widoczne w postaci piku
na Rys. nr 2A. Maksimum tego procesu zachodzi przy stężeniu tlenu równym 0,25
3
gO2/m , kiedy to emisja N2O osiąga wartość 23,6 μgN2O/gsm*h, a stężenie N2O
3
w strefie tlenowej KT2 – 0,3 gN2O/m . Jest to tylko częściowo zgodne z wynikami
19
badań podawanymi przez innych autorów. Na przykład Tallec
podaje, że
3
największa emisja N2O następuje przy stężeniu tlenu równym ok. 1 gO2/m i osiąga
wartość 7,1 μgN2O/gsm*h. Zjawisku temu towarzyszy wyraźne zmniejszenie
18
19

K. Mampaey i in., Modelling nitrous…, op. cit.
G. Tallec i in. Nitrous oxide emissions…, op. cit.
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stężenia azotu ogólnego w odpływie z oczyszczalni (Rys. nr 2D), co jest skutkiem
usuwania azotu z układu wraz z emisją N2O. Na Rys. nr 2C przedstawiono
maksymalną produkcję N2O wystepującą w poszczególnych strefach reaktora przy
3
różnych wartościach stężenia tlenu: 0,25 i 1,0 gO 2/m . Największa produkcja N2O
3
występuje w warunkach niedoboru tlenu (0,25 gO 2/m ) w strefach KT2 i KT3, co
jest wynikiem niedostatecznej dostępności tlenu koniecznego do zajścia pełnej
nitryfikacji (Rys. nr 2C). W warunkach niedotlenionych (KN2) produkcja N2O jest
znikoma. Nieco większa produkcja N2O w strefie niedotlenionej KN1 przy wyższych
3
stężeniach tlenu (1,0 gO2/m ) jest wynikiem dostarczania tam tlenu wraz
z intensywną recyrkulacją ścieków ze strefy tlenowej KT3.

50

400
N2O
CH4
CO2

40
30

Energia, kW

Emisja gazów, tCO2eq/d

Rysunek nr 2: Wpływ zmany stężenia tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej na:
(A) sumaryczną produkcjagazów cieplarnianych, (B) nadwyżkę energii, (C) masymalne
stężenie N2O w poszczególnych strefach reaktora i (D) stężenie azotu ogólnego w odpływie
(D) z badanej oczyszczalni.
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Wpływ temperatury ścieków
Powyższe badania powtórzono dla temperatury otoczenia i temperatury
ścieków równej 10ºC. Ich wyniki przedstawiono na Rys. nr 3. Obniżenie
temperatury ma istotny wpływ zarówno na emisję gazów cieplarnianych, jak i na
bilans energetyczny. Przy niższej temperaturze ścieków wyraźny wzrost emisji N2O
z reaktora biologicznego występuje przy stężeniu tlenu rozpuszczonego równym
3
ok. 0,5 gO2/m i jest on bardziej „rozciągnięty” obejmując zakres od
3
ok. 0,35 do 0,6 gO2/m (Rys. nr 3A). Nie zmienia się przy tym jednostkowa
wartość emisji N2O, która osiąga wartość podobną, jak dla temperatury 20ºC
(ok. 24 μgN2O/gsm*h).
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Niższa temperatura ścieków sprzyja zwiększeniu nadwyżki energii w układzie
(Rys. nr 3B). Wynika to z jednej strony ze zmniejszonego o ok. 15%
zapotrzebowania energii na napowietrzanie ścieków (większa rozpuszczalność
tlenu w ściekach w niższej temperaturze), a z drugiej ze zwiększonej produkcji
energii z biogazu wytwarzanaego w WKF. Obniżenie temperatury o 10ºC powoduje
wolniejszy rozkład związków organicznych w reaktorze i tym samym większy
udział zawiesiny organicznej w osadzie nadmiernym kierowanym do fermentacji
beztlenowej (54,8% dla temp. 10ºC wobec 51% dla temp. 20ºC). Tym samym
zwiększa się ilość metanu wytwarzanego w WKF z ok. 560 kgCH 4/d dla temp.
20ºC do ok. 597 kgCH4/d dla temp. 10ºC.
Rysunek nr 3: Wpływ zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej
i temperatury ścieków i otoczenia na emisję N2O (A) i nadwyżkę energii (B) w reaktorze
biologicznym.
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Dalsze obniżanie temepratury otoczenia (poniżej 10ºC) nie ma istotnego
wpływu na wielkość emisji gazów cieplarnianych i ma wyraźnie negatywny wpływ
na bilans energetyczny oczyszczalni. Dla temperatury otoczenia równej 0ºC
i temperatury ścieków równej 10ºC nie zmienia się udział zawiesiny organicznej
w osadzie nadmiernym (51%), a ilość wytwarzanego metanu ulega niewielkiemu
obniżeniu do 592 kgCH4/d. Równocześnie wyraźnie zwiększa się zużycie energii
potrzebne do podgrzewania osadu w WKF do temp. 35ºC (z ok. 84 do 126 kW).
Tym samym nadwyżka energii zostaje zredukowana do ok. 130 kW (dla stężenia
3
tlenu rozpuszczonego równego 1,0 gO2/m ), co jest wartością mniejszą niż ta dla
temperatury ścieków i otoczenia równej 20ºC (ok. 140 kW).
Wyniki te wskazują na niecelowość zwiększania stężenia tlenu w strefie
3
tlenowej reaktora powyżej wartości 0,6 gO2/m niezależnie od warunków
temperaturowych, jednak ze względu na szacunkowy charakter wyników
przeprowadzonej symulacji w warunkach, które mogą różnić się od praktyki
20
eksploatacyjnej można przyjąć, że stężenie tlenu w strefie tlenowej powinno być
3
utrzymywane w bezpiecznym zakresie 0,8-1,0 gO2/m . Pozwala to z jednej strony
uniknąć zwiększonej emisji N2O, a z drugiej uzyskać korzystny bilnas energetyczny
dla różnych warunków temperaturowych.

20

M.in. niepełne wymieszanie zawartości reaktora, punktowy pomiar stężnenia tlenu w reaktorze i inne.
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Wpływ wieku osadu
Wiek osadu (WO), rozumiany jako czas przebywania biomasy w układzie
„reaktor biologiczny – osadnik wtórny” jest istotnym parametrem mającym wpływ
na przebieg procesów oczyszczania ścieków. Podczas badań symulowano wpływ
zmiany wieku osadu w zakresie od 13 do 42 dób na emisję gazów cieplarnianych
i bilans energetyczny oczyszczalni. Badania prowadzono przy założeniu,
3
że stężenie tlenu rozpuszczopnego w strefie tlenowej reaktora wynosi 1,0 gO 2/m ,
a temperatura ścieków i temperatura otoczenia są równe 20ºC.
Wyniki badań pokazują, że wiek osadu ma niewielki wpływ na wielkość emisji
gazów cieplarnianych (Rys. nr 4). Wraz ze zwiększaniem WO nieznacznie
zmniejsza się produkcja CH4 i N2O, a zwiększa się produkcja CO2, jednak zmiany
te są praktycznie niezauważalne (Rys. nr 4B). Zwiększanie WO wpływa natomiast
wyraźnie na pogorszenie bilansu energetycznego oczyszczalni poprzez
zmniejszenie produkcji biogazu, przy prawie niezmiennym zapotrzebowaniu na
energię na poziomie ok. 203 kW (Rys. nr 4A). Ilość produkowanego metanu
zmniejsza sięz ok. 585 kgCH4/d dla WO=13,8 d do ok. 515 kgCH4/d dla
WO=42,3 d. Wynika to ze zmniejszającego się udziału związków organicznych
w osadzie doprowadzanym do WKF. Wskazuje to na niecelowośc utrzymywania
długiego wieku osadu zarówno z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych, jak
i bilansu energetycznego oczyszczalni.
Rysunek nr 4: Wpływ zmiany wieku osadu na nadwyżkę energii i sumaryczną emisję
gazów cieplarnianych (A) oraz całkowitą emisję CO2, CH4 i N2O (B) z oczyszczalni.
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Dostępność związków organicznych
Procesy heterotroficznego rozkładu związków azotu wymagają dostępności
substratu węglowego. W przybliżeniu można to wyrazić za pomocą wartości
stosunku ChZT/N w ściekach dopływających do oczyszczalni. Podczas badań
zmieniano jego wartość w zakresie od ok. 7,5 do ok. 13,3 obserwując jego
wpływ na emisję gazów cieplarnianych i bilans energetyczny oczyszczalni. Wyniki
przedstawiono na Rys. nr 5.
Symulacja komputerowa pokazała, że zwiększanie dostępności związków
organicznych dla procesów heterotroficznego rozkładu związków azotu nie ma
istotnego wpływu na bilans energetyczny (Rys. nr 5A). W całym zakresie
zmienności badanej wartości ChZT/N wystepuje nadwyżka energii 142-136 kW.
Wynika to z faktu, że zwiększające się zapotrzebowanie energii na napowietrzanie
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osadu czynnego jest rekompensowane zwiększoną produkcją energii z biogazu.
Nadwyżka energii w układzie osiąga swoje lokalne maksimum dla wartości
stosunku ChZT/N w zakresie ok. 9,0-10.
Nieco bardzej widoczny jest wpływ zmiany stosunku ChZT/N na emisję gazów
cieplarnianych, w tym szczególnie na emisję N2O, a w mniejszym stopniu także
na produkcję CH4 (Rys. nr 5B). Zwiększanie stosunku ChZT/N od 7,5 do ok. 10
powoduje wyraźne zmniejszanie ilości wytworzonego N2O odpowiednio
z ok. 17,6 do ok. 6 kg N2O/d. Dalsze jej zwiększanie nie powoduje już wyraźnego
zmniejszenia produkcji N2O. Biorąc pod uwagę również rolę, jaką pełni CH4 jako
źródło energii można wysnuć wniosek, że z punktu widzenia emisji gazów
cieplarnianych oraz bilansu energetycznego oczyszczalni optymalna wartość
ChZT/N w ściekach surowych w badanym przypadku wynosi ok. 10.
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Rysunek nr 5: Wpływ zmiany stosunku ChZT/N w dopływie na nadwyżkę energii
i sumaryczną emisję gazów cieplarnianych (A) oraz całkowitą emisję CO 2, CH4 i N2O (B)
z oczyszczalni.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW
Badania symulacyjne przprowadzono na modelu wirtulanej średniej wielkości
oczyszczalni ścieków zdefiniowanej zgodnie z modelem wzorcowym BSM2.
W wielu aspektach może się ona różnić od układów spotykanych w praktyce
eksploatacyjnej w warunkach polskich. Tym niemniej, uzyskane wyniki mogą
być podstawą do pewnych uogólnionych obserwacji dotyczących możliwości
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym zachowaniu
korzytsnego bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków miejskich. Szczególną
uwagę poświęcono emisji N2O z reaktora biologicznego jako gazu o największym
współczynniku potencjału cieplarnianego (298). Emisja CH4 została potraktowana
w sposób szczególny. Z jednej strony jest to gaz cieplarniany, którego emisja
do atmosfery jest niekorzystna dla środowiska, a z drugiej, po jego przechwyceniu,
jest cennym źródłem energii poprawiającym wyraźnie bilnas energetyczny
oczyszczalni. Tym samym należałoby dążyć do maksymalizacji jego produkcji
pod warunkiem, że będzie on przechwytywany, magazynowany i wykorzystany do
celów energetycznych.
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Spośród badanych czynników największy wpływ na wielkość emisji gazów
cieplarnianych ma odpowiednie stężenie tlenu rozpuszczonego w strefie tlenowej
reaktora biologicznego. Wyniki symulacji pokazują, że stężenie to powinno być
3
utrzymywane w zakeresie 0,8-1,0 gO2/m . Przy niższym stężeniu tlenu występuje
gwałtowny, nawet 25-krotny, wzrost ilości wytwarzanego N2O, a także wyraźny
wzrost ilości CH4 produkowanego w reaktorze biologicznym. Z kolei utrzymywanie
3
stężenia tlenu powyżej 1,0 gO2/m powoduje pogorszenie bilansu energetycznego
oczyszczalni spowodowane zwiększonym zużyciem energii na napowietrzanie,
przy niezmienionej ilości energii wytwarzanej z biogazu. Sytuacja ta nie zmienia się
istotnie w warunkach niższych temperatur ścieków i otoczenia, chociaż nadwyżka
energii osiąga swoje lokalne maksimum dla temperatury ok. 10ºC.
Wiek osadu jest ważnym parametrem mającym wpływ na aktywność
biochemiczną osadu czynnego. Badania symulacyjne pokazały, że przedłużanie
czasu przebywania biomasy w układzie powyżej typowej wartości 16-20 dób
wpływa niekorzystnie na bilans energetyczny oczyszczalni. Wynika to ze
zwiększonej mineralizacji osadu, który jest kierowny do procesu beztlenowej
fermentacji, a to z kolei negatywnie wpływa na zmniejszenie ilości produkowanego
biogazu. Wpływ zmiany tego parametru na ilość produkowanych gazów
cieplarnianych jest praktycznie zauważalna tylko w przypadku CH4 wytwarzanego
w procesie beztlenowej fermentacji w WKF.
Dostępność substratu organicznego dla procesów heterotroficznego rozkładu
związków azotu ma istotny wpływ na ilość produkowanego N 2O. Wyniki badań
symulacyjnych pokazują, że optymalną ilość związków organicznych można
wyrazić za pomocą stosunku ChZT/N w ściekach dopływających, która powinna
być równa ok. 10. Wpływ tego parametru na bilans energetyczny oczyszczalni
jest stosunkowo nieduży, jednak zaobserwowano wyraźne zwiększenie ilości
wytwarzanego N2O przy niedoborze związków organicznych w ściekach
wyrażającym się wartościami ChZT/N mniejszymi niż 10.
Porównując oczyszczalnię eksploatowaną w warunkach zbliżonych
3
do optymalnych (WO=17 d, ChZT/N =10, stęznie tlenu w KT=1,0 gO 2/m )
z oczyszczalnią pracującą w warunkach wyjściowych (Tab. nr 2) widać, że możliwe
jest osiągnięcie zauważalnych korzyści, zarówno w zakresie zmniejszonej
bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, jak i korzystniejszego bilansu
energetycznego. Sumaryczna emisja gazów cieplarnianych jest mniejsza
o 1445 kg CO2eq/d, a nadwyżka energii jest większa o 10,6 kW. Korzyści
mogą być jeszcze większe przy uwzględnieniu tzw. „zaoszczędzonej” emisji CO 2,
wynikającej z możliwości rezygnacji z zakupu energii ze źródeł zewnętrznych przez
oczyszczalnię. Wówczas zwiększona nadwyżka energii w skali doby pozwala
„zaoszczędzić” emisję CO2 odpowiadającą wytworzeniu energii w ilości 254,4 kWh,
21
czyli w przybliżeniu 255 kg CO2eq/d.

21

Przy założeniu wskaźnika emisji dla energii z węgla 1,0 kg CO 2eq/kWh na podstawie: W. Moomaw,
P. Burgherr, G. Heath, M. Lenzen, J. Nyboer i A. Verbruggen, Annex II: Methodology [w:] IPCC
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Cambridge 2011.

824

______________________________________________________________________________________

Tabela nr 2: Efekty wprowadzenia zmian parametrów eksploatacyjnych w badanej
oczyszczalni.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Parametr
Stężenie O2 w strefie tlenowej
Wiek osadu
Stosunek ChZT/N
Produkcja metanu w WKF
Jednostkowe zapotrzebowanie
energii
Zapotrzebowanie energii
Ilość energii wytwarzanej z biogazu
Nadwyżka energii
Średnia całkowita produkcja N2O
Średnia całkowita produkcja CH4
Średnia całkowita produkcja CO2
Sumaryczna bezpośrednia emisja
GHG

Jednostka
3

gO2/m
d
gO2/gN
kgCH4
3
kWh/m
ścieków
kW
kW
kW
kg CO2eq/d
kg CO2eq/d
kg CO2eq/d
kg CO2eq/d

Wartość
przed
po zmianie
zmianą
2,0
1,0
20,4
17
8,8
10
564,8
590,4
0,245
0,212
219
346
127
3 641
14 934
7 921
26496

224,1
361,7
137,6
2 538
14 847
7 665
25050

WNIOSKI
Wyniki badan pokazały, że poprzez odpowiednią zmianę niektórych
parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków można uzyskeć efekt
w postaci zarówno ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jak i poprawy bilansu
energetycznego oczyszczalni. Parametrami, na które należy zwrócić szczególną
3
uwagę są: odpowiednie stężenie tlenu w strefie tlenowej reaktora (0,8-1,0 gO2/m ),
wiek osadu (16-20 d) i dostępność związków organicznych w ściekach
dopływających (ChZT/N ≥ 10). W badanej oczyszczalni ścieków poprzez
wprowadzenie jedynie drobnych zmian eksploatacyjnych uzyskano wyraźne
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 1445 kg CO 2eq/d, a przy
uwzględnieniu emisji „unikniętej” o 1700 kg CO 2eq/d. Równocześnie uzyskano
niewielką poprawę bilansu energetycznego oczyszczalni.
Sugeruje to potencjalnie duże możliwości ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i oszczędzania energii w wielu miejskich oczyszczalniach ścieków
w Polsce. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wyznaczone wartości parametrów
eksploatacyjnych mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi oczyszczalniami
w zależności od stosowanej technologii, składu ścieków i reżimu technologicznego.
Prawidłowo przeprowadzona symulacja komputerowa pozwala skutecznie określić
praktyczne możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarniancyh i poprawy bilansu
energetycznego w oczyszczalni ścieków miejskich.
Streszczenie
Podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych wytwarzane
są znaczne ilości gazów cieplarnianych, głównie CO 2, CH4 i N2O. Dokładne
wielkości tych emisji są trudne do określenia. Parametry eksploatacyjne procesów
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, determinujące wielkość
emisji tych gazów, mają także istotny wpływ na ogólny bilans energetycznych
oczyszczalni. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych na modelu
wirtualnej miejskiej oczyszczalni ścieków, podczas których określono wpływ
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zmiany wartości najważniejszych parametrów eksploatacyjnych zarówno na
wielkość emisji gazów cieplarnianych, jak i na bilans energetyczny oczyszczalni.
Wyniki badań pokazały, że możliwe jest wyznaczenie takich wartości parametrów
eksploatacyjnych, przy których uzyska się równoczesne zmniejszenie wielkości
emisji gazów cieplarnianych, jak i poprawę bilansu energetycznego oczyszczalni
ścieków.
Słowa klucze: gazy cieplarniane; oczyszczanie ścieków; symulacja
komputerowa; bilans energetyczny; odzysk energii
Summary
Treatment of municipal wastewater and sewage sludge processing may
generate significant amount of greenhouse gases, mainly CO2, CH4 and N2O.
Exact magnitudes of those emissions are difficult to measure. Operational
parameters of wastewater and sludge treatment processes that determine scales
of those emissions may also affect the plant’s overall energy balance. In the paper
presented are the results of simulation studies on the model of a virtual municipal
wastewater treatment plant. During the research studied was the combined effect
of varying the most important operational parameters on greenhouse gas
emissions, energy consumption and potential for energy recovery. The results
showed that it is possible to identify such a set of the operational parameters’
values, which may lead to both, reducing greenhouse gas emissions and
improvement in the plant’s energy balance.
Key words: greenhouse gases; GHG; wastewater treatment; computer
simulation; energy balance; energy recovery
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Małgorzata OLEK, Stanisław KANDEFER, Wiesław KANIOWSKI, Jerzy
BARON, Witold ŻUKOWSKI
Politechnika Krakowska
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SPALANIA FLUIDALNEGO
DLA ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA
PALIW NISKOGATUNKOWYCH I ODPADÓW
Wstęp
Polska energetyka, zwłaszcza na obszarze gdzie nie istnieją duże
elektrociepłownie i ciepłownie zawodowe, powinna być rozwijana w kierunku
wykorzystania małych jednostek opalanych substancjami palnymi dostępnymi
na danym regionie. Mogą być do tego celu wykorzystywane małe lokalne złoża
paliw kopalnych (torf), substancje składowane obecnie jako odpady czy też
produkowana na tym terenie biomasa. Ze względu na rozwój technologii, obecnie
możliwe jest spalanie substancji składowanych i kwalifikowanych jako odpady.
Ciągle rozwijaną i dostosowywaną do możliwości zastosowania nowych paliw
opcją jest technologia fluidalna. Spalanie fluidalne ma wiele zalet. Powszechnie
znane są takie cechy tej technologii jak możliwość użytkowania paliw stałych
o niskiej kaloryczności, zapopielonych i zasiarczonych. Spalanie fluidalne, dla
osiągnięcia oczekiwanych efektów, wymaga jednak ścisłego przestrzegania
warunków technologicznych. W przeciwnym razie nie można nawet zapewnić
zadowalającej pewności ruchowej urządzeń.
Termodynamiczne i techniczne warunki realizacji spalania fluidalnego
Technologia spalania fluidalnego zapewnia najlepszą kontrolę warunków
procesu. Charakterystyczny dla procesu fluidyzacji wzajemny ruch ziaren spalanej
substancji stałej i gazów względem siebie oraz względem aparatu, w którym
proces przebiega, pozwala intensyfikować przekazywanie ciepła od fazy stałej
w palenisku i bardzo łatwo sterować temperaturą procesu. W innych technologiach
spalania, paliwo jest praktycznie unieruchomione względem aparatu (spalanie
na ruszcie) lub względem gazów (spalanie pyłu unoszonego w strudze gazów),
a możliwość regulacji temperatury spalania jest bardzo ograniczona. Dobre
mieszanie substratów (paliwa, sorbentów i powietrza) i produktów (popiołu i spalin)
stwarza także lepsze warunki kontroli przebiegu reakcji chemicznych, a także
ograniczania emisji zanieczyszczeń. Wymienione cechy spalania fluidalnego
powodują, że w złożu fluidalnym mogą być spalane paliwa o dowolnym stanie
skupienia, tzn. stałe, ciekłe i gazowe, co jest faktem mniej znanym. Składniki mogą
być przy tym zestawiane w dowolnych udziałach. Paliwem w odpowiednio
dostosowanym palenisku fluidalnym mogą być substancje zawierające nawet
90% niepalnego balastu. Niskie wartości opałowe paliw, lub niska zawartość
części palnych, mogą być rekompensowane poprzez rekuperację ciepła od
produktów. Istnieją proste rozwiązania pozwalające na podgrzewanie powietrza
1
wprowadzanego do paleniska ochładzanym popiołem. Rozwiązanie to pozwala
1

E. M. Bulewicz, R. Dyczewski, J. Dyśko, C. Juryś, S. Kandefer, Zespół odpopielający pieca
fluidalnego, Pat. RP nr. 164249 z dn. 19.10.1989.
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obniżyć udział części palnych obciążonych balastem mineralnym poniżej 10%.
Przy dużej zawartości wilgoci bardziej skuteczna jest rekuperacja ciepła od gazów
spalinowych. Można też łączyć obie metody rekuperacji ciepła. Technologię
spalania w warstwie fluidalnej można zatem stosować w procesie termicznego
przetwarzania substancji, uważanych do tej pory za bezwartościowe odpady.
Wysoka zawartość części niepalnych w paliwie może być nawet atutem w tej
technologii, bowiem wypalany materiał staje się materiałem złoża. Regulacja masy
złoża może służyć do kontroli temperatury procesu. Ze względu na stosunkowo
długi czas przebywania paliwa w złożu, całkowite i zupełne spalanie materiałów
może być prowadzone w stosunkowo niskiej temperaturze (800-950°C), przy
zachowaniu dużej jednorodności cieplnej całego złoża. Oznacza to również,
że produkty spalania, tj. gazy opuszczające złoże fluidalne i substancja popiołowa
nie muszą być podgrzewane do wysokiej temperatury. Proces spalania w warstwie
fluidalnej może być podtrzymywany przez substancje o niższej kaloryczności niż
wymagane dla spalania prowadzonego na ruszcie lub w palniku pyłowym.
W praktyce stosowane są dwie odmiany technologii spalania fluidalnego,
różniące się prędkością czynnika fluidyzującego warstwę materiału inertnego.
Rozróżniamy tzw. szybką fluidyzację w złożu cyrkulacyjnym (Circulating Fluidised
Bed Combustion – CFBC) i powolną w złożu pęcherzowym (Bubbling Fluidised
Bed Combustion – BFBC). Prędkości czynnika fluidyzującego, którym najczęściej
2
jest powietrze, wynoszą odpowiednio 1-3 m/s dla BFBC i 3-10 m/s dla CFBC.
Możliwe jest także stosowanie technologii mieszanej.
Spalanie w złożach cyrkulacyjnych jest stosowane w dużych jednostkach
o mocy kilkuset MW, jak np. zaprojektowana do spalania subbitumicznego węgla
3
o zawartości 3,8% siarki jednostka w Gardanne (Francja) o mocy 250 MWe czy
4
jednostka uruchomiona w Łagiszy (Polska) o mocy 460 MWe. W przypadku BFBC
zdarzają się jednostki o mocy do 100 MW, ale większość instalacji nie przekracza
10 MW. Decydują o tym trudne do pokonania ograniczenia techniczne, a głównie
szybkość rozprowadzania paliwa w złożu pęcherzowym. W złożu cyrkulacyjnym
wprowadzane paliwo miesza się bardzo szybko z materiałem złoża, co pozwala
na budowę większych jednostek. W złożu pęcherzowym proces przebiega na tyle
2
powoli, że powierzchnia złoża fluidalnego nie może przekraczać kilku m ,
co limituje wielkość jednostek. Rozwiązaniem tego problemu może być złożony
system równomiernego dozowania paliwa na powierzchnię złoża.
Sprawność kotłów definiowana jako ilość energii cieplnej pochłanianej przez
czynniki robocze (woda/para) w stosunku do całkowitej ilość energii cieplnej
wprowadzanej do kotła wraz z paliwem i dla tego typu kotłów wynosi od 75%
5
do 92%.

2

J. Koornneef, M. Junginger, A. Faaij, Development of fluidized bed combustion – An overview
of trends, performance and cost, “Progress in Energy and Combustion Science” 2007, t. 33, z. 1,
s. 19-55.
3
S. Rajaram, Next generation CFBC, “Chemical Engineering Science” 1999, t. 54, z. 22, s. 5565-5571.
4
T. Jäntti, R. Parkkonen, Łagisza 460 MWe Supercritical CFB – Experience During First Year After
Start of Commercial Operation, Oficjalna strona Firmy Foster Wheeler, http://www.fwc.com/getmedia/
bd8e3808-4c4c-4312-af21-28063a73b525/TP_CFB_10_04.pdf.aspx?ext=.pdf [pobrano 30.07.2014 r.].
5
Koornneef J., Development…, op. cit.
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Faza stała
Pomijając fazę rozruchu paleniska fluidalnego, kiedy złoże fluidalne może być
utworzone z celowo dobranych materiałów, składa się ono najczęściej z popiołów
wytworzonych ze spalanego materiału. Ulega ono segregacji pneumatycznej
poprzez wywiewanie drobnych cząstek. Ziarna większe mogą opadać na dno
paleniska fluidalnego i tworzyć tam „martwą”, niefluidyzującą warstwę.
W paleniskach fluidalnych proces ten pogłębia wychłodzenie tej warstwy i wzrost
prędkości początku fluidyzacji nadwymiarowego ziarna zalegającego na dnie
sitowym. Materiał zalegający na dnie sitowym może być jednak łatwo usuwany
6
dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu dna sitowego reaktora.
Po przekroczeniu temperatury mięknięcia substancji niepalnych obecnych
w złożu obserwuje się aglomerację materiału złoża, a w konsekwencji jego
defluidyzację. W przypadku spalania biomasy w złożach kwarcowych istotne
znaczenie dla przebiegu procesu ma zawartość w popiele pierwiastków
alkalicznych (Na, K). Mogą one powodować powstawanie niskotopliwych
eutektyków na powierzchni ziaren złoża, np. krzemianów sodu (Na2O·2SiO2)
i potasu (K2O·4SiO2). Przyczyną aglomeracji może być również popiół z biomasy.
Temperatura mięknięcia popiołów ze spalania roślin energetycznych (5-36% udział
7
8
K2O) wynosi 690-1060ºC, a węgla kamiennego (1-2% udział K2O) 1210-1380ºC.
Jeżeli biomasa oprócz Na i K zawiera również P (ziarna zbóż) mogą powstać
niskotopliwe wodoro- i diwodorofosforany potasu.
Zastosowanie biomasy jako paliwa na skalę przemysłową wdrażane jest
od parunastu lat. Prowadzone są badania nad neutralizacją negatywnego wpływu
alkaliów na materiał złoża, np. poprzez dodanie do złoża kaolinu. Głównym
minerałem tego glinokrzemianu jest kaolinit – Al2Si2O5(OH)4. Z kaolinitu
w temperaturze 450-600ºC uwalniana jest woda. Powstała amorficzna postać
o dużej powierzchni właściwej zwana metakaolinem (Al2O3·2SiO2) może
zaadsorbować zarówno sód, jak i potas. Produktem reakcji może być nefelin
(Na,K)AlSiO4, jak również kalsilit – KAlSiO4 i leucyt – KAlSi2O6. Temperatura
topnienia dwóch ostatnich minerałów wynosi odpowiednio 1600ºC i 1500ºC.
Mwabe i wsp. wykazali, że optymalny zakres temperatury dla przebiegu procesu
sorpcji sodu przez kaolin wynosi 900-1100ºC, a efektywność procesu osiąga 50%.
Pettersson i wsp. stwierdzili, że dodatek kaolinu do CFBC umożliwia zatrzymanie
80% alkaliów w postaci stabilnych związków glinokrzemianowych w popiele
9
lotnym. Dodatek kaolinu do słomy jęczmiennej podwyższa temperaturę mięknięcia
10
popiołu o 450ºC. Marcus i wsp. w badaniach nad spalaniem słomy pszennej
o zawartości Na i K w suchej masie popiołów odpowiednio 9 g/kg
6

S. Kandefer, C. Juryś, E. M. Bulewicz, Dno sitowe urządzenia fluidalnego, Pat. RP nr 160264,
z dn. 13.09.1989; C. Juryś, S. Kandefer, Dno sitowe aparatu fluidalnego, Pat. RP. 165325,
z dn. 25.07.1991.
7
A. Kowalczyk-Juśko, Popiół z różnych roślin energetycznych, „Proceedings of ECOpole” 2009, t. 3,
z. 1, s. 159-164.
8
J. R. Qiu, F. Li, Y. Zheng, C. G. Zheng, H. C. Zhou, The influences of mineral behaviour on blended
coal ash fusion characteristics, “Fuel” 1999, t. 78, z. 8, s. 963-969.
9
A. Pettersson, L. E. Åmand, B. M. Steenari, Chemical fractionation for the characterisation of fly ashes
from co-combustion of biofuels using different methods for alkali reduction, “Fuel“ 2009, t. 88,
z. 9, s. 1758-1772.
10
B. M. Steenari, O. Lindqvist, High-temperature reactions of straw ash and the anti-sintering additives
kaolin and dolomite, “Biomass and Bioenergy” 1998, t. 14, z. 1, s. 67-76.
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i 110 g/kg dowiedli, że wprowadzenie dodatku kaolinu w ilości 10% masy złoża
powoduje podniesienie temperatury, w której zaobserwowano aglomeracje złoża
z 739 do 886ºC.
Ograniczenie emisji SO2
Stosowane w technologii fluidalnej prowadzenie procesu spalania przy
temperaturze złoża 800-950ºC jest korzystne pod względem ograniczania emisji
gazowych zanieczyszczeń. Złoże można wzbogacić w sorbenty wapienne.
Neutralizację ditlenku siarki w złożu fluidalnym w obecności sorbentów wapiennych
można zapisać następującymi reakcjami:
CaCO3 → CaO + CO2
CaO + SO2 + ½O2 → CaSO4
Głównym produktem procesu odsiarczania spalin jest siarczan wapnia,
aczkolwiek ze względu na występujące w złożu lokalne warunki redukujące,
o
w popiołach stwierdza się również obecność CaS. W temperaturze ok. 900 C
obecność CaS może być przyczyną reemisji SO2:
CaS + 3CaSO4 → 4CaO + 4SO2
a przy dużym stężeniu CO w temperaturze 850°C możliwa jest również reakcja:
CaSO4 + CO → CaO + SO2 + CO2
Efektywność procesu odsiarczania jest największa w temperaturze 800-900ºC
z optimum w 850ºC. W wyższej temperaturze zwiększa się szybkość
siarczanowania wapieni, co prowadzi do blokowania porów i ograniczenia dyfuzji
ditlenku siarki do powierzchni czynnej wapienia. W kotłach cyrkulacyjnych przy
stosunku molowym Ca:S, wynoszącym 2-3, osiągana jest 90% efektywność
11
odsiarczania.
Tlenki azotu emitowane z palenisk fluidalnych
W procesach spalania azot może ulec konwersji do trzech form tlenkowych:
NO, NO2 i N2O, przy czym dominującą formą jest NO (>95%). Wpływ na ilość
powstałego w każdym procesie spalania NO mają trzy mechanizmy. Tlenki azotu
mogą powstawać na skutek przekształcania azotu wprowadzanego do komory
spalania wraz z powietrzem, jak również z azotu związanego w paliwie.
W wysokiej temperaturze (>1400ºC) duże znaczenie ma mechanizm
Zeldovicza (termiczny). Podstawą tej ścieżki jest wysokotemperaturowa
dysocjacja, wprowadzanych wraz z powietrzem, cząsteczek N 2 i O2, a następnie
synteza powstałych rodników N i O·w NO. Środowiskiem reakcji mechanizmu
opisanego przez Fenimore'a są płomienie. Azot atmosferyczny w obecności
rodników CHi, ulega dysocjacji, a powstały w środowisku utleniającym rodnik
N·tworzy NO. W technologii fluidalnej, ze względu na stosowany zakres
temperatury nieprzekraczający 900ºC, udział mechanizm termicznego w tworzeniu
11

E. J. Anthony, E. M. Bulewicz, L. Ji, Reactivation of limestone sorbents in FBC for SO2 capture,
“Progress in Energy and Combustion Science” 2007, t. 33, z. 2, s. 171-210.
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NO jest pomijalnie mały. W temperaturze 827ºC udział NO powstałego wg tego
-2
12
mechanizmu wynosi 10 ppm. Mechanizm Fenimore'a odgrywa pewną rolę
w tworzeniu NO, jeżeli spalanie mieszanki palnej zachodzi w dużych pęcherzach.
Głównym źródłem NO w palenisku fluidalnym jest przekształcanie azotu
zawartego w paliwie. Zawartość azotu w suchej masie bezpopiołowej paliw wynosi
13
od ok. 0,8% w węglu do nawet 9,2% w osadach ściekowych. Zwykle ok 5-40%
azotu paliwowego ulega konwersji do NO, pozostała część jest emitowana
w postaci inertnego N2. Dominującą rolę tego mechanizmu potwierdziły badania
przeprowadzone przez Lupiáñez i wsp. Wykazali oni, że ilość tlenków azotu
powstających podczas spalania węgla w kotle fluidalnym, gdzie jako utleniacz
zastosowano powietrze, jest porównywalna z ilością tych tlenków otrzymaną
w technologii spalania w tlenie (oxy-fuel combustion).
Oprócz NO w procesie spalania może powstać NO 2. Jeżeli temperatura złoża
jest nie niższa niż 750ºC, a współczynnik nadmiaru powierza wynosi 1,4 udział
14
NO2 w gazach spalinowych jest niewielki. NO2 jest termicznie niestabilny
w wysokiej temperaturze.
Niskotemperaturowa technologia fluidalna charakteryzuje się wysokim
3
15
od 30 do 380 mg/m stężeniem N2O powstającym in-situ w komorze.
W technologiach wysokotemperaturowych stężenie N2O nie przekracza
3 16
30 mg/m .
Głównym źródłem podtlenku azotu są reakcje homogeniczne
z udziałem powstałego w procesie odgazowania HCN oraz utlenianie karbonizatu
zawierającego azot. Jeżeli w temperaturze 650-1050°C azot związany w paliwie
zostanie uwolniony w postaci HCN, to związek ten w reakcji z rodnikiem tlenowym
tworzy rodnik NCO, który jest produktem pośredniczącym w powstawaniu N 2O
zgodnie z równaniem reakcji:
NCO + NO → N2O + CO
W wyższych temperaturach rodnik NCO jest usuwany przez rodniki H i O.
Zmniejszeniu emisji N2O sprzyja więc podwyższenie temperatury, jednakże przy
wzroście temperatury wzrasta emisja NO. Wytworzenie warunków redukujących
przez obniżenie współczynnika nadmiaru powietrza zmniejsza emisję zarówno
NO, jak i N2O, ale zmniejsza się jednocześnie efektowność procesu spalania.
Usuwanie N2O jest m.in. katalizowane przez CaO wytwarzany w procesie
kalcynacji sorbentów wapiennych dodawanych w celu chemisorpcji powstałego
SO2. Katalityczny rozpad N2O można opisać równaniem:
N2O → N2 + ½O2
12

S. Mahmoudi, J. Baeyens, J. P. K. Seville, NOx formation and selective non-catalytic reduction
(SNCR) in a fluidized bed combustor of biomass, “Biomass and bioenergy” 2010, t. 34, z. 9,
s. 1393-1409.
13
Y. Ninomiya, L. Zhang, T. Sakano, C. Kanaoka, M. Masui, Transformation of mineral and emission
of particulate matters during co-combustion of coal with sewage sludge, “Fuel” 2004, t. 83, z. 6,
s. 751-764.
14
B. Kowarska, Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji NOx,
Praca doktorska, Politechnika Krakowska.
15
K. Q. Tran, P. Kilpinena, N. Kumar, In-situ catalytic abatement of NOx during fluidized bed combustion
– A literature study, “Applied Catalysis B: Environmental” 2008, t. 78, z. 1-2, s. 129-138.
16
B. Bonn, G. Pelz, B. Herbert, Formation and decomposition of N2O in fluidized bed boilers, “Fuel”
1995, t. 74, z. 2, s. 165-171.
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Wraz ze wzrostem stosunku molowego Ca/S maleje stężenie N 2O, ale rośnie
NO. Przyczyną tego jest zmniejszenie ilości prekursora N2O, czyli HCN, który
w obecności podwyższonej ilości CaO ulega katalitycznemu utlenianiu do NO.
W innych technologiach spalania powstawanie N 2O nie jest wykluczone,
aczkolwiek związane nie z samą technologią spalania, a z systemami
oczyszczania spalin. Podtlenek azotu powstaje w procesach deNO x. Radojevic
wykazał, że w technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji prowadzonej
z wykorzystaniem mocznika do 10% redukowanych NOx ulega konwersji do N2O.
Emisja HCl
Podczas spalania substancji zawierających chlor może dochodzić do emisji
chlorowodoru. Jest to substancja znana ze swych korozyjnych właściwości.
Badania przeprowadzone przez Michelsen i wsp. dowiodły, że szybkość korozji rur
przegrzewaczy pary wskutek obecności w spalinach HCl była do temperatury
490-520C jest nieznaczna, ale umiarkowanie wzrasta powyżej tej temperatury.
Dla odporności korozyjnej instalacji znacznie groźniejsze okazywały się złogi
chlorków alkalicznych, pod którymi w wysokiej temperaturze procesy korozyjne
przebiegały bardzo intensywnie. W technologii fluidalnej można zastosować jako
dodatek do złoża substancje umożliwiające związanie HCl w złożu. W przedziale
temperatury 850-1050ºC można zastosować sorbenty utworzone z karboksylowych
soli wapnia, np. z mrówczanu wapnia czy octanu wapniowo-magnezowego.
Efektywność procesu sorpcji HCl przez mrówczan wapnia wynosi 30-81%
z maksimum w 1000ºC, a przez octan wapniowo-magnezowy 17-75%,
17
z maksimum w 800ºC. Rozważane jest też stosowanie sorbentów wapiennych,
jednakże ograniczeniem ich ew. stosowania w tym procesie jest zbyt niska
temperatura topnienia głównego produktu CaCl2, wynosząca 782ºC.
Wykorzystanie łupków węglowych jako paliwa
Łupek węglowy stanowi pozostałość po wydobyciu oraz wzbogacaniu
w procesie flotacji węgla kamiennego. Pod względem geologicznym jest to łupek
ilasty, który przerasta złoża węgla kamiennego. Zawiera dużą ilość macerałów
węgla, przez co – pod warunkiem zastosowania odpowiedniej technologii –
możliwe jest jego wykorzystanie do celów energetycznych. Ze względu na dobre
warunki wymiany masy i ciepła oraz duże obciążenie paliwa popiołem i niską
wartość energetyczną łupka węglowego, spalanie w złożu fluidalnym jest
technologią szczególnie przydatną. W badaniach zastosowano odpady pobrane
z hałd kopalni Sośnica-Makoszowy zlokalizowanych na obszarze Rudy Śląskiej.
Łupki węglowe wysuszono do stanu powietrzno-suchego, a następnie
rozdrobniono na kawałki i podzielono na frakcje. Zawartość części palnych
w suchej masie badanego materiału malała wraz ze zmianą granulacji i wynosiła
od 36% dla granulacji 0,6-0,75 mm do 28% dla granulacji 0,385-0,43 mm,
a wartość opałowa odpowiednio 6,8 MJ/kg i 5,8 MJ/kg.
Do badań wybrano frakcje łupków o uziarnieniu 0,385-0,75 mm. Graniczne
wielkości ziaren dobrano tak, by przy stosowanym strumieniu przepływu powietrza
3
ok. 1,7 dm /s, materiał po wprowadzeniu do reaktora o średnicy 96 mm
17

B. Shemwella, Y. A. Levendis, G. A. Simons, Laboratory study on the high-temperature capture
of HCl gas by dry-injection of calcium-based sorbents, “Chemosphere” 2001, t. 42, z. 5-7, s. 785-796.
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i wysokości 500 mm nie był z niego wywiewny, ani nie osadzał się na dnie
sitowym.
Złoże rozruchowe utworzono z piasku kwarcowego o masie 100 gramów
i uziarnieniu 0,15-0,25 mm, drobniejszym niż ziarna pokruszonego łupka
węglowego. Pozwala to po zakończonym eksperymencie odsiać piasek od popiołu
powstałego ze spalonego materiału. Założone parametry termodynamiczne
procesu fluidyzacji uzyskano rozgrzewając złoże spalaną mieszanką powietrza
i LPG. Po uzyskaniu temperatury złoża 900ºC, paliwo węglowodorowe
zastępowano łupkiem węglowym wprowadzanym na powierzchnię złoża
z wydajnością 0,3 g/s, 0,4 g/s i 0,5 g/s. W gazach spalinowych monitorowano
w sposób ciągły stężenia NOx metodą chemiluminescencji, CO i SO2 metodą
niedyspersyjnej absorbcji w podczerwieni, N2O metodą niedyspersyjnej absorbcji
w podczerwieni z transformatą Fouriera. System odpylania stanowiska
laboratoryjnego składał się z komory osadczej i cyklonu. W trakcie prowadzenia
badań powstały popiół nie był usuwany ze złoża.
Wyniki i dyskusja
Badany materiał odpadowy pochodził z głębokich pokładów węgla, o wysokim
stopniu metamorfizmu. Typy węgla wydobywane w kopalni Sośnica-Makoszowy
to 32, 33, 34, 35, najwięcej wydobywa się węgli typu 34.1 i 34.2, czyli gazowo18
koksowych. Węgle te charakteryzuje wysoka zdolność spiekania (liczba Rogi >
55) oraz wysoka zawartość części lotnych (>28%). Można więc wnioskować,
że macerały węgla obecne w odpadzie także w przewarzającej większości
są węglami koksującymi. Węgle te, ze względu na wysoką spiekalność,
nie są preferowane w paleniskach pyłowych oraz rusztowych. W palenisku
fluidalnym ten wysokopopiołowy materiał spalał się autotermicznie. Strumień
paliwa wprowadzanego do reaktora był nie większy niż 0,26% masy złoża
i pozwalał utrzymać temperaturę nie niższą niż 875ºC (rys. 1). Wraz ze wzrostem
strumienia wprowadzanych łupków wzrosła średnia temperatura złoża oraz ilość
zużywanego w procesie utleniacza. Temperatura złoża zmieniała się od 806ºC dla
strumienia 0,3 g/s do 875ºC dla strumienia 0,5 g/s. Przy stałym strumieniu
czynnika fluidyzującego, a zarazem głównego źródła utleniacza, średnia wartość
współczynnika nadmiaru powietrza zmalała z wartości 2,2 dla strumienia 0,3 g/s
do 1,6 dla strumienia 0,5 g/s.
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Rysunek nr 1: Parametry pracy reaktora z pęcherzowym złożem fluidalnym podczas
spalania 3 różnych strumieni łupków węglowych.
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Uśrednione
wartości
parametrów procesu
i
wskaźników emisji
zarejestrowanych w czasie spalania różnych strumieni łupków w reaktorze
fluidyzacyjnym przedstawiono w tab. 1.
Tabela nr 1: Parametry procesu spalania łupków węglowych o różnym strumieniu
masowym. Średnie poziomy stężeń gazowych produktów spalania wraz z odchyleniami
3
standardowymi [mg/m unormowane na zawartość 6% O2 w spalinach].
Strumień łupków
T
Λ
[CO]
[NOx]
[N2O]
[SO2]

g/s
ºC
3

mg/Nm

0,3
806(6)
2,2(0,2)
888(64)
1440(76)

0,4
837(3)
2,1(0,1)
702(79)
1639(54)

0,5
875(1)
1,6(0,0)
664(90)
1560(25)

182(9)
2400(140)

152(23)
2598(180)

230(12)
2529(106)

Wysoka zawartość CO w spalinach była skutkiem braku strefy dopalania.
Ze wzrostem średniej temperatury złoża obserwowano spadek zawartości CO
w spalinach.
Azot paliwowy, podczas spalania łupków, emitowany był w postaci tlenków
azotu oraz azotu cząsteczkowego. Pochodził on z rozproszonych w strukturze
łupków węglowych ziaren materii organicznej, a nie z matrycy ilastej. Zawartość
azotu zwykle rośnie wraz ze stopniem przeobrażanie pokładów węgla. W węglach
o wysokim stopniu metamorfizmu azot białkowy praktycznie nie występuje, obecny
jest natomiast azot związany w postaci związków heterocyklicznych (pirolowych,
pirydynowych) oraz w czwartorzędowych grupach funkcyjnych. Przykładem
związków azotu zlokalizowanych w usieciowionej strukturze makrocząsteczkowej
węgli są chinolina, akrydyna, karbazol czy pirydyna. Część azotu zawartego w tych
związkach w procesie odgazowania jest uwalniana jako NH 3 i HCN, część
pozostaje w koksiku. W zależności od rodzaju paliwa oraz warunków procesu
(temperatura, ilości utleniacza, szybkość grzania ziaren) powstałe gazowe formy
azotu w 60-95% ulegają konwersji do N2, pozostała część do NO i N2O.
Jeżeli w procesie powstanie NO także i on może ulec redukcji do N 2.
W paleniskach fluidalnych możliwa jest redukcja NO, podczas dyfuzji tego związku
przez złoże. Reakcje te zachodzą na powierzchni ziaren kwarcu, wapienia czy
popiołu wg. reakcji:
NO + CO → ½ N2 + CO2
W procesach redukcji NO do N2 istotne znaczenie mają też inne reakcje
heterogeniczne, zachodzące na powierzchni ziaren, ale z udziałem związanego
węgla:
NO + C(s) → ½ N2 + CO
2 NO + C(s) → N2 + CO2
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Badania Ashama i wsp. wykazały, że gdy w środowisku reakcji obecny jest
węgiel, konwersja azotu paliwowego do NO jest niska, a wraz ze zmniejszającą się
ilością węgla uwalnianie azotu paliwowego w postaci NO wzrasta. Emisja NO x
podczas spalania łupków węglowych, w których dostępność działającego
redukująco węgla jest mniejsza, jest dwukrotnie wyższa niż przy spalaniu węgla
kamiennego. Podczas spalania węgla kamiennego w pęcherzowym palenisku
fluidalnym stężenie NO x, w zależność od rodzaju węgla, wynosi od 600 do ok 800
3
19
mg/Nm (6% O2), podczas gdy w procesie spalania łupków węglowych wynosiło
3
od 1440 do 1639 mg/Nm (6% O2).
Badania Pohla i Sarofima, potwierdzone przez Hayhursta i Lawrenca,
wykazały, że ilość azotu uwalnianego z paliwa zależy głównie od temperatury
złoża. W temperaturze 800ºC jest nie wyższa niż 15%, podczas gdy
w temperaturze 900ºC wynosi 40-50%. Dlatego też w temperaturze 840ºC
obserwujemy wyższą emisję NO niż 800ºC (tab. 1). Drugim istotnym parametrem
mającym wpływ na emisję NO jest ilość utleniacza. Obniżenie ilości utleniacza,
wyrażonego poprzez współczynnik nadmiaru powietrza ( λ) z 2,1 do 1,6, nawet przy
równoczesnym podwyższeniu temperatury złoża od 840ºC do 875ºC spowodowało
obniżenie emisji NO (tab. 1).
Proces spalania łupków prowadzony był bez udziału sorbentów wapiennych.
3
Wysokie, przekraczające 2400 mg/m (6% O2) stężenie SO2 w tych poflotacyjnych
odpadach węglowych nie jest zaskoczeniem. Badania Twardowskiej wykazały,
że górna granica zasiarczenia tego rodzaju odpadów może przekroczyć 5%.
Przyczyną tego jest piryt (FeS2), główny nieorganiczny związek siarki w węglu
kamiennym, częściowo usuwany w procesie flotacji.
Zaobserwowano istotną korelację pomiędzy zmianą stężenia N2O, a zmianami
stężeń NO i SO2. Wzrost stężania N2O następuje równocześnie ze spadkiem
stężeń NO i SO2. W temperaturze 837ºC, przy wysokim 11% stężeniu tlenu
w spalinach, zaobserwowano najwyższe średnie stężenie SO2 oraz NO i najniższe
N2O.
W procesie spalania fluidalnego część niepalnej substancji mineralnej,
na skutek ruchu ziaren złoża, ulega ścieraniu. Na skutek transportu
pneumatycznego ze złoża zostaje usunięty nadmiernie rozdrobniony materiał.
Analiza masowa popiołów uzyskanych po procesie wykazała, że 88% popiołów
pozostało w złożu, 10% zostało zatrzymane w komorze osadczej, a 2% w cyklonie.
Ze względu na ilość pyłów lotnych oraz erozyjny wpływ materiału złoża na spalany
w nim materiał, podczas projektowania instalacji spalania łupków należy
uwzględnić instalację systemów odpylania.
Analiza jakościowa powierzchni popiołów wykonana skaningowym
mikroskopem elektronowym z mikrosondą rentgenowską (SEM-EDS) wykazała
obecność tlenu, glinu, krzemu, potasu i magnezu oraz zgodnie z oczekiwaniem,
żelaza. Udziały masowe poszczególnych pierwiastków otrzymane z mapowania
dwóch fragmentów powierzchni popiołów przedstawiono na rys. 2.

19

T. Shimizu, M. Toyono, H. Ohsawa, Emissions of NOx and N2O during co-combustion of dried sewage
sludge with coal in a bubbling fluidized bed combustor, “Fuel” 2007, t. 86, z, 7-8, s. 957-964.
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Rysunek nr 2: Zawartości masowe pierwiastków w popiołach.

Wyniki te są zgodne z wynikami badań Hanak i wsp. Wykazały one,
że w łupkach z obszaru Rudy Śląskiej dominują tlenki krzemu i glinu, a istotne
znaczenie mają także tlenki żelaza i potasu. Takie wyniki sugerują, że głównym
minerałem zawartym w łupkach węglowych jest kaolin. Można rozważyć
zastosowanie tego materiału jako dodatku do złoża, w którym spalana jest
biomasa.
Podsumowanie
Potrzeba dywersyfikacji źródeł energii oraz preferowanie czystych technologii
bezodpadowych mogą być realizowane poprzez zastosowania technologii spalania
fluidalnego. Technologia ta może być szczególnie przydatna w procesie
termicznego przetwarzania składowanych na hałdach wysokopopiołowych
i zasiarczonych materiałów, takich jak łupki węglowe czy osady ściekowe.
Przykładem funkcjonującej od roku 2011 instalacji współspalajacej w pęcherzowym
palenisku fluidalnym 50 000 Mg/rok osadów ściekowych wraz z paliwem
pochodzącym z odpadów i śmieci (Refuse Derived Fuel – RDF) jest zakład w Linzu
(Austria). Technologia fluidalna daje możliwość przetwarzania substancji o niskich
właściwościach palnych, jednakże ze względu na coraz bardziej restrykcyjne
przepisy dotyczące ochrony powietrza, wymaga instalowania modułów do redukcji
emisji popiołu oraz azotu. Emisja siarki czy chloru może zostać ograniczona
poprzez dodatek do złoża odpowiedniego sorbentu lub w płuczkach. Wybór
technologii oczyszczania spalin z kwaśnych substancji jest uzależniony
od sposobu zagospodarowania stałych produktów spalania. Jeżeli priorytetem jest
otrzymanie popiołu niewzbogaconego w siarczan wapnia i czystego siarczanu
wapnia, należy rozważyć rozwiązanie drugie.
Streszczenie
W pracy przedstawiono zalety i ograniczenia technologii spalania w palenisku
fluidalnym. Na przykładzie odpadów, uzyskanych po procesie wzbogacania węgla
kamiennego (łupków węglowych), wskazano możliwość spalania substancji
o niskiej kaloryczności (5,8-6,8 MJ/kg) i wysokim udziale części niepalnych
(64-72%) w pęcherzowym palenisku fluidalnym. Łupki węglowe spalały się
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autotermicznie. Średnie stężenia SO2 i NOx, dla temperatury złoża 875ºC
3
i współczynnika nadmiaru powietrza 1,6 były nie wyższe niż 2529 mg/Nm
3
i 1560 mg/Nm . W zaproponowanej technologii będzie konieczna redukcja emisji
tych związków poprzez dodatek sorbentu wapiennego do złoża i związków
amonowych do strefy nad złożem. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne
paleniska może znaleźć zastosowanie dla jednostek o mocy do 5MW.
Słowa klucze: technologia fluidalna, spalanie, łupki węglowe
Summary
The paper presents the advantages and limitations of burning waste materials
in a fluidized bed combustor. The applicability of the technology exemplified
by carbon shale, the waste obtained after enrichment of coal. These low-calorific
value (5.8-6.8 MJ/kg) and high ash content (64-72%) materials can
be autothermally combusted in the bubbling fluidized bed. Average concentrations
3
of SO2 and NOx in the flue gas were not higher than 2529 mg/Nm
3
and 1560 mg/Nm respectively. In the full-scale installation, emission of SO 2
and NOx can be reduced by the addition of Ca-sorbents to the bed and ammonium
compounds to the area above the bed. The proposed construction of the furnace
can be used for units with a thermal power up to 5 MW.
Key words: fluidized bed technology, combustion, coal shale
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Grzegorz TOKARZ
Uniwersytet Wrocławski
UNIESZKODLIWIANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
W POLSCE W ŚWIETLE PLANÓW BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ
W ostanich latach, w III Rzeczpospolitej, poruszono kwestie związane
z budową elektrowni jądrowej. Wprawdzie pierwsze poważne projekty pojawiły się
już w ostatnich latach istnienia Polski Ludowej, jednak zostały one, z różnych
przyczyn, zarzucone. Dopiero obecna ekipa rządowa, w każdym razie odnosząc
się do wypowiedzi jej przedstawicieli, podjęła na nowo ten temat. W styczniu
2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Opisano
w nim kwestie związane z budową dwóch elektrowni jądrowych, druga zostałaby
ukończona w 2035 r. W dokumencie powyższym omówiono, między innymi,
harmonogram wprowadzenia programu, kwestie: finasowe (koszt budowy,
ewentualne zyski), przepisy prawne, ochronę środowiska, kadrę techniczną,
lokalizację, udział przemysłu Krajowego w Projekcie oraz sprawy związane
1
z bezpieczeństwem. Te ostatnie wydają się być kluczowe.
Celem niniejszego artykułu jest próba opisu dotychczasowych działań
państwa polskiego w dziedzinie zabezpieczenia odpadów promieniotwórczych
i wypalonego paliwa jądrowego, jak kwestie te regulują przepisy, gdzie i w jaki
sposób zabezpiecza się te niebezpieczne środki.
Zauważyć należy, że w Polsce istnieje ogromna ilość dokumentów,
regulujących bezpieczeństwo atomowe. Wymienić w tym kontekście należy
Rozporządzenia: a) Rady Ministrów, b) Ministra Finansów, c) Ministra Gospodarki,
d) Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji, e) Ministra Środowiska, f) czy
Ministra Zdrowia.
Najważniejszym dokumentem o charakterze międzynarodowym, dotyczącym
między innymi składowania odpadów, który przyjęła strona polska w marcu
2000 roku, jest Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym
paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami
promieniotwórczymi. Została ona sporządzona w stolicy Austrii we wrześniu
1997 roku. W artykule 2 rozdziału 1 zdefiniowano szereg pojęć, w tym między
innymi „składowanie“, „odpady promieniotwórcze“, „postępowanie z odpadami
promieniótwórczymi“, „obiekt służący postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi“, „przerób“, „źródło zamknięte“, „wypalone paliwo“, „postępowanie
z wypalonym paliwem“, „obiekt służący postępowaniu z wypalonym paliwem“,
2
„przechowywanie“.
W rozdziale drugim skupiono się na działaniach, których celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem.
Zobowiązano się, że każda ze stron zweryfikuje swoją dotychczasową praktykę
w tej dziedzinie i wprowadzi ewentualne zmiany, zadaniem których jest
1

2

Minister Gospodarki, Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, Program Polskiej
Energetyki Jądrowej, Warszawa, styczeń 2014.
Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym
i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi sporządzona w Wiedniu dnia
5 września 1997 r., „Dziennik Ustaw“, 2002, nr 202, poz. 1704.
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zwiększenie bezpieczeństwa. Przed decyzją o budowie obiektu należy po
pierwsze: przeanalizować wszystkie elementy, które mogą mieć znaczenie dla
jego bezpiecznego działania, po drugie: w jaki sposób obiekt może działać na
środowisko i społeczność, po trzecie: społeczeństwo powinno zostać
poinformowane o standardach bezpieczeństwa obiektu, po czwarte: jeśli
planowane miejsce budowy obiektu może powodować zmiany w państwie innej
umawiającej się strony, wtedy należy podjąć z nią odpowiednie konsultacje.
Odnośnie planów projektowania i budowy obiektów, stwierdzono, że muszą one
zawierać elementy, które chronić będą społeczeństwo i środowisko przed
promieniowaniem, czy też przypadkowym skażeniem. Ważnym aspektem jest
stworzenie koncepcyjnego planu, który dotyczyłby ewentualnej likwidacji jednostki.
Podkreślono również, że technologie wykorzystywane do powstania obiektu,
oparte będą na analizach i doświadczeniach. W kontekście oceny bezpieczeństwa
obiektu uznano za konieczne, aby przed budową dokonać badań dotyczących
relacji międzi nim a środowiskiem naturalnym. Eksploatacja, konserwacja,
monitorowanie, kontrole będą prowadzone według właściwych procedur.
Zezwolenie na działanie może być wydane jedynie wtedy, kiedy weźmie się pod
uwagę wszystkie czynniki związane z oceną bezpieczeństwa. Należy informować
(posiadacz zezwolenia) właściwe organy o wszelkich wydarzeniach, jakie miały
miejsce w obiekcie, jeśli związane są one z jego bezpieczeństwem. Uznano za
ważne zbieranie doświadczeń z eksploatacji, a następnie, posiadając większą
wiedzę, wykorzystywać ją w pracy placówki. Rozdział 3 dotyczy bezpieczeństwa
w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, podobnie jak w rozdziale
poprzednim opisano kwestie związane z lokalizacją, budową, oceną
bezpieczeństwa, eksploatacją projektu (w praktyce powtórzono to samo co
3
w poprzednich zapisach).
W rozdziale czwartym podjęto kwestie ogólnych środków bezpieczeństwa,
znalazły się w nim między innymi zapisy dotyczące wprowadzenia przez każde
z państw uznających Konwencję systemu aktów prawnych związanych
z uniknięciem zagrożeń związanych z odpadami radioaktywnymi i wypalonym
paliwem jądrowym. Powołano do życia właściwy organ nadzorujący, zdefiniowano
odpowiedzialność
posiadacza
zezwolenia
(ponosi
on
bezpośrednią
odpowiedzialność za bezpieczeństwo), jeśli takowego nie ma, wtedy odpowiada
umawiająca się strona, na której obiekt się znajduje. Każdy kraj wyasygnuje takie
środki finansowe, które będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo omawianym
placówkom. Stwierdzono, że kraje przyjmujące Konwencję podejmą działania, aby
zminimalizować niebezpieczeństwo promieniowania w czasie eksploatacji. Podjęto
4
kwestie działań, kiedy dany obiekt zostanie postawiony w stan likwidacji.
Ważne zapisy dotyczą współpracy krajów w zapewnieniu bezpieczeństwa
przy postępowaniu z odpadami radioaktywnymi i wypalonym paliwem jądrowym.
Sprawy te zostały poruszone w rozdziale 6 tejże Konwencji, przewidziano w niej
spotkanie: przygotowawcze, przeglądowe, nadzwyczajne, właściwe sprawozdania,
sprawozdania podsumowujące. Każda ze stron (rozdział 7) może wypowiedzieć

3
4

Ibidem.
Ibidem.
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Konwencję, musi wysłać odpowiedni dokument Depozytariuszowi, którym jest
5
Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Dokumentem regulującym kwestie przechowywania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego jest Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2002 r. W rozdziale czwartym, w sposób szczegółowy, opisano
obiekty i pomieszczenia, w których można je składować, jak również właściwy
sposób ich opakowania. Przede wszystkim, przy przechowywaniu tych materiałów
należy zachować możliwość ich segregacji, w zależności od kategorii czy
podkategorii. Właściwy magazyn musi zawierać szereg przyrządów, rzeczy, wśród
nich należy wymienić sprzęt dozymetryczny, stałe lub ruchome osłony, które
chronią przed promieniowaniem, środki, które ochraniają człowieka przed
skażeniem, odpowiednią instalację wodną i kanalizacyjną. Magazyn, w którym
znajdują się odpady wytwarzające skażenie promieniotwórcze, musi być
zaopatrzony w odpowiednią wentylację mechaniczną (zminimalizowanie stężenia
gazów lub skażeń), właściwą wentylację (zapobieganie zjawisku roszenia),
powinny znaleźć się w obiektach, w których przechowuje się odpady, które nie
grożą tworzeniem się gazów. W przypadku istnienia kanalizacji specjalnej, wymaga
się zbudowania minimum dwóch zbiorników, dzięki którym możliwe byłoby
odbieranie odpadów. W omawianym rozdziale przecyzuje się również, czym
charakteryzować się powinny opakowania, w których przechowuje się
niebezpieczne substancje itp. Są nimi zbiorniki lub pojemniki stalowe, betonowe,
plastikowe, bębny i worki foliowe. Oczywiste być musi, że materiał, z którego
skonstruowany jest pojemnik nie może wchodzić w reakcję z przechowywanymi
środkami, jak również nie można w jednym z nich przetrzymywać odpadów
o innych kategoriach czy różnych skupieniach. Dużo miejsca w Zarządzeniu
poświęca się sprawie przechowywania wypalonego paliwa jądrowego, można je
przechowywać w przechowalniku mokrym, przez który należy rozumieć środowisko
wodne, lub przechowalniku suchym, czyli w gazie obojętnym. Biorąc pod uwagę
przechowalnik mokry, kontroluje się następujące dane, ilość i rozmieszczenie
paliwa, poziom wody, jej paramentry, szczelność, siłę dawki promieniowania
jonizującego. W przypadku przechowalnika drugiego rodzaju (suchy)
weryfikacji podlegają ilość i rozmieszczenie paliwa, szczelność, wysokość
6
temperatury elementów paliwowych, dawka promieniowania jonizującego.
W rozdziale piątym uszczegółowiono, jakie odpady (odpowiednie kategorie
i podkategorie) powinny być przechowywane w określanych składowiskach.
W
przypadku odpadów promieniotwórczych i zamkniętych źródłach
promieniowania o charakterze krótkożyciowym mogą to być składowiska
powierzchniowe. Natomiast składowiska głębokie są zarezerwowane dla
wszystkich kategorii. Z kolei w rozdziale 6 omówiono rodzaje składowisk, gdzie
powinny być umieszczane, jak budowane, eksploatowane i zamykane.
Podstawowym kryterium jest otrzymanie przez ogół sąsiadującej ze składowiskiem
ludności maksymalnej dawki promieniowania. I tak, jeśli chodzi o składowisko

5
6

Ibidem.
Rozporządzenie Rady Mnistrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych
i wypalonego paliwa jądrowego, „Dziennik Ustaw“, 2002, nr 230, poz. 1925.
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powierzchniowe (500 lat) i składowisko głębokie (10 000 lat) wartość roczna mSv
dla człowieka nie może przekroczyć 0,1. W Zarządzeniu wymienia się szereg
czynników, które powinny uniemożliwiać budowę składowisk na określonym
terenie. Przede wszystkim są to tereny, gdzie może dochodzić do gwałtownych
zjawisk, w tym kontekście wymienić należy zagrożenia powodzią, obszary, na
których zauważyć można zwiększoną aktywność sejsmiczną, występowanie
zwiększonych ruchów tektonicznych lub przemieszczających się gruntów.
Kolejnymi deprecjonującymi czynnikami jest określony charakter naturalny
obszarów, tutaj się wymienia osiadanie terenu, zjawiska krasowe czy silną erozję
linearną. Nie można umiejscawiać składowisk w miastach lub na terenach, gdzie
występuje skupione osadnictwo. Podobnie ma się rzecz z sąsiadowaniem
z ochronnymi ujęciami wody, użytkowymi zbiornikami wód podziemnych czy tam,
gdzie wydobywa się surowce. Pojawia się również zapis, iż nie powinno powstać
składowisko w okolicach, gdzie wprawdzie nie prowadzi się dzialności
wydobywczej, ale jest ono bogate w surowce i w przyszłości mogą pojawić się tam
inwestycje. Co ciekawe, w Zarządzeniu tym powtarza się niektóre zakazy,
odnoszące się do miejsca tworzenia omawianych obiektów, najprawdopodobniej
chodzi o „wzmocnienie“ tychże zapisów, aby ograniczyć możliwości
interpretacyjne. W tym kontekście można mówić o zapisie dotyczącym szeregu
czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na budowę składowiska,
należą do nich:
1) społeczno-ekonomiczne, z uwzględnieniem:
a) warunków demograficznych,
b) zagospodarowania przestrzennego,
c) struktury własnościowej,
d) wartości kulturowych i walorów estetycznych;
2) geograficzno-przyrodnicze, z uwzględnieniem:
a) budowy geologicznej (strukturalnej) oraz jej ewolucji,
b) geomorfologii oraz jej ewolucji,
c) warunków hydrogeologicznych w tym geochemicznych,
d) warunków hydrologicznych,
7
e) warunków meteorologicznych i klimatycznych“.
Z kolei w rozdziale 7 skupiono się na warunkach, jakie należy spełnić, aby
dany obiekt mógł zostać uznany jako Krajowe Składowisko Odpadów
Promieniotwórczych. Podstawą jest fakt, iż dane składowisko może przez
11 miesięcy w roku przechowywać odpady zarówno do składowana,
jak i przechowywania, przy czym odnośnie pierwszego zadania dotyczy to
odpadów krótkożyciowych, odpadów promieniotwórczych i zamkniętych źródeł
promieniotwórczych, zaś w przypadku przechowywania, są to odpady i źródła
długożyciowe. W omawianym Zarządzeniu znaleźć możemy również szczegółowe,
administracyjno-ewidencyjne
dane
dotyczące
procedur
związanych
z przechowywaniem np. wzór karty ewidencyjnej odpadów promieniotwórczych
czy wzory tablic informacyjnych magazynu odpadów promieniotwórczych lub
składowiska odpadów radioaktywnych, przechowalnika paliwa jądrowego, jak

7

Ibidem.
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również parametry fizyko-chemiczne, decydujące o kwalifikacji danego odpadu do
8
właściwej kategorii.
Wydaje się, że najważniejszym dokumentem dotyczącym składowania jest
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. „Prawo atomowe“. W rozdziale pierwszym
zatytułowanym „Przepisy ogólne“ można znaleźć między innymi definicje takich
pojęć jak przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych i paliwa
jądrowego. Przez to pierwsze rozumieć należy magazynowanie, przy czym
w przyszłości może dojść do następnego wydobycia, którego celem byłoby
przetworzenie lub składowanie. Składowanie zdefiniowano jako złożenie
niebezpiecznych materiałów, nie przewiduje się ich kolejnego wydobycia.
W powyższym rozdziale wyjaśniono także takie pojęcia jak przerób wypalonego
paliwa jądrowego, przetwarzanie odpadów promieniotwórczych, przechowalnik
paliwa jądrowego, likwidacja składowiska odpadów promieniotwórczych
9
wypalonego paliwa jądrowego, likwidacja obiektu jądrowego itp.
W rozdziale siódmym Ustawy Prawo atomowe możemy znaleźć fragmenty
dotyczące składowania omawianych substancji niebezpiecznych. Po pierwsze:
wprowadzono podział na składowiska powierzchniowe i głębokie, po drugie: o tym,
że dany ośrodek uzyska status Krajowego, decyduje Prezes Agencji Atomistyki, po
trzecie: w składowiskach umieszczać się będzie te odpady promieniotwórcze, które
zostały przerobione lub nie wymagają tego procesu, podobnie ma się rzecz
z wypalonym paliwem jądrowym, po czwarte: wypalone paliwo jądrowe
(w składowaniu) należy zakwalifikować do odpadów wysokoaktywnych. W Ustawie
zapisano, że w kompetencji Rady Ministrów jest decyzja o kategoriach
i podkategriach odpadów, jakie mogą być składowane w różnych składowiskach
oraz warunki, jakie powinny spełniać te ostatnie. Zaznaczono, że gmina, na której
działa Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, uzyska właściwą
10
opłatę (coroczną) wyasygnowaną ze skarbu państwa.
Rozdział 14 omawianej Ustawy poświęcono Państwowemu przedsiębiorstwu
użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych“.
Struktura ta posiada osobowość prawną, a jej siedzibę umiejscowiono w Otwocku
– Świerku. Organem założycielskim, a także prowadzącym nadzór ustanowiono
ministra właściwego do spraw gospodarki. Ten ostatni, oprócz kontroli,
zobowiązany został również do oceny pracy Zakładu w skali roku, dokument ten
jest następnie przedstawiany Premierowi. W gestii ministra znajduje się również
powołanie Komisji, której zadaniem byłoby zweryfikowanie rezultatów prac
Zakładu, urzędnik ten może także wstrzymać decyzję, jaką podjął Dyrektor
Zakładu, jeśli stwierdzi, że stoi ona w sprzeczności z prawem. Jednocześnie
zarządzający Zakładem ma prawo do sprzeciwu (regulują to przepisy
o przedsiębiorstwach państwowych). Na czele omawianej jednostki stoi Dyrektor,
powołanie lub odwołanie przysługuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
Państwo przekazuje temu przedsiębiorstwu dotację celową, która pozwala zająć
się odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Ważnymi
zapisami, odnoszącymi się do działania Zakładu są te, które zakładają, iż
w działaności ekonomicznej struktura ta działa we własnym imieniu i pracuje na
8
9

Ibidem.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, „Dziennik Ustaw“, 2001, nr 3, poz. 18.
Ibidem.

10

846

______________________________________________________________________________________

własny rachunek. Oznacza to, że za świadczone usługi pobiera opłaty,
wprowadzono zakaz korzystania ze środków trwałych w celu spłacenia
zobowiązań pieniężnych, jakie mogą ewentualnie pojawić się przy prowadzeniu
działalności gospodarczej Zakładu. Ważnym i zarazem interesującym jest punkt, iż
11
zakazuje się działań w przedsiębiorstwie organów samorządu załogi.
Rozporządzeniami Rady Ministrów reguluje się kwestie związane z dotacją
podmiotową i celową dla ZUOP, podobnie ma się z opłatami, jakie pobiera to
przedsiębiorstwo oraz z jego gospodarowaniem. Dotację podmiotową można
uzyskać w momencie, kiedy zadania stawiane przed Zakładem wymagają
większych nakładów finansowych niż dochody, jakie z racji ich wykonania
przedsiębiorstwo jest w stanie zarobić. Właściwy wniosek w tej sprawie składa
Dyrektor placówki. Tenże składa również wniosek o dotację celową, uzyskać ją
można, kiedy uzna się, że należy dokonać potrzebnych inwestycji. Co roku ustala
się również ceny usług, oferowanych przez Zakład, stworzenie projektu leży
w gestii Dyrektora Zakładu, następnie musi być on zaakceptowany przez
właściwego ministra. Na wysokość opłat mają wpływ poszczególne działania, które
służą do zabezpieczenia osobno: odpadów promieniotwórczych, wypalonego
paliwa jądrowego i materiałów jądrowych. Należy także wspomnieć o kosztach
12
kwalifikacji materiałów, transportu przechowywania i składowania.
W maju 2013 r. wydano nowe Rozporządzenie Rady Ministrów, zmieniające
dotychczasowe, opisane wyżej. Zmiany były jednak niewielkie, dotyczą
sporządzania raportów kwartalnych i rocznego odnośnie wykorzystania dotacji czy
wyjaśnienie, że przez ministra, który pojawia się w dokumencie, należy rozumieć
13
ministra właściwego do spraw gospodarki.
Interesującym dokumentem jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów
końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami
promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni atomowej
dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na
eksploatację elektrowni jądrowej. Suma opiewała na 17,16 zł od megawatogodziny,
14
która zostaje wyprodukowana w elektrowni jądrowej.
Wśród innych dokumentów, które w większym lub mniejszym stopniu
korespondują z omawianym tematem są między innymi Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów
jądrowych i obiektów jądrowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca
2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami
11

Ibidem.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej
i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej –
„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów promieniotwórczych“, „Dziennik Ustaw“, 2007, nr 185, poz. 1311.
13
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego
użyteczności publicznej – „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów promieniotwórczych“, „Dziennik
Ustaw“, 2013, nr 0, poz. 574.
14
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na
pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami
promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni atomowej dokonywanej przez
jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej, „Dziennik
Ustaw“, 2002, poz. 1213.
12
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promieniowania jonizującego, czy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 paździenika 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa
jądrowego.
Początek problemów związanych z zabezpieczaniem, unieszkodliwianiem
odpadów radioaktywnych w Polsce sięga końca lat pięćdziesiątych i jest związany
z powstaniem badawczego reaktora jądrowego Ewa, który został umiejscowiony
w Świerku. Funkcje te przejęła Centrala Odpadów Promieniotwórczych
przy Instytucie Badań Jądrowych. W 1979 r. doszło do zmian organizacyjnych,
instytucja
zmieniła
nazwę
na
Zakład
Unieszkodliwiania
Substancji
Promieniotwórczych. W 1983 r. powołano do życia Instytut Energii Atomowej,
ZUSP natomiast stał się częścią jednej z komórek tej instytucji, czyli Ośrodka
Reaktorów i Produkcji Izotopów. Ponowne zmiany nastąpiły w końcu lat
osiemdziesiątych XX w., kiedy to ZUSP wszedł w skład Instytutu Energii Atomowej.
W 1994 r. komórka przyjęła nazwę Zakład Doświadczalny Unieszkodliwiania
Odpadów Odpadów Promieniotwórczych, w 2002 r. Zakład przybrał formę obecną,
czyli stał się przedsiębiorstwem państwowym użyteczności publicznej o nazwie
15
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
W chwili obecnej krajowe składowisko Odpadów Promieniotwórczych jest
umiejscowione w Różanie, obejmuje 3,045 hektara. Założono go w miejscu
dawnych zabudowań wojskowych. Posiada status składowiska powierzchniowego,
zostało utworzone w 1961 r. Jego powstaniu sprzyjały warunki geograficzne,
przede wszystkim fakt, że wody gruntowe są chronione przez mało przepuszczalną
glinę, natomiast tamtejsza gleba w dużym stopniu zatrzymuje i pochłania różne
składniki (właściwości sorpcyjne). Odpady składowane są w tamtejszym
betonowym forcie (zbudowanym na początku XX w. przez władze rosyjskie),
obiekty 1, 2, 3 i 3a są również przykryte ziemią, podobnie jak fosa zachodnia.
W składowisku tym mogą być przechowywane odpady niskoaktywne
i średnioaktywne o charakterze krótkożyciowym. Przez określony czas można tam
również przechowywać odpady długożyciowe. Przy czym mogą znajdować się one
jedynie w postaci stałej lub zespolonej. Szczegółowo opisuje się wymagania, jakie
powinny spełniać przechowywane odpady, – nie powinny wydalać produktów
gazowych (wyjątek stanowią odpady zawierające izotopy rozpadające się do
produktów gazowych, np. Ra-226), – nie powinny zawierać substancji
wybuchowych, łatwopalnych lub wykazujących się powinowactwem chemicznym
w stosunku do barier ochronnych, – nie powinny zawierać cieczy nie związanej
powyżej 1% całkowitej masy odpadów, – ługowalność z produktów zestalania
odpadów niskoaktywnych nie powinna być większa niż 10-2 g×cm-2×d-1, a dla
16
średnioaktywnych 10-3 g×cm-2×d-1.
Stan radiologiczny jest w ośrodku jest badany przez szereg instytucji, które
nie są związane administracyjnie z ZUOP, w tym kontekście wymienić należy
15

16

Historia unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp
5.08.2014 r.].
Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Krajowe Składowisko Odpadów
Promieniotwórczych w Różanie, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadr
owa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Skladowisko+w+Rozanie, http://www.zuop.pl/
historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
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Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Instytutu Energii Atomowej, Centralne
Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Fizyki Jądrowej, Dozór Jądrowy
Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowy Instytut Geologiczny. Bezpieczeństwo
jest zachowywane również dzięki temu, że przeprowadza się różnorodne kontrole,
chodzi w tym przypadku o sprawdzenie narażenia radiologicznego osób
pracujących w Zakładzie, jak bardzo radioaktywne są powietrze, ziemia, woda,
17
roślinność obszaru sąsiadującego z tą instytucją.
Należy wspomnieć, że odpady mogą być przechowywane w trzech formach,
jako odpady stałe, głównym celem jest zmniejszenie ich wielkości – uzyskać
to można dzięki zgniataniu lub rozdrabnianiu. Zatapia się je w substancjach, które
charakteryzują się małą rozpuszczalnością, następnie ulegają zestaleniu.
W przypadku odpadów gazowych, przetwarza się je w obiektach, gdzie są
wytwarzane (postać ciekła lub stała). Istnieje możliwość, że można się ich
pozbyć, wydalając do środowiska, jednak spełnione muszą byc określone warunki,
przede wszystkim zachowane być muszą normy bezpieczeństwa. Bardziej
skomplikowania jest sytuacja w przypadku odpadów ciekłych, oczyszczanie,
którego celem jest ich składowanie „jako metody oczyszczania odpadów ciekłych
wykorzystuje się procesy: – filtracji cieczy i odzyskania osadu, w którym znajdują
się promieniotwórcze izotopy – wytrącenia konkretnych związków chemicznych
z roztworu – sorpcji, czyli wychwytywania związków lub pierwiastków, – wymiany
jonowej z „podmienieniem“ substancji promieniotwórczych na inne, nieszkodliwe, –
Parowanie w celu odparowania wody i otrzymania możliwie jak najmniejszej
objętości płynu lub proszku, – separacji membranowej, czyli odzyskiwania
elementów stałych z płynów za pomocą systemu błon o różnej przepuszczalności,
– ekstrakcji, polegającej na wyodrębnieniu poszczególnych pierwiastków z ich
mieszanin, – procesy elektrochemiczne, polegające na wykorzystaniu
18
elektrolizy“.
W chwili obecnej pojawiła się kwestia budowy nowego Krajowego
Składowiska Odpadów Promieniotwórczych. Potrzeba taka wynika z dwóch
powodów, po pierwsze: dotychczasowe dysponuje coraz mniejszą ilością miejsca,
po drugie należy przygotować się do składowania odpadów promieniotwórczych
(niskoaktywnych i średnioaktywnych) będących owocem działania potencjalnych
elektrowni jądrowych. Planuje się, że będzie to składowisko powierzchniowe,
19
wzorowane na podobnych, które funkcjonują we Francji czy Hiszpanii.
Ilość materiałów odebranych do unieszkodliwienia w latach 2005-2009
obrazuje poniższa tabela:

17

Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Krajowe Składowisko Odpadów
Promieniotwórczych w Różanie, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadr
owa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Skladowisko+w+Rozanie, http://www.zuop.pl/
historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
18
Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Postępowanie z odpadami
promieniótworczymi, Odpady promieniotwórcze, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/
Energetyka+jadrowa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Baza+wiedzy/Postepowanie
+z+odpadami+promieniotworczymi, http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
19
Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Nowe Krajowe Składowisko Odpadów
Promieniotwórczych, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Skla
dowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Nowe+krajowe+skladowisko+odpadow,
http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
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Wspomnieć należy o wysokości opłat za poszczególne działania, które
znajdują się w kwestii Zakładu, opisany powyżej cennik został wprowadzony
1 stycznia 2014 r. W przypadku ciekłych odpadów radioaktywnych, które mają być
3
unieszkodliwiane i składowane, cena wynosi za 1m : materiału niskoaktywnego
2 389 zł, średnioaktywnego 7 253 zł, wysokoaktywnego – podlega indywidualnej
3
ocenie. W przypadku odpadów stałych wynosi to za 1m : materiału
niskoaktywnego 4 378 zł, średnioaktywnego 6 489 zł, wysokoaktywnego – według
indywidualnej ocey, zawierające izotopy alfa – promieniotwórcze 15 256 zł.
Przechowanie jednej kapsuły wypalonego paliwa jądrowego wynosi 2 524 zł, osłon
uranowych 1 kg – 76 zł, czujki dymu – 89 zł. Odnośnie transportu, 1 km przewozu
odpadu wyceniono na 4,30 zł, a nadzór nad tym za 1 godzinę 112 zł. Przy czym
20
należy pamiętać, że do opłat powyższych należy doliczyć vat w wysokości 23%.
Interesującym pomysłem było utworzenie projektu pod nazwą „Opracowanie
metodyki bezpieczeństwa i wskazanie optymalnej lokalizacji płytkiego składowania
odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych“. Jego wartość to 5 879

20

Cennik usług, http://www.zuop.pl/cennik.html; http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
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400,00 złotych, dofinansowanie całej powyższej sumy zostało wyasygnowane
21
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Niewątpliwie, w przypadku, gdyby w sposób realny zdecydowano się na
budowę elektrowni jądrowej w Polsce, należałoby zintensyfikować działania,
których celem byłoby po pierwsze: zapewnienie bezpiecznego składowania
odpadów, po drugie: sposobów ich unieszkodliwiania. Wydaje się, że podstawa
została już stworzona, przede wszystkim w dziedzinie prawnej. Ważnym aspektem
jest podjęcie akcji, której celem byłoby nawiązanie ściślejszej współpracy między
środowiskami naukowymi, inżynieryjnymi, biznesowymi itp. Dałoby to większą
gwarancję, iż w przyszłości wzajemne relacje przyniosłyby wymierne korzyści.
Streszczenie
Tematem artykułu jest unieszkodliwianie i składowanie odpadów
promieniotwórczych. Autor scharakteryzował polski system prawny, ustawy,
zarządzenia i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa postępowania
z substancjami radioaktywnymi. Opisał historię i działalność Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku.
Słowa klucze: elektrownia jądrowa, postępowanie z odpadami
promieniotwórczymi, wypalone paliwo jądrowe, ustawa, przechowywanie, uran
Summary
The theme of the article is the disposal and storage of radioactive waste. The
author described the Polish legal system, laws, ordinances and regulations relating
to the safety of radioactive substances. He described the history and activities
of the Radioactive Waste Management in Swierk.
Keywords: nuclear power plant, radioactive waste management, spent fuel,
law, storage, uranium
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Paweł DZIEKAŃSKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
OCENA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU W KONTEKŚCIE WYZWAŃ
GOSPODARKI LOKALNEJ A IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(KONCEPCJA OPISU SYNTETYCZNEGO)
Wstęp
Istotą globalizacji gospodarki światowej jest proces tworzenia się sieci
powiązań i współzależności między krajami i regionami, zarówno w sferze
gospodarczej, jak i w sferze technologicznej i kulturowej, a zatem w obszarze
relacji finansowych i handlowych, co wiąże się z rosnącymi przepływami dóbr i
usług, kapitału rzeczowego i kapitału finansowego, ale także kapitału ludzkiego w
1
procesie rozwoju. Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko
to obecnie jedno z największych wyzwań przed którymi stoi Polska. Jest to
szczególnie istotne w kontekście zmian zachodzących w światowej gospodarce
związanych z dążeniem do wzrostu poziomu życia obywateli, koniecznością
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz potrzebą zmian wzorców
2
produkcji i konsumpcji.
Celem opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju
powiatów województwa świętokrzyskiego przez pryzmat wyzwań gospodarki
lokalnej. Ocena przeprowadzona została w oparciu o wybrane wskaźniki
finansowe, gospodarcze i dotyczące środowiska pozyskane z Banku Danych
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dla lat 2008-2012).
Koncepcja ekorozwoju oznacza zarówno globalne, jak i systemowe
ujmowanie zjawisk gospodarczych, społecznych, przyrodniczych oraz występujące
między nimi współzależności ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
Podstawą jest tutaj zachowanie kapitału przyrody na aktualnym lub wyższym
poziomie. Gdy zatem zmniejsza się jego wartość, ogranicza się jego funkcje,
zmniejsza się również sam kapitał. Możemy mieć wówczas do czynienia z tzw.
mocną trwałością, bądź z tzw. słabą trwałością. Mocna trwałość zakłada, iż
pomimo rozwoju gospodarczego kapitał naturalny zostaje utrzymany na nie
malejącym poziomie, w przypadku zaś słabej trwałości zakłada się możliwość
zastępowania (substytucji) kapitału naturalnego kapitałem stworzonym przez
człowieka, przy czym suma kapitału naturalnego i stworzonego przez człowieka nie
3
może maleć.

1

2

3

B. Poskrobko (red.), Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Wyd.
WSE, Białystok 2011; A.F. Bocian, Globalizacja a zrównoważony rozwój, [w:] Teoretyczne aspekty
ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2011, s. 20.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., PROJEKT z dnia 25
listopada 2013 r., http://bip.mg.gov.pl/files/upload/19680/2013-11-25_BEiŚ_v.4.1.pdf [dostęp
15.05.2014 r.].
Por. R. Steurer, Paradigmen der Nachhaltigkeit, Zeitschrift ftir Umweltpolitik & Umweltrecht" 2001,
Nr 4, s. 537-560.
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Lokalny zrównoważony rozwój a zrównoważona polityka energetyczna
Ekonomia zrównoważonego rozwoju nawiązuje do filozofii ekologicznej i
ekologii społecznej, w których dowiedziono, że powinnością człowieka jest
gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym i w tym środowisku pozwalające
zachować podstawy życia i rozwoju zarówno współczesnych, jak i przyszłych
4
pokoleń. Przywiązuje ona wagę do ekologicznych uwarunkowań bytu i rozwoju
człowieka.
Rozwojowi gospodarki zawsze towarzyszy korzystanie z zasobów
naturalnych. Większość zasobów jest jednak ograniczona ilościowo, bądź
odnawiają się w zbyt długim czasie. Zagadnienie ochrony oraz racjonalnego
wykorzystania zasobów staje się więc priorytetowe w kontekście zapewnienia ich
dostępności dla przyszłych pokoleń. Efektywne korzystanie z zasobów jest również
5
istotne ze względów ekonomicznych i geostrategicznych. Gospodarka surowcami
i innymi zasobami środowiska powinna więc być racjonalna, przez co należy
rozumieć oszczędne i właściwe pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie
6
danego surowca lub materiału. Degradacja środowiska przyrodniczego dotyczy
wszystkich wymiarów środowiska i została spowodowana przez człowieka w
wyniku prowadzenia działalności bytowej, przemysłowej, komunikacyjnej,
handlowej a nawet turystycznej, których założeniem jest zaspokajanie potrzeb
7
społecznych.
Człowiek może trwale wykorzystywać zasoby naturalne jedynie do pewnego
stopnia, aby nie zniszczyć naturalnych podstaw życia. Rozwinięciem definicji jest
tzw. trójkąt celów zrównoważonego rozwoju, którego wierzchołki stanowią:
gospodarka, społeczeństwo i środowisko. Przykładowe określenie celów
gospodarki zrównoważonego rozwoju przedstawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: Trójkąt celów gospodarki zrównoważonego rozwoju
CELE EKOLOGICZNE
Ochrona atmosfery
ziemskiej (ograniczenie
ocieplenia klimatu)
Nieszkodzenie przyrodzie:
zachowanie
różnorodności gatunkowej
i krajobrazowej
Zrównoważone
wykorzystanie zasobów
odnawialnych

4

CELE EKONOMICZNE
Stabilność gospodarki
narodowej: zapewnienie
samodzielnej egzystencji przy
akceptowalnej jakości pracy
Zaspokojenie podstawowych
potrzeb przez zrównoważone
produkty (żywność,
mieszkania, odzież, energia),
stosowne ceny
Stabilność cen oraz
przeciwdziałanie koncentracji i
władzy ekonomicznej,
internalizacja kosztów
zewnętrznych

CELE SPOŁECZNOKULTUROWE
Demokracja uczestnicząca
i praworządność we
wszystkich dziedzinach
życia
Wyeliminowanie ubóstwa,
bezpieczeństwo
społeczne, opanowanie
problemów
demograficznych
Równość szans, integracja
(np. płci imigrantów)

Z. Piątek, Ekofilozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Ibidem.
Ibidem, s. 48-53.
7
Por. V. Korporowicz, Ekonomia środowiska – współczesna nauka z tradycjami,
http://seib.uksw.edu.pl/sites/default/files/tom_1_21_violetta_korporowicz_ekonomia_srodowiska_wsp
olczesna_nauka_z_tradycjami.pdf [dostęp 10.05.2014 r.].
5
6
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CELE EKOLOGICZNE
Zrównoważone
wykorzystanie zasobów
nieodnawialnych

CELE EKONOMICZNE

CELE SPOŁECZNOKULTUROWE
Bezpieczeństwo
zewnętrzne i wewnętrzne,
rozwiązywanie konfliktów
bez przemocy
Ochrona zdrowia i jakość
życia człowieka

Pozagospodarcza równowaga
i współpraca na rzecz rozwoju
przy jak najmniejszym
imporcie surowców
Zdrowe warunki życia
Wydolny budżet państwowy
(eliminowanie szkodliwych przy wystarczających
substancji,
standardach zaopatrzenia
promieniowania i hałasu)
społeczeństwa w dobra
merytoryczne/kolektywne oraz
właściwy podział dochodów
Źródło: H. Rogali, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka
Wydawnictwo, Poznań 2010, s. 47

Zrównoważona
polityka
energetyczna
to
polepszenie
dobrobytu
społeczeństwa w aspekcie długotrwałym poprzez dążenie do utrzymania
równowagi pomiędzy: bezpieczeństwem energetycznym, zaspokojeniem potrzeb
społecznych, konkurencyjnością gospodarki, oraz ochroną środowiska. Wydajne
używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na
energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze
redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła
zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. W
związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych
zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.
Szczególnie niekorzystny wpływ na środowisko naturalne mają procesy wydobycia
i przetwarzania paliw kopalnych będących nośnikami energii. Energetyka
konwencjonalna oparta na węglu jest jednym z głównych konsumentów zasobów
środowiska, powodującym degradację terenów oraz efekty uboczne konsumpcji, tj.
zanieczyszczenia gleby, wody oraz znaczne emisje do atmosfery produktów
8
spalania. Energia odnawialna bez wątpienia staje się integralnym i ważnym
składnikiem przyszłej struktury zużycia energii, chociaż jej szersza ekspansja
9
wymaga jeszcze czasu.
Koncepcja oceny zrównoważonego rozwoju
Oceniając zrównoważony rozwój należy wciąć pod uwagę wiele wzajemnie
powiązanych zjawisk, których oddziaływanie często przekracza jeden aspekt.
Trudno jest jednoznacznie zdefiniować zmienne obrazujące problem, dla których
istnieje pokrycie informacyjne.
Na podstawie przesłanek merytorycznych oraz statystycznych wybrano cechy
proste – stymulanty, destymulanty. Z badania wyeliminowano zmienne quasi-stałe,
dla których wsp. zmienności ≤ 0,1 oraz zmienne zbyt silnie skorelowane (wsp.

8

9

L. Kurzak, Energia odnawialna w zrównoważonej polityce UE, http://www.bud.pcz.czest.pl/
attachment/id/267 [dostęp 20.04.2014 r.].
L. Gawlik, J. Soliński, Zrównoważony globalny rozwój energetyczny – przypadek węgla, Polityka
Energetyczna, Tom 7, Zeszyt 2/2004, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, s. 5-27, http://www.minpan.krakow.pl/se/publikacje/04_35lgis_pe.pdf [dostęp 20.04.2014 r.].
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korelacji > 0,75) oraz te dla których w okresie badania występują luki
10
statystyczne.
W kolejnym etapie analizy wybrane zmienne należy poddać procesowi
normalizacji, który eliminuje wpływ różnych jednostek miar i pozwala na ich
11
porównywalności. W celu normalizacji zastosowano metodę unitaryzacji.
Następnie można wyliczyć syntetyczny wskaźnik oceny poziomu rozwoju
komponentów – gospodarczego, społecznego, środowiskowego powiatów oraz
ogólnego. Przyjmuje on wartość z przedziału [0,1]. Wyższa wartość oznacza
12
korzystniejszą sytuację obiektu, niższa wartość słabszą.
Hierarchizacja powiatów bazuje na kryterium wartości wskaźnika
syntetycznego. Informacja o tym, które powiaty znajdują się w poszczególnych
klasach, może mieć praktyczne znaczenie zarówno dla władz samorządowych,
urzędów skarbowych, jak też np. dla inwestorów podejmujących decyzję o
lokalizacji firmy.
Na koniec zastosowano analizę skupień oraz zbudowano wykres rozrzutu dla
wybranych zmiennych. Analiza skupień jest to metoda dokonująca grupowania
elementów we względnie jednorodne klasy. Podstawą grupowania w większości
algorytmów jest podobieństwo pomiędzy elementami. Grupowanie polega na
13
wyodrębnianiu grup (klas, podzbiorów).
Graficzną interpretacją korelacji jest tzw. wykres rozrzutu. Odzwierciedla on
wzajemne relacje pomiędzy dwiema zmiennymi – korelacje. Już sama obserwacja
wykresu rozrzutu może dostarczyć ważnych informacji, a czasem nawet uchronić
od poważnego błędu, czyli zakwalifikowaniu przypadków odstających.
Finanse, ład gospodarczy i środowiskowy w ocenie powiatów
województwa świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części
Polski, otoczone jest sześcioma województwami (mazowieckie, lubelskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie, łódzkie) z największymi aglomeracjami
miejskimi w Polsce – Warszawską, Krakowską, Katowicką i Łódzką. Powierzchnia
Województwa Świętokrzyskiego, jednego z najmniejszych w Polsce – 11 708 km2,
stanowi 3,7% obszaru kraju (15 miejsce przed opolskim). Region zamieszkuje 1
285,0 tys. osób (3,4% ludności kraju, 13 miejsce przed podlaskim, opolskim i
lubuskim). Gęstość zaludnienia jest niższa od przeciętnej w kraju – na 1 km2
przypada 110 osób (11 miejsce), średnio w kraju – 122 osoby, średnio w UE –
112,2 osób na km2. Województwo Świętokrzyskie ma charakter przemysłoworolniczy, o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu
związanych z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców

10

P. Dziekański, Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, s. 149163 [w:] Ekonomia – Economics, 3(24) 2013, Wyd. UE we Wrocławiu; P. Bury, P. Dziekański, Ocena
kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2011 za pomocą
wskaźnika syntetycznego, s. 220-248 [w:] V. Jurcak, P. Dziekański (red.), Czynniki zmian zjawisk
regionalnych, Wyd. WSBiP Ostrowiec Św., Ostrowiec Świętokrzyski 2013.
11
F. Wysocki, J. Lira, Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2005.
12
Ibidem.
13
Por. B.S. Everitt, S. Landau, M. Leese, Cluster analysis, London-Arnold-New York, Oxford University
Press, 2001.
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14

mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych.
W województwie
wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na
prawach powiatu – Kielce, będące powiatem grodzkim oraz 102 gminy, w tym: 5
miejskich, 25 miejsko-wiejskie i 72 wiejskie.
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego działają obecnie w
turbulentnym otoczeniu. Do częstych i trudno przewidywalnych zmian dochodzi
zarówno w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i społecznym. Trudność w analizie
zróżnicowania poziomu rozwoju zrównoważonego badanych powiatów stanowi
niedostępność wielu danych statystycznych. Część danych agregowanych jest na
wyższym niż analizowany poziom, część na niższy (gminnym, wojewódzkim,
krajowym).
Podejmując
próbę
dokonania
diagnozy
powiatów
województwa
świętokrzyskiego w latach 2008-2012 dokonano statycznej analizy rozpatrywanych
zmiennych finansowych, dotyczących gospodarki, środowiska.
Dochody własne definiowane są jako dochody związane z budżetami
lokalnymi w sposób trwały, bez żadnej terminowości i ingerencji ze strony państwa
oraz bez jego udziału w części wpływów pochodzących z poszczególnych źródeł.
Natomiast ustawa o dochodach JST zalicza również do dochodów własnych
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku
15
dochodowego od osób prawnych. W badanych latach 2008-2012 dochody
własne na 1 mieszkańca prezentowały odpowiednio poziom 194,86; 205,95;
262,01; 265,36; 280,29 (zł) dla powiatu skarżyskiego, 268,49; 236,09; 286,30;
231,43; 273,67 – dla sandomierskiego; 253,46; 285,93; 266,96; 288,23; 268,35 –
dla opatowskiego; 240,93; 276,69; 254,72; 259,17; 255,05 – ostrowieckiego.
Najniższe wartości obserwowano w powiatach jędrzejowskim (201,64; 150,91;
158,14; 199,43; 188,54), kieleckim (227,42; 202,66; 224,01; 180,60; 181,95) oraz
16
kazimierskim (119,95; 110,74; 149,71; 163,76; 181,40).
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego wynika z treści praw
podmiotowych zawartych w obowiązującym prawie, wyznaczających taką sytuację
prawną danego podmiotu, w obrębie której podmiot ten, opierając się na
chroniących jego interesy prawne normach prawnych, może skutecznie żądać
czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez państwo coś
17
zdziałać. Samodzielność finansowa w sferze dochodów JST sprowadzana jest
zazwyczaj do uprawnień, jakie posiadają organy samorządu terytorialnego w
18
zakresie prowadzenia polityki fiskalnej na danym terenie. Dochody własne
określane są również jako „związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały, bez
żadnych ograniczeń ze strony państwa i bez jego udziału w części wpływów
pochodzących z poszczególnych źródeł oddanych we władanie związków
19
samorządowych”. Najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem w
14

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, KIELCE 2008,
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/data/Pliki/25_rpo.pdf [dostęp 10.04.2014 r.].
L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia,
Wyd. Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007, s. 67.
16
Dane sortowano wg 2012 r.
17
Por. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1994, s. 307.
18
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, AE Kraków, Kraków 2002, s. 69
i n.
19
E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska, Dochody gmin z podatków i opłat, Twigger, Warszawa
1998, s. 8.
15
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badanych latach 2008-2014 zaobserwowano w powiatach skarżyskim (0,21; 0,20;
0,23; 0,22; 0,23), sandomierski mm (0,33; 0,28; 0,29; 0,24; 0,29), opatowskim
(0,22; 0,21; 0,25; 0,22; 0,22) oraz ostrowieckim (0,29; 0,29; 0,27; 0,26; 0,24). Na
drugim końcu znalazły się powiaty: jędrzejowski (0,27; 0,18; 0,17; 0,21; 0,21),
kielecki (0,43; 0,35; 0,35; 0,28; 0,32) oraz kazimierski (0,14; 0,11; 0,14; 0,14; 0,16).
Podstawowym czynnikiem rozwoju lokalnego są działania inwestycyjne
podejmowane przez powiaty. Finansowym odzwierciedleniem wspomnianych
działań jest wielkość ponoszonych przez powiaty wydatków inwestycyjnych.
Oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów powiatu, czy też między
innymi strategia rozwoju powiatu sprawiają, że kształtowanie się zarówno poziomu
wydatków inwestycyjnych, a także ich struktury posiada na ogół zróżnicowany
charakter zarówno w czasie, jak również w przestrzenni. Wielkość ponoszonych
wydatków inwestycyjnych stanowić może płaszczyznę do oceny działań Zarówno
badania teoretyczne, jak również praktyka funkcjonowania jednostki prowadzą do
konstatacji o istotnym oddziaływaniu wspomnianych podmiotów na kształtowanie
20
rozwoju lokalnego. Najwyższy poziom wydatków inwestycyjnych w latach 20082012 w przeliczeniu na mieszkańca (w zł) zaobserwowano w powiatach
staszowskim (121,09; 357,68; 580,30; 391,93; 358,57), skarżyskim (136,88;
176,32; 372,89; 257,92; 219,87), kazimierskim (74,47; 155,37; 170,44; 174,50;
160,68), buskim (226,39; 256,89; 328,41; 173,17; 142,79). Najniższe wartości
wydatków inwestycyjnych w starachowickim (183,69; 157,31; 295,81; 251,46;
97,40), koneckim (13,76; 145,44; 49,18; 73,84; 96,31) oraz sandomierskim
(167,39; 208,60; 293,59; 262,78; 78,69).
Wydatki bieżące obejmują zasadnicze zadania sektora samorządowego,
związane z bieżącym utrzymaniem struktur jednostek (wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i
zapomogi), zakupy towarów i usług, wydatki związane z funkcjonowaniem
jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów). Najwyższy ich udział
był w latach 2008-2012 w powiecie sandomierskim (0,79; 0,76; 0,72; 0,76; 0,92),
koneckim (0,98; 0,84; 0,94; 0,91; 0,90), starachowickim (0,77; 0,82; 0,72; 0,76;
0,89) oraz jędrzejowskim (0,89; 0,83; 0,83; 0,86; 0,88); najmniejszy w skarżyskim
(0,85; 0,84; 0,72; 0,80; 0,83), kieleckim (0,73; 0,64; 0,65; 0,71; 0,80), staszowskim
(0,81; 0,62; 0,52; 0,63; 0,65).
Na podstawie wybranych zmiennych można zauważyć, że powiaty w
badanym okresie poprawiły swoja pozycję. Wartości poszczególnym zmiennych
poprawiły się lub pozostawały na niezmienionym poziomie (tabela 3).
Tabela nr 3: Poziom wskaźnika syntetycznego finansów i gospodarki powiatów
województwa świętokrzyskiego
Wskaźnik syntetyczny obszaru
finansów

buski

20

Wskaźnik syntetyczny obszaru
gospodarki

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

0,31

0,37

0,37

0,32

0,27

J. Zygmunt, Ł. Mach, Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńskokozielskiego, Barometr Regionalny Nr 4(26) 2011, http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br26_09
zygmunt.pdf [dostęp 11.03.2014 r.].
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Wskaźnik syntetyczny obszaru
finansów

Wskaźnik syntetyczny obszaru
gospodarki

jędrzejowsk
i

0,46

0,52

0,49

0,44

0,36

0,24

0,21

0,24

0,16

0,14

kazimierski

0,27

0,40

0,40

0,39

0,27

0,29

0,24

0,29

0,27

0,11

kielecki

0,19

0,29

0,24

0,24

0,17

0,31

0,30

0,30

0,34

0,30

konecki

0,54

0,5

0,63

0,51

0,47

0,26

0,34

0,34

0,32

0,30

opatowski

0,31

0,44

0,44

0,41

0,45

0,35

0,37

0,32

0,32

0,21

ostrowiecki

0,50

0,52

0,45

0,52

0,47

0,44

0,38

0,39

0,4

0,34

pińczowski

0,40

0,44

0,34

0,38

0,35

0,29

0,35

0,29

0,37

0,18

sandomiers
ki

0,37

0,21

0,47

0,46

0,31

0,25

0,22

0,20

0,24

0,30

skarżyski

0,55

0,55

0,56

0,42

0,47

0,34

0,47

0,45

0,36

0,40

starachowic
ki

0,42

0,51

0,54

0,53

0,48

0,39

0,27

0,37

0,36

0,27

staszowski

0,46

0,61

0,65

0,48

0,37

0,37

0,34

0,41

0,39

0,33

0,17

0,23

0,30

włoszczows
0,49
0,63
0,64
0,63
0,54
0,27
0,22
ki
Źródło: opracownaie własne na podstawie dnaych BDL GUS

Przeprowadzone badania statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w obszarze
kondycji finansowej powiatów. Wartości wskaźnika syntetycznego powiatów wskazują
iż w najlepszej kondycji finansowej zjadują powiaty staszowski, skarżyski i kielecki,
najsłabsze zaś są zaś pińczowski, jędrzejowski i kazimierski (w 2012 r.).
Powiat staszowski ma charakter rolniczy, z niewielkimi gospodarstwami
rolnymi o wielokierunkowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Lasy zajmują 28%
powierzchni powiatu, a w niektórych gminach wskaźnik ten sięga 32%. Na terenie
powiatu znajdują się złoża surowców mineralnych: siarki, iły oraz dolomity.
Powiat kazimierski jest obszarem typowo rolniczym: aż 89% gruntów stanowią
użytki rolne, a jedynie 3% lasy. Na obszarze regionu uprawiane są pszenice oraz
warzywa gruntowe. Istnienie na terenie powiatu cukrowni ukierunkowało rolnictwo
na uprawę buraka cukrowego. Występowanie kopalin w postaci piasków i
surowców ilastych wiąże się z rozbudowaniem na obszarze powiatu produkcji
21
spoiw mineralnych, półfabrykatów oraz gotowych elementów budowlanych.
Zasoby finansowe są podstawą działania jednostek samorządu terytorialnego
oraz warunkiem realizowania nałożonych na nie zadań, determinuje rozwój
powiatu, są wyrazem potencjału rozwoju gospodarczego.
Analiza kondycji finansowej samorządu terytorialnego w Polsce wskazuje na
pogarszanie się wyników operacyjnych, tj. obniżanie się poziomu środków
własnych (ostrowiecki, buski, jędrzejowski, pińczowski, staszowski), co przy
wzroście wydatkach inwestycyjnych rodzi duże prawdopodobieństwo dalszego
wzrostu poziomu ich zadłużenia (wzrost wydatków na obsługę długu w powiatach
kieleckim, ostrowieckim, staszowskim, pińczowskim).
21

Ibidem.
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Kondycja finansowa powiatów jest uzależniona od ich poziomu dochodów
własnych, dochodów z PIT (kazimierski, skarżyski), CIT (starachowicki, opatowski,
staszowski), a istotny wpływ mają środki przekazywane na realizację projektów
22
unijnych (kielecki, skarżyski, buski, pińczowski).
Wyjściowy zestaw wskaźników statystycznych zaproponowany w analizie
porównawczej powiatów określający ich potencjał gospodarczy. Następnie
przeprowadzono redukcję potencjalnego zestawu cech uwzględniając kryteria
statystyczne. Jako kryterium odrzucenia zmiennej przyjęto wartość współczynnika
zmienności niższą bądź równą 0,10, a w ocenie korelacji 0,75.
W aspekcie gospodarczym wartość miary syntetycznej zmiennych
dotyczących gospodarki w powiatach województwa świętokrzyskiego wahała się w
granicach 0,11-0,4 w 2012 r., 0,17-0,45 w 2010 r. i 0,24-0,44 w 2008 r. Najwyższe
jej wartości uzyskały powiaty skarżyski (charakter przemysłowy), ostrowiecki
(przemysłowy), staszowski (rolniczy) w 2012 r. skarżyski, staszowski, ostrowciecki
w 2010 r. i ostrowiecki, starachowicki i staszowski w 2008. Najniższe zas w 2012 r.
jędrzejowski (rolniczy), kazimiersowski (rolniczy), w 2010 r. – sandomierski
(rolniczo-sadowniczy), wloszczowski (rolniczy) oraz w 2008 r. sandomierski i
jędrzejowski (tabela 4).
Tabela nr 4: Wskaźnik syntetyczny obszaru środowisko oraz wskaźnik ogólny
(obejmujący finanse, gospodarkę i środowisko)
Wskaźnik syntetyczny
obszaru środowisko

Wskaźnik syntetyczny ogólny

2008 2009 2010

2011 2012

2008 2009

2010 2011

2012

buski

0,53

0,52

0,52

0,57

0,49

0,43

0,47

0,46

0,44

0,37

jędrzejowski

0,48

0,46

0,45

0,54

0,55

0,33

0,36

0,36

0,36

0,32

kazimierski

0,52

0,5

0,49

0,55

0,53

0,33

0,34

0,34

0,35

0,27

kielecki

0,56

0,59

0,52

0,55

0,52

0,47

0,46

0,48

0,47

0,43

konecki

0,57

0,52

0,34

0,38

0,33

0,38

0,43

0,37

0,37

0,36

opatowski

0,47

0,49

0,45

0,46

0,50

0,44

0,46

0,41

0,43

0,39

ostrowiecki

0,52

0,50

0,48

0,48

0,46

0,45

0,44

0,40

0,42

0,38

pińczowski

0,57

0,67

0,66

0,69

0,61

0,41

0,41

0,47

0,51

0,37

sandomierski

0,51

0,51

0,54

0,56

0,55

0,44

0,43

0,43

0,41

0,44

skarżyski

0,66

0,56

0,57

0,42

0,41

0,47

0,51

0,52

0,44

0,43

starachowicki

0,52

0,51

0,49

0,49

0,48

0,46

0,46

0,5

0,44

0,37

staszowski

0,33

0,31

0,33

0,37

0,37

0,4

0,43

0,46

0,46

0,41

włoszczowski

0,48

0,5

0,50

0,51

0,51

0,39

0,41

0,38

0,39

0,41

Źródło: opracownaie własne na podstawie dnaych BDL GUS
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Ibidem.
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Biorąc pod uwagę wartości miary syntetycznej, w 2012 r. w stosunku do 2008
r. nastąpił zarówno wzrost, jak i spadek ogólnego poziomu gospodarczego
badanych jednostkach największy w powiatach skarżyskim, sandomierskim,
koneckim, włoszczowskim i kazimierskim w pozostałych powiatach 9 mamy spadek
wartości wskaźnika w badanych latach. Miejsca w rankingu powiatów
województwa świętokrzyskiego w 2012 r. w stosunku do 2008 r. poprawiło 5
powiatów (skarżyski, sandomierski, konecki, włoszczowski, kazimierski), 7
obniżyło, 1 nie zmienił pozycji.
Rysunek nr 1: Wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju powiatów województwa
świętokrzyskiego

Finanse

Gospodarka

Środowisko

Ogólny

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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Wartość miary syntetycznej zmiennych dotyczących środowiska w powiatach
województwa świętokrzyskiego wahała się w granicach 0,33-0,61 w 2012 r., 0,330,66 w 2010 r. i 0,33-0,66 w 2008 r. Najwyższe jej wartości uzyskały powiaty
pinczowski, jedrzejowski, sandomeirski (charakter rolniczy, rolniczo-sadowniczy) w
2012 r. pinczowski, skarzyski (przemysłowy), sandomierski w 2010 r. i skarzyski,
pinczowksi, konecki (przemysłowy) w 2008. Najniższe zas w 2012 r. staszowski
(rolniczo-przemysłowy), konecki, w 2010 r. – konecki, staszowski w 2008 r.
opatowski (rolniczy), staszowski.
Biorąc pod uwagę wartości miary syntetycznej, w 2012 r. w stosunku do 2008
r. nastąpił wzrost ogólnego poziomu. Wzrost nastąpił w powiatach jędrzejowskim,
włoszczowskim,
staszowskim,
opatowskim,
pińczowskim,
kazimierskim,
sandomierskim. W pozostałych sześciu powiatach mamy spadek wartości
wskaźnika w badanych latach. Podmioty które poprawiły swoja pozycje maja
charakter rolniczy.
W aspekcie miary ogólnej (uwzględnijącej aspekt finansowy, gospodarczy i
srodowiskowy) wartość syntetyczna zmiennych w powiatach województwa
świętokrzyskiego wahała się w granicach 0,27-0,44 w 2012 r., 0,34-0,52 w 2010 r. i
0,33-0,47 w 2008 r. Najwyższe jej wartości uzyskały sandmierksi (sadowniczorolniczy), kielecki (przemysłowy), skarzyski (przemysłowy) w 2012 r., – skarzyski,
starachowski, kielecki (regiony przemysłowe) w 2010 r. i skarzyski kielecki,
starachowicki w 2008 r. Najniższe w jędrzejowskim i kazimierskim (regiony
rolnicze). Pozycje w rankingu w 2012 w stosunku do 2008 r. poprawiły
włoszczowski, staszowski, sandomierski, nie zmieniły pozycji kazimierski,
jędrzejowski, konecki.
Powiat sandomierski to region o charakterze rolniczym. Uprawa roli i
sadownictwo (głównie śliwki, morele, gruszki, brzoskwinie, nektaryny) pozostają
nadal podstawową gałęzią gospodarki dla wielu gmin powiatu. Pod względem
wielkości produkcji owoców zajmuje on 2. miejsce w kraju, ustępując tylko
powiatowi grójeckiemu. Jest jednocześnie powiatem o niskim stopniu
uprzemysłowienia. Wielowiekowe znaczenie Ziemi Sandomierskiej widoczne jest
dziś w licznych budowlach miejskich i sakralnych.
Powiat kielecki ma charakter przemysłowo-rolniczy, z tradycyjnymi działami
przemysłu wydobywczego i przetwórczego surowców mineralnych oraz produkcji
artykułów spożywczych. Charakterystyczny jest wyraźny podział na przemysłową,
centralną część powiatu, otaczającą Kielce i rolniczą resztę. W produkcji roślinnej
przeważa uprawa zbóż, ziemniaków i truskawek, jednak nie ma ona większego
znaczenia towarowego. Głównymi kierunkami produkcji zwierzęcej w powiecie są:
produkcja mleka oraz produkcja żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego.
Popularną w wielu gminach powiatu działalnością jest świadczenie usług
agroturystycznych.
Powiat skarżyski ma charakter przemysłowy. Uwarunkowania przyrodnicze,
czyli m.in. gleby niskiej jakości, duża lesistość, a także rozdrobnienie gospodarstw
rolnych oraz funkcjonujące przez wiele lat duże zakłady przemysłowe nie sprzyjają
rozwojowi rolnictwa i intensyfikacji produkcji rolnej. Użytki rolne stanowią 30%
powierzchni terenu, przy czym w zdecydowanej większości są to grunty od lat
odłogowane. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni do 2 ha,
z uprawą zbóż i ziemniaków. Stosunkowo dobrze rozwinięta jest mała i średnia
przedsiębiorczość pozarolnicza. Powiat skarżyski ma duże walory turystyczne –
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jego tereny rozciągają się w granicach parków krajobrazowych, występują tu duże
zbiorniki wodne. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji funkcji
związanych z agroturystyką i ekoturystyką.
Powiat jędrzejowski to przede wszystkim region o charakterze rolniczym.
Uprawa roli i hodowla pozostają nadal podstawową gałęzią gospodarki dla wielu
gmin powiatu. Rolniczy charakter regionu sprzyja przetwórstwu rolnospożywczemu. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo z gminami,
specjalizującymi się w produkcji owocowo-warzywnej. Dobrze rozwinięta jest
hodowla drobiu i trzody chlewnej. Coraz częstszą formą działalności, ze względu
na walory ekologiczne, jest agroturystyka. Powiat kazimierski jest obszarem
typowo rolniczym: aż 89% gruntów stanowią użytki rolne, a jedynie 3% lasy.
Sprzyjające warunki naturalne stwarzają duże możliwości wytwarzania zdrowej
żywności. Występowanie kopalin w postaci piasków i surowców ilastych wiąże się
z rozbudowaniem na obszarze powiatu produkcji spoiw mineralnych, półfabrykatów
oraz gotowych elementów budowlanych.
Analiza potwierdziła zróżnicowanie powiatów województwa świętokrzyskiego
pod względem finansów, gospodarki i środowiska naturalnego oraz wskaźnika
ogólnego (uwzględniającego wskazane zmienne). Warto jednak zaznaczyć, że
najliczniejszą grupę powiatów stanowiły te o średnim i słabym poziomie rozwoju.
Przeprowadzona analiza skupień pozwoliła podzielić powiaty na 5 grupy (o rozkładzie
0,2). Sytuacja powiatów województwa świętokrzyskiego jest trudna. Nie ma powiatów,
które zaliczymy do grupy A, tj. o bardzo dobrym (X ≤ 0,8 < 1,0) oraz B, tj. dobrym (0,6 ≤ X<
0,8) i E bardzo słaba (0 ≤ X < 0,2) poziomie rozwoju. Najliczniejszą grupę stanowią
powiatu grupy C mające średnią wartość wskaźnika – 0,44 (9 jednostek); 0,45 (9);
0,42 (5). W grupie D średnia wartość wskaźnika syntetycznego wyniosła w latach
2008, 2010 i 2012 - 0,35 (4); 0,36 (4); 0,35 (8). Zaobserwować można różny
charakter gospodarczy powiatów w poszczególnych grupach i niewielki ruch między nimi.
Powiaty nadal mają zbyt małą samodzielność dochodową wynikającą z
nadmiernego uzależnienia od transferów środków pieniężnych z budżetu państwa.
W przeważającej części dysponują one samorządowymi środkami publicznymi i są
jednocześnie lepiej wyposażone w narzędzia oddziaływania na rozwój lokalny.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2008 r., 2010 r. i 2012 r. w
grupie C (średnia; 0,4 ≤ X< 0,6) wynosił odpowiednio 0,29; 0,36; 0,26; w grupie D
(słaba; 0,2 ≤ X< 0,4) 0,24; 0,19; 0,22; udział dotacji i subwencji w dochodach
ogółem grupa C 0,70; 0,68; 0,68 oraz w grupie D 0,76; 0,75; 0,74.
Władze samorządowe, podejmując decyzje o sposobie i kierunkach
wydatkowania środków budżetowych, przyjmują na siebie odpowiedzialność za
rozwój społeczno-gospodarczy terenu i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Podstawowym problemem przy realizacji wydatków budżetowych gminy jest
właściwy podział środków publicznych. W pierwszej kolejności należy dokonać
podziału wydatków na wydatki bieżące (operacyjne) i inwestycyjne. Dlatego też
władze samorządowe powinny dokonywać analizy priorytetów inwestycyjnych i
porównywać je z wydatkami bieżącymi. Udział wydatków bieżących w wydatkach
ogółem w grupie C średnio wynosił 0,80; 0,74; 0,82; w grupie D 0,91; 0,84; 0,88. Udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w grupie C stanowił 0,20; 0,26; 0,18; w
grupa D 0,09; 0,16; 0,12.
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W analizie rozwoju powiatów województwa świętokrzyskiego interesujące
wydaje się zbadanie zależności między obliczonymi miarami syntetycznymi: ogólną
oraz względem poszczególnych aspektów rozwojowych finansów, gospodarki,
środowiska. Obliczone współczynniki korelacji wskazują na istnienie istotnej
zależności liniowej między ogólną miarą syntetyczną rozwoju powiatów a ich
poziomem finansowym (współczynnik korelacji 2008 – 0,80, 2010 – 0,78, 2012 –
0,87) oraz poziomem gospodarki (2008 – 0,55, 2010 – 0,52, 2012 – 0,79). Słaby
wpływ na ogólny rozwój powiatów wywiera sytuacja środowiska natur lanego (2008
– 0,32, 2010 – 0,40, 2012 – (-0,17)), w kolejnych latach sytuacja się zmienia.
Rysunek nr 2: Wykres rozrzutu między zmienną finansową a gospodarka i finansowa
a środowiskiem

2008

2010
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2012
Finanse – gospodarka

Finanse – środowisko

Źródło: opracowanie własne

Graficzną interpretacją korelacji jest tzw. wykres rozrzutu, stworzony jako
dwuwymiarowa płaszczyzna, gdzie jedna oś odpowiada wynikom dla jednej
zmiennej, natomiast druga oś odpowiada wynikom drugiej zmiennej. Już sama
obserwacja wykresu rozrzutu może dostarczyć ważnych informacji, a czasem
nawet uchronić od poważnego błędu, czyli zakwalifikowaniu przypadków
odstających.
Podsumowanie
Warunkiem podejmowania skutecznych działań na rzecz harmonijnego
rozwoju regionu jest określenie poziomu rozwoju jego części składowych oraz
zidentyfikowanie istniejących między nimi zróżnicowań. Nie jest to zadanie łatwe
ze względu na wieloaspektowy charakter rozwoju regionu, na który składają się
przemiany o charakterze nie tylko ekonomicznym (gospodarczym, finansowym),
ale również społecznym i środowiskowym. Metody wielowymiarowej analizy
porównawczej, które pozwalają uwzględnić wiele aspektów rozwoju jednocześnie,
mogą być pomocnym narzędziem dla władz samorządowych regionu
dokonujących oceny trafności podjętych w przeszłości decyzji oraz skuteczności
23
zastosowanych w przeszłości instrumentów zarządzania regionem.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest często analizowana w kategoriach
ekonomicznych – jako najlepszy pomysł przezwyciężenia kryzysu społecznogospodarczego i ekonomicznego. Podkreśla się także priorytet rozwoju
gospodarczego, czego wyrazem jest definicja mówiąca, że zrównoważony rozwój
to wskazana społecznie, celowa ekonomicznie i pożądana ekologicznie strategia

23

M. Kola-Bezka, Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem
na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae,
Rok 16, Nr 2/2012, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/292_4_kola-bezka.pdf [dostęp
10.05.2014 r.].
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rozwoju gospodarczego. Tak rozumiany rozwój powinien być zatem realizowany w
24
trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym.
Badania statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w obszarze rozowju
powiatów wg wskaźnika syntetycznego uwzględniającego zmienne finansowe,
dotyczące gospodarki i środowiska. Wartości wskaźnika syntetycznego powiatów
w badanych latach (2008-2012) wskazuje, iż w najlepszej pozycji znajdują powiaty:
sandomierski (0,44; 0,43; 0,43; 0,41; 0,44); kielecki (0,47; 0,46; 0,48; 0,47; 0,43)
oraz skarżyski (0,47; 0,51; 0,52; 0,44; 0,43). Najsłabsze są jędrzejowski (0,33;
0,36; 0,36; 0,36; 0,32) i kazimierski (0,33; 0,34; 0,34; 0,35; 0,27). Najwyższy
poziom rozwoju obejmuje obszar powiatu sandomierskiego (silna pozycja w kraju
sadownictwa i ogrodnicza), kieleckiego w zasięgu oddziaływania aglomeracji
miejskiej Kielc. Natomiast najniższy jest charakterystyczny dla obszarów
obejmujących powiaty zdominowane przez gospodarkę rolną, tj. jędrzejowski,
kazimierski.
Zaproponowane podejście do porządkowania liniowego obiektów może być
zastosowane do wyznaczenia syntetycznego miernika poziomu rozwoju dla
różnych typów danych. Ocena poziomu konkurencyjności jest zadaniem trudnym.
Wymaga uwzględnienia wielu różnych elementów, a ich dobór może mieć istotny
wpływ na uzyskane wyniki.
Streszczenie
Celem opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju
powiatów województwa świętokrzyskiego przez pryzmat wyzwań gospodarki
lokalnej z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ocena
przeprowadzona została w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe, gospodarcze i
dotyczące środowiska dla lat 2008-2012. Metody wielowymiarowej analizy
porównawczej pozwala uwzględnić wiele aspektów rozwoju jednocześnie. Badania
statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w obszarze rozwoju powiatów.
Najwyższy poziom rozwoju obejmuje obszar powiatu sandomierskiego (silna
pozycja w kraju sadownictwa i ogrodnicza), kieleckiego w zasięgu oddziaływania
aglomeracji miejskiej Kielc. Natomiast najniższy jest charakterystyczny dla
obszarów obejmujących powiaty zdominowane przez gospodarkę rolną, tj.
jędrzejowski, kazimierski. Zaproponowane podejście do porządkowania liniowego
obiektów może być zastosowane dla różnych typów danych. Ocena poziomu
konkurencyjności jest zadaniem trudnym. Wymaga uwzględnienia wielu różnych
elementów, a ich dobór może mieć istotny wpływ na uzyskane wyniki.
Słowa klucze: gospodarka lokalna, zrównoważony rozwój, wskaźnik
syntetyczny
Summary
The aim of the study is to analyze the spatial differentiation of development
districts Świętokrzyskie challenges through the prism of the local economy with
regard to the concept of sustainable development. Assessment was carried out
based on selected indicators of financial, economic and environmental for the
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2008-2012 period. Methods for multidimensional comparative analysis to account
for many aspects of development simultaneously. Statistical studies confirm the
existence of disparities in the development of the districts. The highest level of
development covers an area of sandomeirski (strong position in the country of
horticulture and gardening), kielecki interaction within the urban agglomeration of
Kielce. While the lowest is characteristic for areas covering the districts dominated
by the agricultural economy – jędrzejowski, kazmierski. The proposed approach to
poządkowania linear objects can be used for different types of data. Assessment of
the level of competitiveness is a difficult task. Requires consideration of many
different elements , and their selection can have a significant impact on the results.
Key words: local economy, sustainable development, synthetic indicator
Bibliografia
1. Bocian A.F., Globalizacja a zrównoważony rozwój, [w:] B. Poskrobko
(red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd.
WSE, Białystok 2011.
2. Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 1994.
3. Bury P., Dziekański P., Ocena kondycji finansowej powiatów województwa
świętokrzyskiego w latach 2007-2011 za pomocą wskaźnika syntetycznego
[w:] V. Jurcak, P. Dziekański (red.), Czynniki zmian zjawisk regionalnych,
Wyd. WSBiP Ostrowiec Św., Ostrowiec Św. 2013.
4. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i
opłat, Twigger, Warszawa 1998.
5. Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki
finansowej gmin wiejskich, [w:] Ekonomia – Economics, 3(24) 2013, Wyd.
UE we Wrocławiu.
6. Everitt B.S., Landau S., Leese M., Cluster analysis, London-Arnold-New
York, Oxford University Press, 2001.
7. Gawlik L., Soliński J., Zrównoważony globalny rozwój energetyczny przypadek węgla, Polityka Energetyczna, Tom 7, Zeszyt 2/2004, Wyd.
Instytut GSMiE PAN, Kraków, s. 5-27, http://www.min-pan.krakow.
pl/se/publikacje/04_35lgis_pe.pdf [dostęp 20.04.2014 r.].
8. Hull Z., Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju [w:]
W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu
zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.
9. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
10. Kola-Bezka M., Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie
zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawskopomorskiego, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 16, Nr 2/
2012, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/292_4_kola-bezka.pdf
[dostęp 10.05.2014 r.].
11. Korporowicz V., Ekonomia środowiska - współczesna nauka z tradycjami,
http://seib.uksw.edu.pl/sites/default/files/tom_1_21_violetta_korporowicz_e
konomia_srodowiska_wspolczesna_nauka_z_tradycjami.pdf
[dostęp
10.05.2014 r.].
12. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, AE
Kraków, Kraków 2002.

868

______________________________________________________________________________________

13. Kurzak L., Energia odnawialna w zrównoważonej polityce UE,
http://www.bud.pcz.czest.pl/attachment/id/267 [dostęp 20.04.2014 r.].
14. Piątek Z., Ekofilozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
15. Poskrobko B. (red.), Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty
zrównoważonego rozwoju, Wyd. WSE, Białystok 2011.
16. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007
17. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
18. Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata
2007 - 2013, KIELCE 2008, http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/data/Pliki/
25_rpo.pdf [dostęp 10.04.2014 r.].
19. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, tłum.
Gilewicz J., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
20. Steurer R., Paradigmen der Nachhaltigkeit, Zeitschrift ftir Umweltpolitik
& Umweltrecht" 2001, Nr 4.
21. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa
do 2020 r., Projekt z dnia 25 listopada 2013 r., http://bip.mg.gov.pl/
files/upload/19680/2013-11-25_BEiŚ_v.4.1.pdf [dostęp 15.05.2014 r.].
22. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań
2005.
23. Zygmunt J., Mach Ł., Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych
w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Barometr Regionalny
Nr 4(26) 2011, http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br26_09zygmunt.pdf
[dostęp 11.03.2014 r.].

