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SPIS TREŚCI 
 

1. Program seminarium naukowego 
2. Prezentacje 

2.1. Wprowadzenie. Popularyzacja prac badawczo -
rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii. 
mgr inż. Wojciech Krużewski 
 

2.2. Uprawa wierzby energetycznej – wyniki badań nad 
wierzbą energetyczną na Politechnice Koszalińskiej 
dr hab. inż. Leszek Styszko 

 
2.3. Ogniwa paliwowe – rozwój i stan obecny 

dr inż. Piotr Jasiński 
 

2.4. Pompy ciepła małe i duże – racjonalizacja użytkowania 
energii - dr hab. inż. Brunon J. Grochal 

 

2.5. Możliwości rozwoju energetyki rozproszonej w oparciu 
o odnawialne źródła energii w technologii ORC   
 dr inż. Patrycjusz Zarębski 
  

3. Informacje dodatkowe 
3.1. Efekt synergii w wielofunkcyjnych systemach wytwarzania 

biopaliw i bioenergii 
mgr inż. Wojciech Krużewski 

3.2. Hybrydowe układy technologiczne wytwarzania energii i 
paliw z odnawialnych źródeł 
mgr inż. Wojciech Krużewski 

3.3. Dlaczego nie powinno spalać się odpadów komunalnych w 
kotłach rusztowych 
dr Henryk Karcz 

3.4. Modelowanie ocen i kartograficzna prezentacja 
przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych 
prof. dr hab. Janusz Ostrowski 
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„POPULARYZACJA PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH  
Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 

 
Termin:  24 stycznia 2011 r. 
Miejsce:   Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej 

ul. Jana z Kolna 38, Koszalin 
 
 
 

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 

9.00 – 9.15 

Wprowadzenie 

mgr inż. Wojciech Krużewski 

(EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie) 

9.15 – 10.30 

Uprawa wierzby energetycznej – wyniki badao nad wierzbą energetyczną 
na Politechnice Koszalioskiej 

Prof. dr hab. inż. Leszek Styszko  

(Politechnika Koszalioska) 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 

Ogniwa paliwowe – rozwój i stan obecny  

dr inż. Piotr Jasioski 

(Politechnika Gdaoska) 

12.15 – 13.45 

Pompy ciepła – małe i duże- racjonalizacja użytkowania energii 

Prof. Brunon Grochal  

(Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie) 

13.45 – 14.15 Lunch  

14.15 – 15.45 

Możliwości rozwoju energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne 
źródła energii w technologii ORC  

dr Patrycjusz Zarębski  

(Politechnika Koszalioska) 

15.45 – 16.00 Dyskusja 
 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 
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Seminarium naukowe w ramach projektu:

„Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru.”

mgr inż. Wojciech Krużewski
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 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"
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Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy

w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 
naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego 
obszaru na terenie kraju.
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upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia 
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,

podwyższenie wiedzy związanej z 
ochroną własności intelektualnej 

z zakresu OZE wśród 60 pracowników
jednostek naukowych 

(w tym 35% tj. 21 kobiet 
oraz 65% tj. 36 mężczyzn)

przedstawienie barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu 

wyników badań do praktyki 
w sektorach mogących wykorzystywać OZE
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Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa

Zarząd Główny 

w Warszawie
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Seminaria

Publikacja nt. 

osiągnięć 
z zakresu

OZE

Targi promocyjne

Szkolenia nt. ochrony 
własności 

intelektualnej 
z zakresu 

OZE

Wortal naukowo-
informacyjny

Zarządzanie 
i koordynacja 

realizacji 
projektu
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• Przeprowadzonych zostanie 19 jednodniowych otwartych 
seminariów naukowych na temat OZE mających na celu 
uświadomienie i popularyzację prac badawczo-rozwojowych 
z tego zakresu. Są skierowane do pracowników jednostek 
naukowych.

• Seminaria będą organizowane w całej Polsce, w zależności od 
zainteresowania. Szczegółowe informacje o seminariach będą 
publikowane na wortalu.

• Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie 

na wortalu . 
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Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na 

celu popularyzację OZE. Celem tego działania jest zaprezentowanie 
osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur 
naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie 
konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Byliśmy już w Poznaniu w dniach 23-26.11.2010 r. na 
Międzynarodowych Targach Ochrony  Środowiska POLEKO
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 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE

 Przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych.

 Tematyka: głównie zakres ustawy Prawo własności intelektualnej, 
prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym omówienie 
procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami innowacyjnymi, 
zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych 
źródeł energii. 

 Zajęcia będą prowadzone w przeważającej części w formie warsztatowej. 
Szkolenia zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.

 Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. 
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Na zakończenie projektu zostanie 
wydana publikacja związana 
z osiągnięciami na temat OZE. 
Posłuży ona do przedstawiania barier 
i sugestii rozwiązań we wdrażaniu 
wyników badań do praktyki w sektorach 
mogących wykorzystywać OZE. 

Rozwiązania zostaną wypracowane 
podczas seminariów oraz na podstawie 
rekomendacji zebranych na wortalu:

Materiał zostanie opublikowany również 
w formie elektronicznej oraz 
rozdystrybuowany do podmiotów 
działających na rzecz nauki w obszarze 
OZE.
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60 pracowników
jednostek

naukowych

35%
tj. 21 kobiet

65%
tj. 39 mężczyzn
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 19 seminariów

 570 materiałów na seminaria

 2 stanowiska targowe z 1000 pakietów informacyjnych 
każde

 2 edycje szkoleń dot. ochrony własności intelektualnej

 60 kompletów materiałów szkoleniowych

 1500 sztuk publikacji wydanej na zakończenie projektu
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Rezultatem projektu będzie upowszechnienie
wyników badań nt. OZE oraz stworzenie 
wortalu naukowo- informacyjnego.

Wortal funkcjonuje pod adresem:

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusjach,
a także korzystania z biblioteki on-line i zbioru

publikacji oraz prezentacji. 

14

wrzesień 2010 r.- grudzień 2011 r.

Zapraszamy pracowników jednostek 

naukowych z całej Polski do udziału 

w otwartych seminariach naukowych 

oraz szkoleniach.
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mgr inż. Wojciech Krużewski

75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38
tel. /fax. 94 342 25 81 •  606 817-011



dr hab. in¿. Leszek Styszko

UPRAWA 
WIERZBY ENERGETYCZNEJ
wyniki badañ nad wierzb¹ energetyczn¹ 

na Politechnice Koszaliñskiej  



Uprawa wierzby 

energetycznej – wyniki badań 

nad wierzbą energetyczną na 

Politechnice Koszalińskiej

Dr hab. inż. Leszek Styszko, 

prof. nadzw. PK

Wprowadzenie
Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) oznacza energię

pochodzącą z naturalnych procesów przyrodniczych.

OZE to energia: wody, wiatru, promieniowania słonecznego,

geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz energia

wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych.

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych

pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych).

Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe

oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez

ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów

cieplarnianych.



Energia ze źródeł odnawialnych

Rok UE – 25 [%] Polska [%]

2001 10,9 5,1

2002 10,6 5,2

2003 11,6 5,2

2004 12,5 5,5

2005 13,4 5,8

2006 14,6 6,1

2007 16,6 6,7

2008 17,6 7,6

Źródło: GUS 2009

Polska – udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto – 15% w 2020 roku  

Struktura pozyskania energii 

odnawialnej
Źródła energii UE-25 [%] Polska [%]

2005 2008 2005 2008

Biomasa stała 51,6 46,0 91,6 87,7

Słońce 0,7 1,2 0,0 0,0

Woda 21,3 18,6 4,2 3,4

Wiatr 5,3 7,2 0,3 1,3

Biogaz 4,0 5,4 1,2 1,8

Biopaliwa 3,4 7,1 2,6 5,5

Geotermia 4,6 4,0 0,2 0,2

Odpady komunalne 9,1 10,5 0,0 0,0

Źródło: GUS 2009



Biomasa stała
• Biomasa stała obejmuje organiczne, niekopalne substancje o

pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane do

produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.

• Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa leśna jako

drewno opałowe (polana, okrąglaki, zrębków, brykiet, pelety) oraz

odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi,

przecinek, krzewów, chrustu, karp, a także odpady z przemysłu

drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego.

• Paliwa z biomasy rolniczej pochodzące z plantacji przeznaczonych

na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne,

trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz

pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa.

• Węgiel drzewny jako stały produkt odgazowania biomasy.

Wprowadzenie

1. Biomasa głównym potencjalnym źródłem energii odnawialnej w Polsce,

2. Zapotrzebowanie energetyki systemowej i cieplnej do 2020 roku  wynosi  

17,47 mln ton rocznie (Grzybek 2004),

3. Źródła biomasy: odpady z lasów, rolnicze produkty uboczne i celowo 

zakładane plantacje roślin energetycznych,

4. Powierzchnia gruntów odłogowanych w woj. zach.-pomorskim w 2006 

roku – 0,103 mln ha klas V, VI i VIz, obecnie jest mniejsza.

5. Konsekwecje wprowadzenia „plonu reprezentatywnego” dla upraw roślin 

energetycznych,

• a.    wierzba - 8 ton suchej masy z hektara, 

• b.    ilość biomasy dostarczonej do przetworzenia na cele energetyczne 

może być zmniejszona max. o 10% przy zniszczeniu upraw lub plonu na 

skutek nieprzyjaznej pogody lub wypadku drogowego albo kradzieży,

6. Brak wsparcia finansowego Państwa do upraw energetycznych od 2010 

roku.



Politechnika Koszalińska

Prace badawcze z zakresu biomasy wierzby prowadzą 

jednostki organizacyjne Politechniki Koszalińskiej:

1. Instytut Ekonomii i Zarządzania w Zakładzie Polityki 

Ekonomicznej i Regionalnej – zespół prof. nadzw. 

Michała Jasiulewicza

2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w 

Zakładzie Roślin Energetycznych Katedry Biologii 

Środowiskowej – zespół prof. nadzw. Leszka Styszki

Potencjalne regiony pod uprawę wierzby 

energetycznej z uwzględnieniem jakości gleb 

i opadów (Jadczyszyn 2006)



Wyszczególnienie Kościernica (1) Kościernica (2) Kurowo (3)

Rok sadzenia wierzby 2005 2007 2007

Powierzchnia, ha 31,38 21,05 39,52

Kompleks glebowy 5-6 5-6 4-5

Klasa bonitacyjna IVa - V IVb - V IIIb - IVb

Zasobność  P2O5, mg 15,7 14,6 15,2

Zasobność K2O, mg 3,6 4,0 11,0

Zasobność MgO, mg 2,9 1,0 5,1

pH w KCl 4,6 4,3 5,3

Przedplon odłogowane 10 lat odłogowane 10 lat odłogowane 10 lat

Herbicyd Roundoup 4l/ha - Roundoup 4l/ha

Nawożenie NPK, kg 10+30+60 10+20+50 10+20+50

Zrezów sztuk/ha 32  tys. 25 tys. 25 tys

Pielenie ręczne/mech wybiórczo / - 50%  / - 40%  /  60%

Koszenie po I weg. I-II 2006 zimą 2007/2008 zimą 2007/2008

Charakterystyka pól z uprawą wierzby 

w Politechnice Koszalińskiej

Charakterystyka upraw wierzby na polach 

Politechniki Koszalińskiej

Lp. Wyszczególnienie Kościernica

(1)

Kościernica 

(2)

Kurowo k. 

Bobolic (3)

Suma

1 Doświadczenia ścisłe 0,60 1,63 - 2,23

2 Klon 1047, ha 4,25 3,12 8,25 15,62

3 Klon 1054, ha 4,68 4,90 9,75 19,33

4 Klon 1023, ha 4,38 4,98 6,20 15,56

5 Klon 1013, ha 2,99 - - 2,29

6 Klon 1052, ha 5,15 2,76 7,00 14,91

7 Klon 1047D, ha 4,94 3,12 7,05 15,11

8 Klon 1056, ha 0,85 - - 0,85

9 Klon 1033, ha 0,60 - - 0,60

10 Klon 1040, ha 0,65 - - 0,65
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12

Wierzba koszykarska 

Topinambur

0,30

1,00

-

-

-

-

0,30

1,00

13 Drogi technologiczne 0,99 0,54 1,27 2,80

14 Powierzchnia ogółem 31,38 21,05 39,52 91,95



Lokalizacja pól z wierzbą energetyczną w 

Kościernicy k.Koszalina

Schemat nasadzeń wierzby 

(Kiełczewski 2006)



Cel badań

Celem doświadczeń było:

• wskazanie możliwości poprawy efektywności uprawy wierzby

energetycznej na gruntach lekkich odłogowanych przez 10 lat,

• ocena skutków ekologicznych takich upraw.

Oceniano w doświadczeniach ścisłych:

• poziom wody gruntowej i jej jakość,

• zmiany jakości gleby (pH, wilgotność, zawartość makroskładników),

• dynamikę odrastania pędów wierzby w kilkuletniej uprawie,

• wpływ nawożenia kompostem z osadów komunalnych oraz

nawozami mineralnymi azotowymi i potasowymi na plon i jakość

biomasy,

• skład chemiczny i wartość energetyczną biomasy,

• rozmiary zanieczyszczenia powietrza gazami przy spalaniu

biomasy.

1.      DOŚWIADCZENIA ŁANOWE (dr R. Kiełczewski – Pracowna Agrobiznesu). 

Wiosną 2006 roku wytypowano 6 wyróżniających się klonów: 1054, 1023, 1047, 1047D, 
1052 i 1013 i na powierzchni po 0,3 ha w każdym klonie zastosowano nawożenie:

1 – obiekt kontrolny bez nawożenia

2 – O1 – 8 t/ha kompostu z osadów komunalnych (EKO-KOMP)

3 – O2 - 15 t/ha kompostu z osadów komunalnych (EKO-KOMP)

4 – M1 – nawóz Hydrofoska 16 w dawce 600 kg/ha

5 – M2 - nawóz Hydrofoska 16 w dawce 1100 kg/ha

2.       DOŚWIADCZENIE ŚCISŁE (prof. nadzw. L. Styszko – ZRE). Wiosną 
2006 roku założono doświadczenie dwuczynnikowe metodą losowanych 
podbloków w układzie zależnym w 3. powtórzeniach.
1.    Czynnik I rzędu – kombinacje nawozowe (4):

a. bez nawożenia,
b. kompost 15 t/ha świeżej masy, 
c. kompost 15 t/ha + 562,5 kg/ha nawozu Hydrofoska 16 ( = 90 kg/ha N),
d. kompost 15 t/ha + 1125,0 kg/ha nawozu Hydrofoska 16 ( = 180 kg/ha N) ,

2. Czynnik II – klony wierzby krzewiastej (9):
1047 (A); 1054 (B); 1023 (C); 1013 (D); 1052 (E); 1047D (F); 
1056  (G); 1018 (H) i 1033 (K)

Schemat doświadczeń na polu nr 1 

założonych w 2005/2006 roku



Wyniki doświadczeń łanowych

podane są w  publikacji: 

Jasiulewicz M., Kiełczewski R., Fijałkowska-Jurgens E. 2007.

Gründung der Weideplantagen auf den brachflächen. [W:]

Wissenschaft und Wirstschaft im Diskurs Die Zukunft

regenerativer Energien. Herausgeber: Michał Jasiulewicz, Peter

Garbe, Werner Westphal. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki

Koszalińskiej. Koszalin-Torgelow 2007: s. 83-96.

Wyniki badań

1. Badane parametry - pomiary: wysokości, grubości i
liczby pędów, zanikania krzaków wierzby na poletku,
zasychania pędów i liści w warunkach suszy,
występowania szkód łowieckich, ocena plonowania,
skład chemiczny i wartość energetyczna biomasy,
ocena zawartości w spalinach gazów: CO, CO2, NO,
NO2, NOx, SO2, Cl2 przy spalaniu w temperaturach:
300 C, 600 C, 900 C i 1200 C.

2. Zbiór biomasy po latach uprawy: II (luty 2008), III –
(luty 2009) i IV (XI 2009). Próby biomasy do analiz
pobrano po koszeniu w terminach: I – w dniu
koszenia, II – po 2 m-cach, III – po 4 m-cach i IV – po
6 m-cach.

OBSERWACJE NA 

DOŚWIADCZENIACH ŚCISŁYCH



1. Nawożenie azotem - doświadczenie 2-czynnikowe w 4. powtórzeniach:

a.  4 dawki azotu kg/ha: 0; 50; 100 i 150

b.  10 odmian wierzby: 1047 (A), 1054 (B), 1047D (C), Start (D), 

Sprint (E), Turbo (F), Ekotur (G), Olof (H), Jorr (K) i Tordis (M)

2. Gęstością sadzenia – doświad. 2-czynnikowe w 4. powtórzeniach:

a.  3 gęstości sadzenia: 15.000;  22.134  i  33.200 sztuk/ha zrezów

b.  10 odmian wierzby:1047 (A), 1054 (B), 1047D (C), Start (D), 

Sprint(E), Turbo (F), Ekotur (G), Olof (H), Jorr (K) i Tordis (M).

3. Nawożenie wierzby formami potasu: 2-czynnikowe w 1. powtórzeniu:

a.  4 dawki chlorku  i siarczanu potasu kg/ha: 0, 60, 120 i 180

b.  7 odmian wierzby: Start (A), Sprint (B), Turno  (C), Ekotur (E), 

Olof (E), Jorr (F) i 1047 (G).

4. Nawożenie róży wielokwiatowej azotem i chlorkiem potasu: dośw. 1-
czynnikowe z 13. kombinacjami nawozowymi obejmujące dawki azotu i 
form potasu.

5.       Rozmnożenia wieloletnich roślin energetycznych: miskant olbrzymi i 
ślazowiec pensylwański.

Doświadczenia założone wiosną 

2007 roku na polu nr 2

Doświadczenia ścisłe

Wyniki badań

Opracowano na podstawie danych

opublikowanych i nieopublikowanych

przez pracowników i doktorantów

Zakładu Roślin Energetycznych

Politechniki Koszalińskiej



Opady w Boninie k. Koszalina 

w latach 2006-2009 [mm]

Miesiąc/ 

rok

2006 2007 2008 2009

IV-X 549,2 654,4 459,0 608,6

I-XII 753,4 1062,0 855,0 787,2

Współczynnik hydrotermiczny Sieljaninowa 

dla Bonina w latach 2006-2009

Miesiąc 

/rok

2006 2007 2008 2009

IV 3,04 1,31 2,96 0,35

V 1,82 1,74 0,16 2,43

VI 1,39 2,43 1,78 3,58

VII 0,32 3,86 0,99 1,82

VIII 4,40 1,35 2,52 0,85

IX 1,14 2,58 1,17 1,57

X 1,22 1,66 2,39 6,64

IV-X 1,85 2,28 1,61 2,29



Wpływ badanych czynników na plon 

i zawartość suchej masy w pędach wierzby 

w latach 2006-2009 [procent zmienności]

Lp. Komponent 

wariancyjny

Liczba 

poziomów

Plon

świeżej 

masy

Zawartość

suchej 

masy

Plon

suchej 

masy

1. Klony wierzby [C] 9 19,0*** 6,6*** 2,4***

2. Nawożenie [B] 4 21,5*** 1,1* 17,0***

3. Wiek uprawy [A] 3 47,5*** 79,3*** 67,4***

4. Współdz. CB 7,4*** 0,0 7,2***

5. Współdz. CA 0,0 2,8* 0,0

6. Współdz. BA 1,1** 1,1 1,6**

7. Współdz. CBA 3,5 9,1 4,4

8. Suma 100,0 100,0 100,0

Wpływ wieku uprawy na plon pędów 

wierzby w latach 2006-2009

Data zbioru Rok 

odrastania 

pędów

Zawartość 

suchej 

masy w 

pędach 

[%]

Plon 

świeżej 

masy 

pędów 

[t/ha]

Plon 

suchej 

masy 

pędów 

[t/ha]

Roczny 

przyrost 

plonu suchej 

masy pędów 

[t/ha]

2008 luty II 41,0 27,5 11,2 5,6

2009 luty III 42,0 39,9 16,8 5,6

2009 

listopad

IV 48,6 54,1 26,3 6,6

NIR (0,05) - 0,7*** 1,7*** 0,9*** -

Średnia z 

doświad-

czenia

- 43,9 40,5 18,1 4,5



Wpływ nawożenia na plon świeżej i suchej 

masy oraz na zawartość suchej masy w pędach 

wierzby w latach 2006-2009

Oznaczenie kombinacji nawozowej Zawartość 

suchej 

masy w 

pędach 

[%]

Plon pędów [t/ha]

Literowe Dawka 

ś.m.  

kompostu 

[t/ha]

dawka N 

[kg/ha]

świeżej 

masy

suchej 

masy

a 0 0 44,5 31,9 14,4

b 15 0 44,1 34,1 15,4

c 15 90 43,4 45,7 20,2

d 15 180 43,5 50,4 22,4

NIR (0,05) 0,8* 2,0*** 1,1***

Wpływ współdziałania wieku uprawy i 

nawożenia na plon suchej masy pędów wierzby

Termin 

zbioru

Lata 

uprawy

Plon suchej masy pędów w 

kombinacjach nawozowych [t/ha]

a b c d

2008 luty II 9,04 8,81 12,59 14,46

2009 luty III 13,35 13,66 19,53 20,66

2009 

listopad

IV 20,84 23,64 28,44 32,22

NIR (0,05) 1,85***



Plon suchej masy klonów wierzby w

kombinacjach nawozowych

Klon 

wierzby

Plon suchej masy klonów wierzby w kombinacjach 

nawozowych [t/ha]

a b c d

1047 16,3 17,1 21,1 29,3

1054 12,7 15,0 19,6 24,5

1023 15,5 16,1 27,0 22,0

1013 16,2 16,5 20,7 18,6

1052 12,1 12,2 16,3 25,3

1047D 14,3 13,8 21,8 23,2

1056 16,0 17,2 18,2 14,9

1018 13,0 14,7 19,8 23,3

1033 13,5 15,9 17,2 20,9

NIR (0,05) 3,2***

Wpływ wieku uprawy oraz nawożenia na plon 

suchej masy pędów trzech klonów wierzby 

dane z równań regresji

Kombi 

nacja 

nawo 

zowa

Plon suchej masy pędów u klonów wierzby 

w latach uprawy [t/ha]

1047 1023 1047D

2 3 4 2 3 4 2 3 4

a 8,96 17,68 26,40 8,21 17,00 25,79 7,70 15,60 23,51

b 8,86 17,59 26,31 7,89 16,67 25,46 7,02 14,93 22,83

c 10,98 19,70 28,42 13,88 22,66 31,46 11,89 19,80 27,70

d 15,55 24,27 33,00 10,70 19,49 28,28 12,53 20,43 28,34



Wpływ długości suszenia pędów po 

koszeniu wierzby na plon biomasy

Termin zbioru w 

2008 roku

Zawartość 

suchej masy 

[%]

Plon świeżej 

masy pędów 

[t/ha]

I   - 8 luty 44,5 27,5

II  - 11 kwiecień 53,4 23,2

III - 6 czerwiec 95,4 13,0

IV  - 18 sierpień 84,1 14,9

NIR₀,₀₅ 0,7*** 0,5***

Wpływ badanych czynników na 

długość pędów wierzby [cm]
Poziom 

czynnika

Rok uprawy Termin 

pomiaru

Nawożenie Klon wierzby

1 I - 141 31 V - 217 „a” - 268 A - 301

2 II - 269 30 VI - 267 „b” - 262 B - 281

3 III - 313 30 IX - 299 „c” - 285 C - 292

4 IV - 378 15 XI - 317 „d” - 288 D - 261

5 E - 283

6 F - 282

7 G - 239

8 H - 273

9 K - 266



Wpływ badanych czynników na grubość 

pędów wierzby [mm]

Poziom 

czynnika

Rok uprawy Termin 

pomiaru

Nawożenie Klon wierzby

1 I - 7,9 31 V - 13,0 „a” - 15,0 A – 16,9

2 II - 14,2 30 VI - 15,8 „b” - 14,9 B – 16,1

3 III - 16,9 30 IX - 16,6 „c” - 16,2 C – 16,4

4 IV - 24,6 15 XI - 18,2 „d” - 17,5 D – 16,2

5 E – 15,4

6 F – 16,1

7 G – 14,9

8 H – 15,9

9 K – 15,2

NIR (0,05) 0,4*** 0,4*** 0,4*** 0,6***

Wpływ żerowania zwierzyny na długość i 

grubość pędów wierzby w latach 2007 i 2008

Procent 

uszkodzonych 

wierzchołków 

pędów

Długość pędów 

jednorocznych w 

latach [cm]

Grubość pędów 

jednorocznych  w 

latach [mm]

2007 2008 2007 2008

0 187,6 157,3 11,92 9,95

25 176,2 142,7 11,54 9,33

50 164,8 128,2 11,16 8,71

75 153,4 113,6 10,77 8,08

100 142,0 99,1 10,39 7,46
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Badane czynniki

Wpływ badanych czynników na ciepło spalania 
analityczne biomasy wierzby, lata 2008-2010
[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Klony wierzby (A - K) i kombinacje nawozowe ("a" - "d"

Wpływ współdziałania klonów wierzby z 
nawożeniem na ciepło spalania analityczne 
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dane niepublikowane]
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Lata uprawy (II - IV) i kombinacje nawozowe ("a" - "d")

Wpływ współdziałania nawożenia z latami uprawy 
na ciepło spalania analityczne przy biomasie 

wierzby, lata 2008-2010  [Fijałkowska, Styszko, 
dane niepublikowane]
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Badane czynniki

Wpływ badanych czynników na wartość opałową 
roboczą biomasy wierzby, lata 2008-2010                       

[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ współdziałania klonów z nawożeniem na 
wartość opałową roboczą biomasy, 

średnia z dwóch terminów, lata 2008-2010  
[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Klony wierzby (A - K) i terminy zbioru (I, III)

Wpływ współdziałania klonów wierzby z terminami 
zbioru na wartość opałową roboczą biomasy     
[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Terminy zbioru (I, III) i kombinacje nawozowe ("a" - "d")

Wpływ współdziałania nawożenia z terminami 
zbioru na wartość opałową roboczą biomasy
[Fijałkowska, Styszko, dane niepublikowane]
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Badane czynniki

Wpływ badanych czynników na zawartość NOx w  
spalinach z biomasy wierzbowej, lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Temperatury spalania (300 C - 1200 C) i kombinacje 
nawozowe ("a" - "d")

Wpływ współdziałania nawożenia z temperaturami 
spalania biomasy na zawartość NOx w spalinach, 

lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ współdziałania lat uprawy z temperaturami 
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w spalinach, lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Lata uprawy (2008 - 2010) i termin zbioru (I, III)

Wpływ współdziałania lat uprawy z terminami 
zbioru na zawartość NOx w spalinach z biomasy 

wierzby, lata 2008-2010 
[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]
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Wpływ badanych czynników na zawartość NOx w 
spalinach z biomasy wierzby, dane z 2010 roku 

[Sztyma-Horwat, Styszko, dane niepublikowane]



Wnioski

1. Brak dostępu korzeni wierzby do wody gruntowej wywoływał

okresowy stres suszy (zamieranie pędów i liści) mimo, że

warunki hydrotermiczne do uprawy wierzby w latach 2006 –2009 w

Kościernicy były sprzyjające. W latach tych spadło od 753 mm do

1062 mm opadu, a w okresie IV-X – od 459 mm w 2008 roku do

654 mm - w 2007 roku.

2. Na glebach lekkich poziom wody gruntowej może być czynnikiem

ograniczających plony biomasy wierzby.

3. Nawożenie kompostem w dawce 15 t·ha-1 świeżej masy w

stosunku do obiektu kontrolnego bez nawożenia,

 zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 0,4%,

 zwiększyło plon świeżej masy o 2,2 t·ha-1 tj. o 6,9%,

 zwiększyło plon suchej masy o 1,0 t·ha-1 tj. o 6,9%.

Wnioski
3. Korzystny wpływ nawożenia kompostem na plony świeżej i

suchej masy pędów na glebie lekkiej narastał w miarę upływu lat

uprawy, osiągając istotne zwyżki dopiero w czwartym roku przy

plonie świeżej masy o 5,4 t·ha-1 tj. o 12,7%, a przy plonie suchej

masy o 2,8 t·ha-1 tj. o 14,4% w stosunku do obiektów bez

nawożenia.

4. Zastosowanie łącznego nawożenia kompostem oraz nawozem

Hydrofoska 16 w obu badanych dawkach (562,5 kg·ha-1 i 1125,0

kg·ha-1),

 przeciętnie zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach

odpowiednio o 1,1% i 1,0%,

 zwiększyło plon świeżej masy przeciętnie odpowiednio o

13,8 t·ha-1 tj. o 43,3% i o 18,5 t·ha-1 tj. o 58,0%,

 zwiększyło plon suchej masy przeciętnie odpowiednio o 5,8

t·ha-1 tj. o 40,3% i o 8,0 t·ha-1 tj. o 55,6% w stosunku do obiektu

kontrolnego bez nawożenia.



Wnioski
• Wykazano negatywny wpływ szkód łowieckich na przyrosty

długości i grubości pędów, a pozytywny – przy liczbie pędów w

krzaku.

• Negatywny wpływ szkód łowieckich na przyrost pędów wierzby w

uprawie wieloletniej corocznie powiększał się, mimo

zmniejszania się intensywności zgryzania ich wierzchołków.

• Ciepło spalania suchej biomasy wierzbowej wyniosło przeciętnie

18554 KJ/kg suchej masy i zależało od wieku pędów, klonu,

terminu zbioru, współdziałania klonów z terminami zbioru i

kombinacji nawozowej.

• Pędy z kombinacji intensywnie nawożonej miały przeciętnie

niższą wartość ciepła spalania.

Wnioski

• Wartość opałowa biomasy wierzbowej najsilniej zależała od

wilgotności pędów w dniu pobierania prób.

• Naturalne suszenie pędów wierzby na polu w okresie wiosny i

lata radykalnie zmniejszało zawartość w nich wody.

• Zawartość gazów w spalinach z biomasy wierzbowej zależała od

temperatury spalania, wieku pędów, współdziałania temperatur

spalania z wiekiem pędów, terminem poboru prób, nawożenia i

klonów.

• Relacje pomiędzy badanymi czynnikami a zawartością w

spalinach badanych gazów (CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2 i Cl2) były

różne.



Nierozwiązane problemy przy 

uprawie wierzby
1. Handel materiałem rozmnożeniowym wierzby nie jest 

uregulowany prawnie i nie podlega ustawie o nasiennictwie.

2. Brak urzędowego rejestru odmian wierzby.

3. Brak oceny wartości gospodarczej (WGO) genotypów wierzby.

4. Nie prowadzi się doświadczeń z wierzbą w ramach regionalnego 

doświadczalnictwa odmianowego na wzór PDO.

5. Brak rozeznania produkcyjności genotypów wierzby w 

różnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski.

6. Brak kontroli jakości i zdrowotności sadzonek (zrezów) 

oferowanych przez dostawców.

7. Brak sponsorów doświadczalnictwa polowego z wierzbą.

Dziękuję 
za życzliwą uwagę



dr in¿. Piotr Jasiñski

OGNIWA PALIWOWE
rozwój i stan obecny



Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska
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Budowa i zasada działania
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Charakterystyka typowych technologii generacji rozproszonej (UE, AUS, CAN) 

Technologia
Moc 

zainstalowana

Koszt inwestycyjny

[Є / kW]

Koszt energii

[Є / kWh]

Turbiny wiatrowe, lokalizacja lądowa 15 MW 900 – 1300 0,04 0,09

Turbiny wiatrowe, lokalizacja „ofshore" 100 MW 1500 – 2000 0,05 0,12

Małe turbiny wodne, niskospadowe 5 MW 900 – 1000 0,02 0,03

Małe turbiny gazowe 5 MW 800 – 850 0,053 0,057

Silniki tłokowe gazowe 5 MW 500 – 750 0,03 0,0453

Ogniwa fotowoltaiczne 5 MW 6000 – 10000 0,7 1,0

Ogniwa paliwowe 5 MW 1100 – 1600 0,08 0,10

Małe silniki tłokowe 50 kW 600 – 1500 0,07 0,15

Mikroturbiny 50 kW 300 0,03 0,05

Małe ogniwa paliwowe 50 kW 900 0,09 0,15

Źródło:  CIGRE Tech.  Broch.  2000
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Charakterystyka typowych technologii rozproszonych dla USA 

Technologia
Moc / energia 

zainstalowana

Sprawność 

[%]

Koszt inwestycyjny

[USD / kW]

Mikroturbiny gazowe 25 100 kW 25 30 350

Ogniwa paliwowe stacjonarne 20 2000 kW 30 45 2000

Ogniwa paliwowe do napędu 

pojazdów
30 200 kW 30 45 200

Układ hybrydowy (ogniwo 

paliwowe / mikroturbina)
100 200 kW 60 70 -

Bateria chemiczna 50 500 kWh 70 80 500 kWh

Magazynowanie energii w 

masach wirujących
2 100 kWh 70 80 -

Źródło:  CIGRE Tech.  Broch.  2000
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Technologia
Obecnie dostępne Następna generacja

Nakłady inwestycyjne 

[USD / kW]

Sprawność

[%]

Nakłady inwestycyjne

[USD / kW]

Sprawność

[%]

Generacja scentralizowana (systemowa)

Turbiny gazowe 350-450 35 200 45

Układy gazowo-parowe 500 57 350 62-63

Na węglu kamiennym 900-1300 42 900 45-50

Na w.k. z kotłami fluidalnymi 1800 42 1200 41-47

Generacja rozproszona

Mikroturbiny gazowe 

(25-100 kW)
350-1250 28 300 37

Gazowe silniki tłokowe 200-800 32 200-500 42

Małe turbiny gazowe 300-870 35 300 45

Silniki Diesla 200-250 40 200 48

Ogniwa paliwowe 3000 40-50 1000-1500 60-70

Systemy fotowoltaiczne 7000 10 3000-5000 15-20

Elektrownie wiatrowe 1500 40-45 1000 45-50

Źródło: J. Paska  2002
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Gęstość energii w odniesieniu do masy i objętości

Gęstość energii

[kWh/kg] [kWh/l]

Wodór, gaz (300 bar) 33 0,7

Wodór, ciekły (-250 C) 33 2,4

Wodór, wodorki metalu 0,6 3,2

Metanol, ciekły 5,6 4,4

Gaz ziemny (300 bar) 14 3,4

Gaz ziemny, ciekły (-160 C) 14 5,8

Benzyna, ciekła 13 8,7

Ropa naftowa 12 -

8



Wizja gospodarki wodorowej według Stuart/CKI's

9

Rodzaje ogniw paliwowych

Alkaliczne

Kwasu fosforanowego

Polimerowe

Stopionych soli

Tlenkowe
10
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Historia

1839 - Sir William Grove 

1932-1959 - Francis T. Bacon

5 kW system

1959 – Allis-Chalmers

Propane / O2, 

1008 cells, 15 kW

12



AFC, misja Apollo

2 jednostki po 1.5 kW

dostarczały energię elektryczną i 

znaczną część wody pitnej

Ogniwa paliwowe PEM w

misji Gemini, 1965 - 1kW
13

Wymagania

• Rezystancja musi być jak najmniejsza
– elektrolit musi być możliwie cienki i gęsty

– elektrody muszą być optymalne pod względem 
właściwości elektrokatalitycznych oraz porowatości

– kolektory prądu muszą efektywne

• Cena musi być przystępna
– temperatura pracy poniżej 700 C

– tania technologia wytwarzania

• Stabilna praca

• Praca z różnymi paliwami 14
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Charakterystyka prądowo-mocowa
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Konfiguracje
Ogniwa zbudowane na podłożu z:

• elektrolitu

• anody

• katody

• kolektora prądowego

17

Ogniwo polimerowe

18
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Metanolowe

Etanolowe

1800 Wh

20
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Źródło: SECA
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Materiały dla SOFC

Elektrolit:

• Zr0.84Y0.16Ox

– 0.1 S/cm at 1000°C

– 0.02 S/cm at 800°C

• Ce0.8Sm0.2Ox

– 0.1 S/cm at 800°C

• La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2Ox

– 0.1 S/cm at 800°C
24



Materiały dla SOFC
Anoda

• Ni cermet

– Toleracja SOx

– Stabilność

• La0.4Sr0.6TiO3

• (La0.75Sr0.25)0.9Cr0.5Mn0.5O3

Interkonektor

• LaCrO3

• Ni stopy

• stal

Katoda

• La0.8Sr0.2MnO3 (LSM)

• La0.6Sr0.4FeO3 (LSF)

• La0.8Sr0.2Co0.2Fe0.8O3

(LSCF)

• Sm0.5Sr0.5CoO3 (SSC)

Uszczelniacz

• Szkła Si

• Mika 25

Żródło: Dephi

Konfiguracja planarna

26



Ceramic Fuel Cell 

Płyty bipolarne

27

Konfiguracja tubularna (rurowa)

źródło: Siemens Westinghous
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Ogniwa paliwowe w USA

SECA – Solid State Energy Conversion Alliance

29

Cummins

Power 

Generation

systemy zastępujące silniki konwencjonalne $165 milionów/ 10 lat 30



7-10kW APU dla domków i samochodów

$80 milionów /10 lat

Siemens-Westinghouse

31

Delphi

5kW APU dla samochodów i ciężarówek, wojska i jako źródło wspomagające

$135 milionów /10 lat

32



Honeywell (General Electric)

3-10kW SOFC system 

$133 milionów/10 lat 33

SECA 2004 Acumentrics

$74 M / 8 lat

34



SECA 2004

FuelCell Energy – $138M / 9 lat

10kW SOFC, 600-700oC

35

AIST JAPAN

2 W/cm3 36



Sulzer Hexis HXS1000 1kW

SOFC small stationary system 

UTC Fuel Cells 5kW Alpha 

prototype 37

UTC Fuel Cells PC25s

6 - 200kW PAFC Connecticut 

Juvenile Training School, USA

od 2001 

38



Pierwszy układ SOFC / turbina 

gazowa, hybryda 220kW

National Fuel Cell Research Centre, 

University of California-Irvine

od 2002 r.
39

40



Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), Japan

300kW BioGas plant

~US$ 1,650/kW w 2010 
41

Proton exchange membrane fuel cell 

(PEMFC), Ballard Power Systems

Fuel Cell Power 

System 

Parameter

Present 

Status

Freedom

CAR Goals 
2010/2015

Life (years) 2 – 3 15

Peak Efficiency (%) 50 – 60 60 

Gravimetric Power 

Density (W/kg)

300 – 500 325 

Cost ($/kW) $75 – 600 $45 (2010) 

$30 (2015)

1970 Alkaline Fuel Cell Vehicle

Austin A40

42

http://en.wikipedia.org/wiki/Ballard_Power_Systems


Emisja dwutlenku węgla

źródło: Martyna Ćwik
43

Bezpieczeństwo

44



Wagon Jednostka jednowagonowa

Wymiary wagonu (L x W x H) 20 x 2,8 x 4,052 m

Maksymalna szybkość 100 km/h

Typ silnika Silnik indukcyjny 95 kW x 2

Ogniwo paliwowe Ogniwo PEM 65 kW x 2

Bateria Bateria litowa 19 kWh

Zbiornik wodoru 270 litrów, 35 MPa
45

Dane techniczne „U31”

Długość całkowita - ok. 56,0 m

Wysokość do mostu fin – ok. 11,5 m 

Maksymalna średnica – ok/. 7,0 m

Pojemność – ok. 1450 ton

Załoga - 27 osób

Kadłub - niemagnetyczna stal 

Napęd: 

generator Diesela

silnik - SIEMENS Permasyn 

ogniwo paliwowe

Broń: 

Torpedy napędzane wodą pod 

ciśnieniem

9 HDW/Siemens ogniwa PEM, 30-40 kW each (U31) 

2 HDW/Siemens ogniwa PEM 120 kW (U32, U33, U34) 
46



DynAero Lafayette III NASA - Aerovirment Helios 

47

48



Wydajność 0,5 – 50 W 

49

BloomBox

• luty 2010 

• moduły 100 kWe („Energy Servers”)

• 8 lat badań – 400 mln $

5kW

25W

50
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dr hab. in¿. Brunon J. Grochal

Pompy ciep³a ma³e i du¿e
racjonalizacja u¿ytkowania energii  



Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Polskie Stowarzyszenie 

Pomp Ciepła 

12

Plan prezentacji

1. Wstęp – co to jest i jak działa pompa ciepła

2. Gdzie można zastosować pompę ciepła

3. Ile pompa ciepła kosztuje – a ile kosztuje CIEPŁO?

4. Korzyści ze stosowania pompy ciepła

5. Mity i fakty o pompie ciepła

6. Przykłady

7. Podsumowanie

2



Pompa ciepła – urządzenie pozwalające na wykorzystanie energii

cieplnej źródeł o niskich temperaturach, odbiera ciepło z dolnego

źródła (np. z powietrza, z gruntu, z wód powierzchniowych bądź

podziemnych), i przekazuje je do górnego źródła o wyższej

temperaturze (np. do instalacji c.o., do instalacji c.w.u.).

Zasada działania najpopularniejszych parowych sprężarkowych

pomp ciepła opiera się na własnościach fizycznych płynów –

czynników roboczych, pracujących w obiegach pomp ciepła.

Wiadomo z fizyki, że temperatura wrzenia/skraplania cieczy zależy

od ciśnienia. Zależność ta - w formie krzywej p(T) - przedstawiana

jest graficznie jako krzywa nasycenia.

1.Wstęp – co to jest i jak działa pompa ciepła

3

Krzywe nasycenia kilku czynników roboczych

(R-744 - ditlenek węgla CO2; R-717 - amoniak NH3; 

R-290 - propan C3H8) 4



CZYNNIK CHŁODNICZY

R407C

Cecha charakterystyczna:

normalna

(to znaczy przy ciśnieniu atmosferycznym) 

temperatura wrzenia to:

tw =  – 43,6 C

CZYNNIK CHŁODNICZY

R718
H2O - woda

tw =    +100 C

normalna

(to znaczy przy ciśnieniu atmosferycznym)

temperatura wrzenia to:

5

Ilustracja wpływu wyboru czynnika roboczego na temperaturę uzyskiwaną 

w skraplaczu pompy ciepła 6



T

s

DZT

GZT

CzR,GT

CzR,DT

GZCzR,GS TTT

CzR,DDZP TTT

zawór 

dławiący
sprężarka

przepływ ciepła w górnym źródle

(w skraplaczu)

przepływ ciepła w dolnym źródle

(w parowniku)

W wymiennikach ciepła 

CIEPŁO nie płynie „pod górę”, lecz 

zgodnie ze spadkiem temperatury!!!

Trochę termodynamiki ...
7

8

Sprężarka

Zawór rozprężny

Skraplacz
Parownik obieg czynnika roboczego

Czynnik roboczy pracuje w obiegu zamkniętym, 

podlegając cyklicznie przemianom termodynamicznym 8



IDEA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA  IVT

dolne źródło ciepła

górne źródło ciepłaIdea działania 

pompy ciepła

9

Obecnie praktycznie każdy ma pompę ciepła w domu ... choć może o tym nie wie!

To chłodziarka (czyli lodówka), bez której trudno wyobrazić sobie dzisiaj życie 

codzienne – ot, jedna z szafek kuchennych.

Wymaga doprowadzenia energii elektrycznej, ale jak właściwie wygląda 

bilans energetyczny tej „szafki” o cudownych właściwościach?

energia

elektryczna

energia

usuwana

z chłodziarki

(ogrzewa pomieszczenie,

w którym znajduje się

chłodziarka)
TW

TZ > TW

TZ

10



parownik

zawór

dławiący

sprężarka

skraplacz

do instalacji 

grzewczej 

budynku

z instalacji 

dolnego 

źródła ciepła

czynnik chłodniczy 

(np. R407C)

z instalacji 

grzewczej 

budynku

do instalacji 

dolnego 

źródła ciepła

POMPA CIEPŁA

Schemat uproszczony instalacji z POMPĄ CIEPŁA

11

+65/55/ C
sprężarka

zawór 

dławiący

skraplacz

parownik

Instalacja grzewcza

GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

Instalacja DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

+5 C

+57/47/ C

+2 C

POMPA CIEPŁA

Schemat poglądowy instalacji z POMPĄ CIEPŁA

(dolne źródło   GRUNT – kolektor poziomy)

12



ELEMENTY KOMPAKTOWEJ POMPY CIEPŁA (IVT)

(z zintegrowanym zbiornikiem) 

parownik

sprężarka

skraplacz

zawór dławiący

13

LN - energia napędowa;     (Q + LN)  - ciepło użyteczne (do ogrzewania)

Pompa ciepła jest urządzeniem 

dokonującym recyklingu energii środowiska 14



)L+Q( N
Q

LN

( )83
L

L+Q
=COP

N

N


Płacimy za LN, otrzymujemy do dyspozycji 

COP Coefficient Of Performance     (Efektywność Cieplna

Pompy Ciepła)   

Jeśli zależy nam na otrzymywaniu dużej ilości ciepła ...  i tanio ...

)L+Q( N


Korzyść ze stosowania pompy ciepła 

wynika z relacji między Q i LN
15

Schemat ilustrujący zasadę działania instalacji z rewersyjną pompą ciepła.

a) ogrzewanie w okresie zimowym; b) chłodzenie w okresie letnim; 

Pompa ciepła może także chłodzić!! 16



2.Gdzie można zastosować pompę ciepła?

Pompę ciepła można stosować wszędzie tam, gdzie jest do dyspozycji 

ciepło przy temperaturze uniemożliwiającej jego wykorzystanie w inny 

sposób.

Pompa ciepła może pobierać ciepło (przy odpowiednim doborze 

czynnika roboczego) z chłodni, ze środowiska, z procesów 

technologicznych (mycie, pranie, ścieki, itd.). 

Pompa ciepła może współpracować z innymi OZE. Może być 

napędzana energią elektryczną z turbiny wiatrowej, z panelu 

fotowoltaicznego, z małej elektrowni wodnej, energią mechaniczną z 

silnika gazowego spalającego biogaz.

17

Pompa ciepła zwykle pracuje okresowo współpracując ze zbiornikiem 

akumulacyjnym ciepła. 

Typowy okres pracy pompy ciepła w domowej instalacji to nieco ponad 

2 000 godzin w ciągu roku, przy żywotności sprężarki rzędu 40 000 

godzin pracy oznacza to 20 lat pracy instalacji bez wymiany urządzeń. 

Dolne źródło ciepła gruntowe ma żywotność szacowaną na 

przynajmniej 50 lat.

Ubytek ciepła z gruntu może i powinien być niwelowany dostarczaniem 

ciepła z chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim, może do tego 

zostać wykorzystana nadwyżka ciepła z kolektorów słonecznych 

podczas lata.

18



Pompa ciepła może być stosowana do ogrzewania 

(i chłodzenia!) pojedynczych pomieszczeń (urządzenia 

małej mocy tzw. „split”, pobierające ciepło z powietrza), 

do ogrzewania (i chłodzenia!) domów jednorodzinnych i 

budynków wielomieszkaniowych, do budynków 

komunalnych i użyteczności publicznej, budynków 

gospodarskich, hal sportowych czy aquaparków –

praktycznie wszędzie.

19

Nadto pompy ciepła mogą być wykorzystywane do 

odladzania powierzchni dróg, chodników, parkingów, 

mostów – odrębna dziedzina zastosowań pomp ciepła to 

energetyczne wykorzystanie gruntu, możliwe jedynie 

właśnie dzięki pompom ciepła. 

Budowane są - dzięki możliwości wykorzystania pomp 

ciepła – magazyny ciepła i chłodu, o skali wielkości 

pozwalającej na sezonowe (lato/zima) magazynowanie 

energii oraz współpracę z sieciowymi systemami 

centralnego ogrzewania (district heating/cooling).

20



Pompy ciepła mogą pracować jako jedyne źródło energii 

(ciepła/chłodu), bądź jako urządzenia pokrywające 

podstawowe zapotrzebowanie na energię, we współpracy 

ze szczytowymi czy uzupełniającymi źródłami energii.

Efekt zastosowania pomp ciepła jest zawsze taki sam: 

radykalne zmniejszenie kosztu zaopatrzenia w energię.

21

Source: A. Wille, V. Lottner, R&D programme on thermal energy storage in Germany, 

10th Int. Conference on Thermal Energy Storage EcoStock 2006, NJ USA, 

May 30-June 2, 2006.  

Podziemne 

magazyny ciepła i 

chłodu dla budynku 

Reichstagu w 

Berlinie

22



3. Ile pompa ciepła kosztuje – a ile kosztuje CIEPŁO?

źródło: Heating and cooling from renewable energies: costs of national policies and administrativebarriers,

FINAL REPORT, MVV Consulting, delivered to DG TREN 15 June, 2007.

Całkowity koszt instalacji z pompą ciepła w UE dla budynków jednorodzinnych 

energooszczędnych, średnioizolowanych oraz starych

23

Jednostkowy koszt pompy ciepła w UE w zależności od mocy cieplnej urządzenia

(opłaca się instalować - np. wspólnie - urządzenie o większej mocy!)

źródło: Heating and cooling from renewable energies: costs of national policies and administrativebarriers,

FINAL REPORT, MVV Consulting, delivered to DG TREN 15 June, 2007.

24



Racjonalne porównania kosztów ogrzewania przy wykorzystaniu różnych 

systemów ogrzewania muszą być przeprowadzane przy uwzględnieniu trzech 

zasadniczych składników tych kosztów: 

- kosztu inwestycyjnego K1 (zakupu i budowy instalacji), 

- kosztu obsługi i remontów K2 (serwisu) 

- kosztu eksploatacji K3 (paliwa i energii niezbędnej do różnego 

rodzaju napędów oraz sterowania i kontroli). 

Dla różnych systemów ogrzewania relacje między tymi składnikami są różne, 

co ilustruje schematycznie rysunek poniżej. 

K1

K2

K3
K1

K2

K3
A) B)

Przykład różnego udziału składników kosztów w całkowitym koszcie ogrzewania:

A) równomierny udział kosztów składowych, 

B) przeważający udział kosztu inwestycyjnego K1 – pompa ciepła. 
25

Wykres porównawczy skumulowanych kosztów ogrzewania 

dla różnych systemów grzewczych (ceny wg 2004 r.)

Kapuściński J. Rodzoch A.: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny 

i perspektywy rozwoju, Warszawa 2006 (wykonano na zamówienie Ministra Środowiska);

jest dostępna nowsza wersja tego opracowania z 2010 r.
26



4.Korzyści ze stosowania pompy ciepła

- DLA ODBIORCY CIEPŁA - to radykalne obniżenie kosztu 

ogrzewania, z możliwością chłodzenia przy użyciu tej samej 

instalacji, 

przy nieporównanie większej wygodzie korzystania z 

instalacji w odniesieniu 

do innych systemów ogrzewania

- DLA ŚRODOWISKA - to obniżenie szkodliwych emisji ze 

spalania paliw konwencjonalnych, dzięki recyrkulacji energii 

pobieranej ze środowiska oraz - w sumie - lepszemu 

wykorzystaniu energii paliwa niż w innych systemach 

ogrzewania – o czym poniżej.
27

5.Mity i fakty o pompie ciepła

Nieprzyjaciele pomp ciepła w Polsce wysuwają dwa 

główne argumenty, które  - ich zdaniem - dyskwalifikują 

przydatność tych urządzeń w naszych warunkach.

28



Pierwszy – to duży koszt inwestycyjny. Prawdą jest, że musimy przy 

zakupie pomp ciepła konkurować z zamożniejszymi krajami UE, 

ponieważ zapotrzebowanie na pompy ciepła jest tak wielkie, iż nie 

można nadążyć z produkcją oraz – przede wszystkim – z 

instalowaniem kolejnych urządzeń. Na wymianę czeka bez przesady 

kilka milionów wyeksploatowanych instalacji grzewczych – i piece 

zastępowane są pompami ciepła!! Prawdą jest jednak także fakt 

konsekwentnego wspomagania (dofinansowywania) budowy nowych i 

wymiany starych instalacji grzewczych przez administracje wszystkich 

krajów „starej UE” i w wielu „nowych” państwach członkowskich UE –

poza Polską ... 29

Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii Odnawialnych 

przewiduje wspomaganie zawodowych dostawców ciepła, 

ale wspomaganie indywidualnych, małych użytkowników 

nie interesuje naszej administracji.

Na pompy ciepła postawiła w rozwoju energetyki 

w szczególności Wielka Brytania.

Już obecnie od każdego użytkownika pompy ciepła 

kupowane jest ciepło pozyskane ze środowiska –

przeciętny użytkownik mieszkający w domu 

jednorodzinnym otrzymuje kwotę około 4000 zł rocznie 

przez okres 20 lat,  to jest średni okres eksploatacji pompy 

ciepła.  30



Drugi argument dotyczy nieefektywności naszych krajowych elektrowni 

– no i winne są, naturalnie, pompy ciepła. Winne są mianowicie tego, że 

dostarczane przez nie ciepło nie jest w stanie zastąpić ciepła, które 

można by uzyskać z bezpośredniego spalenia paliwa. Ilustruje sytuację 

rysunek na kolejnym obrazie poniżej, na którym porównano 

współczynniki wykorzystania paliwa w różnych systemach ogrzewania.

Pomijając już fakt nielogiczności argumentacji według zasady „kowal 

zawinił, Cygana powiesić” trzeba wskazać na przemycany przy tej okazji 

stereotypowy pogląd

o rzekomo niewielkiej efektywności pomp ciepła. 

31

Ta ostatnia sprawa jest na tyle ważna, że warto przedstawić obecny stan 

faktyczny co do efektywności pomp ciepła. 

Postęp techniczny w odniesieniu do pomp ciepła doprowadził 

mianowicie stopniowo do osiągnięcia bardzo wysokich wartości 

współczynników efektywności cieplnej, i to dotyczących całej instalacji –

SPF (Seasonal Performance Factor), a nie tylko samych pomp ciepła –

COP (Coeficient Of Performance). Prezentują to kolejne ilustracje.  

32



zródło: Forsén M., Heat pumps – technology and environmental impact, July 2005: Part 1,

Swedish Heat pump Association (SVEP).
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Ile energii z paliwa jest faktycznie wykorzystywane przez odbiorcę ciepła? 

Dzięki pompie ciepła uzyskuje 

się z 1 kg paliwa spalonego 

w elektrowni tyle ciepła, ile 

uzyskano by spalając u odbiorcy 

ilość paliwa zdecydowanie 

większą (od 1,2 do 1,5 kg).

33

Ilustracja relacji między współczynnikami wydajności cieplnej: 

COP – tylko pompa ciepła, SPF – instalacja grzewcza z pompą ciepła.

SPF = Q/W

Pomierzone wartości SPF, przedstawione poniżej,  pozwalają wyrobić 

sobie pogląd o efektywności pomp ciepła.

Na efektywność instalacji ogrzewania ma wpływ nie tylko sma pompa ciepła, 

ale także nakład energii wymagany do obsługi dolnego źródła (pompa 

obiegowa) oraz ewentualne dogrzewanie zbiornika akumulacyjnego (backup 

heating).

34



Postępy w podwyższaniu efektywności pomp ciepła są znaczne, co ważne także 

w odniesieniu do pomp ciepła z powietrzem jako dolnym źródłem ciepła (Japonia)35

Pomierzone średniomiesięczne wartości współczynnika SPF w latach 2008 

i 2009 przy pobieraniu ciepła z gruntu (GSHP – Ground Source Heat Pump)

[źródło: European Heat Pump NEWS, Issue 12/2 August 2010] 36



31

Pomierzone średniomiesięczne wartości współczynnika SPF w latach 2008 i 

2009 przy pobieraniu ciepła z powietrza.

[źródło: European Heat Pump NEWS, Issue 12/2 August 2010] 37

Przykłady dolnych źródeł ciepła

6. Przykłady

38



Przykłady dolnych źródeł ciepła

39

Harcerski Ośrodek Morski (HOM) 

w Pucku – widok ogólny

Harcerski Ośrodek Morski (HOM) w Pucku 

– pompy ciepła i zbiorniki akumulacyjne

Przykład instalacji ogrzewania

z pompą ciepła 

40



Z powietrza ciepło może być pobierane na

zewnątrz budynku, bądź wewnątrz budynku

- to drugie rozwiązanie wymaga doprowadzenia 

powietrza z czerpni i usuwania go przez wyrzutnię

41

Budynek mieszkalny (52 mieszkania) w Gdańsku-Oruni, 14 400 m3; 5 pomp ciepła 

o łącznej mocy  75 kWth, gruntowe dolne źródło ciepła - 10 otworów pionowych po 120 m.
[źródło: ELAR Gdańsk] 42



Pompy ciepła  

wielkiej mocy 

pozwalają odzyskać 

ciepło odpadowe ze 

ścieków, pobierać 

ciepło z wody 

morskiej, dobrze 

współpracując 

z siecią 

ciepłowniczą

źródło:

43

 Ciepło można pobierać z otoczenia, na miejscu u 

użytkownika. Żadnych palenisk, magazynów 

paliwa, transportu, etc., etc.

 PŁACIMY tylko za „ciepło napędowe” (kilka razy 

mniejsze od ciepła do dyspozycji). 

Za ciepło pobrane z otoczenia NIE PŁACIMY.

 Latem – możliwość chłodzenia pomieszczeń.

7.Podsumowanie

44



 „Mnożenie” energii - poprzez dobieranie jej z 

otoczenia, w ilości kilkakrotnie większej niż energia 

napędowa - prowadzi do lepszego wykorzystania 

paliw (i tym samym do zmniejszenia szkodliwych 

emisji)

 Względnie duży koszt instalacji z pompą ciepła 

zwraca się w rozsądnym okresie czasu – TYM 

SZYBCIEJ, IM SZYBCIEJ ROSNĄ CENY PALIW I 

ENERGII.

 Do napędu pompy ciepła można stosować „zieloną” 

energię (elektryczną bądź mechaniczną), wtedy 

całość ciepła jest „zielona”.
45

A pompy ciepła gdzie są? Ich rola w bilansie ciepła może i powinna być jeszcze 

bardziej znacząca niż rola energetyki słonecznej – i tak też przewiduje się w UE.

Podobno tylko w Polsce pompy ciepła są jakieś gorsze ... (zdaniem niektórych „ekspertów”)46



Istnieją więc 

jednak 

efektywne 

pompy ciepła?

No to takie 

właśnie 

instalujmy!!

47

Pompa ciepła może dostarczać ciepło w całości pochodzące z OZE, 

jeśli z OZE pochodzi energia napędowa 

(stanowiąca część ciepła dostarczanego użytkownikowi).

48



dr Patrycjusz Zarêbski 

MO¯LIWOŒCI ROZWOJU 
energetyki rozproszonej 

w oparciu 
o odnawialne Ÿród³a energii 

w technologii ORC  



Możliwości rozwoju energetyki 

rozproszonej w oparciu o 

odnawialne źródło energii w 

technologii ORC

dr Patrycjusz Zarębski

• Dlaczego energetyka rozproszona ER?

• Dlaczego ER z wykorzystaniem OZE?

• Agroenergetyka jako ważny aspekt 

gospodarczy

• Znaczenie systemów ORC w rozwoju 

energetyki rozproszonej?

• Jakie są możliwości rozwoju energetyki 

rozproszonej w regionie?



ENERGETYKA 
ROZPROSZONA

MOŻLIWOŚCI 
FINANSOWE

ZASOBY 
OZE

ŚWIADOMOŚĆ 
EKOLOGICZNA

TECHNOLOGIE
WARUNKI 

FORMALNO 
PRAWNE

POLITYKA 
PAŃSTWA

PRZESTRZENNE 
ZRÓŻNICOWANIE 

POPYTU NA 
ENERGIĘ

Według Grupy Roboczej 37-23 CIGRE (WG 37-23) 

generacja rozproszona oznacza źródła o 

mocach nie przekraczających 50 – 100 MW, 

których rozwój nie jest planowany centralnie, nie 

podlegające też obecnie centralnemu 

dysponowaniu mocą, przyłączone najczęściej do 

sieci rozdzielczej.



EPRI (Electric Power Research Institute) z USA górną 

granicę mocy jednostek zaliczanych do generacji 

rozproszonej ustaliło na poziomie 50 MW

W:

Nowej Zelandii jest to 5 MW

Wielkiej Brytanii – 100 MW

Szwecji – 1,5 MW, ale farmę wiatrową z 100 jednostkami po 

1,5 MW nadal uważa się za obiekt realizujący wytwarzanie 

rozproszone

Energetyka rozproszona
a) małe (o mocy znamionowej do 50 – 150 MW) jednostki 

lub obiekty wytwórcze, przyłączane bezpośrednio do 

sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci 

elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniem 

kontrolno-rozliczeniowym)

b) często produkujące energię elektryczną z energii 

odnawialnych lub niekonwencjonalnych

c) równie często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Źródło: PIOTR BICZEL, JÓZEF PASKA, Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako 

przykład wykorzystania w energetyce rozproszonej wielu źródeł energii pierwotnej w: 

ELEKTROENERGETYKA Nr 4/2003 (47)



Technologie wytwarzania energii stosowane w 

energetyce rozproszonej: 

• tradycyjne

• technologie wytwarzania skojarzonego energii 

elektrycznej i ciepła 

• technologie wykorzystujące odnawialne źródła 

energii

• ogniwa paliwowe i zasobniki energii

Według mocy zainstalowanej:

• Mikro energetyka (generacja) rozproszona (1 W – 5 kW)

• Mała energetyka (generacja) rozproszona (1 kW – 5 MW)

• Średnia energetyka (generacja) rozproszona (5 MW – 50 MW)

• Duża energetyka (generacja) rozproszona (50 MW – 150 MW)

Według zastosowanej technologii:

• Odnawialna energetyka (generacja) rozproszona

• Modułowa energetyka (generacja) rozproszona

• Skojarzona energetyka (generacja) rozproszona
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Power Units 0% 19%
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Large-scale Units, Power Only 82% 37%
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Odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w 

procesie przetwarzania: 

a) energię wiatru

b) promieniowania słonecznego

c) geotermalną

d) fal

e) prądów i pływów morskich

f) spadku rzek

g) energię pozyskiwaną z biomasy

h) biogazu wysypiskowego

i) biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych

Prawo energetyczne

USTAWA

z dnia 10 kwietnia 1997 r.



Biomasa — stałe lub ciekłe substancje 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 

ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, 

odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 

leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich 

produkty, a także części pozostałych odpadów, 

które ulegają biodegradacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

Świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii

pierwotnej ogółem w UE i Polsce w latach 2001 - 2008

Źródło: Energia ze  źródeł odnawialnych w 2009 r., GUS.



Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej 

ogółem w wybranych krajach UE w latach 2004 i 2008

Źródło: Energia ze  źródeł 

odnawialnych w 2009 r., 

GUS.

Udział energii z biomasy stałej, wiatru i wody w ogólnym 

pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych

Źródło: Energia ze  źródeł 

odnawialnych w 2009 r., 

GUS.



Polska w dniu 10 listopada 2009 roku przyjęła uchwałę w sprawie polityki

energetycznej Polski do 2030 roku. Znajdują się w nim m.in. cele związane z

rozwojem odnawialnych źródeł energii, które to sprowadzają się m.in. do:

a) wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w

latach następnych

b) osiągnięciu w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych,

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji

c) zwiększeniu stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie

dostępnych surowcach

56,8%

14,6%

11,9%

10,8%

2,7%

2,1%

1,1%

60,6%

13,9%

11,3%

8,2%

2,1%

2,6%

1,2%

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

Biomasa stała

Biopaliwa transportowe

Wiatr

Biogaz

Geotermia

Woda

Energia słoneczna

2020

2030

Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii – udział

procentowy

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa, 10 listopada 2009r.



Jakie jest ekonomiczne i społeczne znaczenie 

energetyki rozproszonej w regionie?



YY XR qc1

1

YR – całkowity dochód regionu

YX – dochody uzyskiwane z eksportu

c – krańcowa skłonność do 

konsumpcji

q – krańcowa skłonność do importu

EXPORT BASE THEORY

Poziom
Wzrost 

dochodów

Wzrost 

importu

1 200

2 180 20

3 162 18

4 145,80 16,20

5 131.22 14,58

6 118,10 13,12

7 106,29 11,81

… …

Całkowity 

wzrost
2000 200

Dochód regionu

Marginalna skłonność do 

importu  10%

Źródło: P. Zarębski, Determinanty poziomu życia ludności wiejskiej a rozwój gospodarczy gmin województwa zachodniopomorskiego, 2008

Agroenergetyka jako ważny 

aspekt gospodarczy

Poziom rozwoju 

gospodarczego gmin 

woj zachodniopomorskiego



A – przetwórstwo przemysłowe 

B – budownictwo

C – handel i naprawy

D – hotele i restauracje

E - transport, gospodarka 

magazynowa i łączność

F – pośrednictwo finansowe

G – obsługa nieruchomości

Źródło: P. Zarębski, Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów

wiejskich na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w: Rola turystyki we

współczesnej gospodarce i rozwoju regionów, Polskie Towarzystwo

Ekonomiczne, 2009.

Zróżnicowanie rozwoju 

przedsiębiorczości w woj. 

zachodniopomorskim
Gmina Mielno D, C, E, G, F

Gmina Kołobrzeg 

D, C, B, G, F

Gmina Ustronie Morskie

D, C, B, A, E

Pożądane kierunki rozwoju obszarów wiejskich

• Rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności 
inwestycyjnej obszarów wiejskich

• Rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury

• Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych mieszkańców wsi i małych miast

• Rozszerzenie zasięgu oddziaływania największych centrów 
rozwoju gospodarczego na obszary wiejskie poprzez zwiększenie 
ich dostępności dla mieszkańców obszarów wiejskich 
(zwiększenie wahadłowej mobilności przestrzennej)

• Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych



Cechy przyjęte do budowy syntetycznego 

miernika atrakcyjności inwestycyjnej

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów

wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z

biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy

energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika

Koszalińska 2010.



sektor 
przemysłowy

26%

sektor 
energetyczny

16%

sektor 
transportowy

6%

gospodarstwa 
domowe

20%

rolnictwo
1%

pozostałe 
zużycie

31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 2008.

Zużycie energii elektrycznej wg sektorów 

ekonomicznych w woj. zachodniopomorskim 

sektor 
przemysłowy

37%

sektor 
drobnych 
odbiorców

31%

sektor 
transportowy

0%

gospodarstwa 
domowe

29%

rolnictwo
0%

pozostałe 
zużycie

3%

Zużycie ciepła wg sektorów ekonomicznych 

w woj. zachodniopomorskim 

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy

w: Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.



Jak wynika z danych statystycznych w 

mieście 87,4% mieszkań posiada 

centralnie ogrzewanie, natomiast na 

wsi udział ten jest znacznie mniejszy i 

wynosi tylko 67,9 %. 

Analiza przestrzenna pokazuje, że 

najlepiej sytuacja ze względu na 

system cieplny przedstawia się wokół 

dużych miast Szczecina i Koszalina a 

także w pasie nadmorskim

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj.

zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał

biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w:

Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i lokalny potencjał

biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Źródło: P. Zarębski, Analiza zróżnicowania przestrzennego potencjału

biomasy odpadowej jako element planowania wykorzystania odnawialnych

źródeł energii w woj. zachodniopomorskim, w: Ekonomiczne

uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, praca zb. pod

red. B. Klepackiego, SGGW, Warszawa, 2009, s. 102-109.

Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj.

zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i

lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza,

Politechnika Koszalińska 2010.



Potencjał teoretyczny

Potencjał techniczny

Potencjał uzasadniony ekonomicznie

Potencjał użytkowany

Zakładamy 100% sprawności 

urządzeń

Zakładamy analizę techniczną 

oraz sprawność urządzeń

Analiza opłacalności

ORC - (nazwa została przyjęta od pierwszych liter angielskich 

słów ORGANIC RANKINE CYCLE).

System ORC  Organic Rankine Cycle oparty jest na pracy 

turbogeneratora jak normalnej turbiny parowej 

przekształcającej energię cieplną w energię mechaniczną i 

wreszcie w energię elektryczną poprzez generator 

elektryczny. 

Zamiast pary wodnej, system ORC wykorzystuje parowanie 

cieczy organicznych, które charakteryzują się masą 

cząsteczkową wyższą niż woda, co prowadzi do 

wolniejszych obrotów turbiny i niższe ciśnienie i mniejszą 

erozję elementów metalowych.



Jak działa system ORC?

1. Źródło ciepła ogrzewa olej termiczny do wysokiej temperatury, zwykle 

około 300 ° C, w obiegu zamkniętym;

2. Gorący olej termiczny przepompowany jest do modułu ORC w obiegu 

zamkniętym. Następnie podgrzany olej termiczny w odpowiednim 

układzie wymiennika ciepła (podgrzewacz i parownik) powoduje w 

systemie ORC wyparowanie organicznej cieczy roboczej;

3. Para organiczna wprawiając w ruch turbinę produkuje energię 

mechaniczną, dalej przetwarzaną na energię elektryczną przez 

generator;

4. Para jest następnie schładzana płynem w obiegu zamkniętym i skrapla 

się. Wody ogrzewa się do temperatury około 80 - 90 ° C i dalej jest 

wykorzystywana do różnych celów gospodarczych lub komunalnych;

5. Skroplony płyn organiczny jest wpompowany z powrotem do regeneratora 

w zamkniętym  obwodzie i cykl uruchomiany jest ponownie.

Zalety systemu

a) bardzo łatwy w eksploatacji i obsłudze

b) mały hałas

c) w pełni zautomatyzowany układ pracujący z minimalną ingerencją operatora i 

bardzo niskimi kosztami eksploatacji

d) brak problemów związanych z korozją (z powodu używania nie powodujących 

korozji organicznych czynników)

e) konstrukcja modułowa

f) bardzo wysoka sprawność turbiny oraz całego układu

g) brak kotła parowego i związanymi z tym problemami

h) stosunkowo niskie ciśnienia panujące w układzie

i) niskie mechaniczne obciążenie turbiny z powodu stosunkowo niskich obrotów 

turbiny

j) niskie obroty pozwalają na bezpośrednie sprzężenie turbiny z generatorem bez 

używania przekładni mechanicznej

k) długi czas „życia układu”



MODUŁOWOŚĆ

Moduły ORC aż do 500KW są dostarczane jako prawie gotowe do 

działania w postaci modułów. Wszystkie główne urządzenia i 

wyposażenie jak na przykład: wymiennik ciepła, pompy , turbina, 

generator, orurowanie, przewody, i inne pomocnicze wyposażenie 

są wstępnie zainstalowane co pozwala efektywnie i tanio 

przetransportować cały układ, a następnie podłączyć do sieci.

Źródło: GMK - Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH, http://www.gmk.info

http://www.gmk.info/


Źródło: GMK - Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH, http://www.gmk.info

http://www.gmk.info/
http://www.gmk.info/popup_en.php


Źródła ciepła dla bloku ORC

Przykład zastosowania odnawialnego źródła 

energii w technologii ORC 

w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA



Czynnik grzewczy z kotła, jakim jest olej termalny, 

zasilający turbogenerator ORC o mocy cieplnej 7,3 MW 

i mocy elektrycznej 1,5 MW, produkcji włoskiej firmy 

Turboden

Sprawność przemiany wynosi 79%, 

a zużycie paliwa - 124 kg/GJ

Parametry emisji: 

NOx < 400 mg/m3, 

SO2 < 400 mg/ m3, 

CO < 170 mg/m3, 

pył < 100 mg/m3

Własności eksploatacyjne:

a) roczna produkcja ciepła - 190 000 GJ

b) roczna produkcja energii elektrycznej - 10 800 MWh

c) roczne zużycie biopaliwa - 30 800 t/rok (wartość opałowa 10,2 

MJ/kg)

d) rodzaj paliwa: zrębki i kora z procesu produkcji sklejki, zrębki 

z lasu, zrębki wierzby energetycznej, trociny



Budżet projektu zamknął się na poziomie 

5,5 mln euro

Obliczona efektywność ekonomiczna 

projektu wykazuje, że zdyskontowany 

okres zwrotu wynosi 11 lat

Opłacalność projektu zależy przede wszystkim od 

średniej, rocznej liczby godzin pracy oraz od ceny paliwa

Atrakcyjność projektu wzrasta w przypadku, gdy istnieje 

zapotrzebowanie na ciepło poza okresem grzewczym lub 

w przypadku możliwości pozyskania taniego biopaliwa, np. 

jako produktu ubocznego powstającego w procesie 

produkcji

W przypadku, gdy wspomniane warunki nie występują, 

opłacalność projektu należy i można zapewnić poprzez 

pozyskanie finansowania z udziałem dotacji



Źródło: P. Zarębski, Zabezpieczenie potrzeb energetycznych w systemie lokalnych dostaw biomasy do kotła 2 MW (ORC) 



Najczęściej dostarczane zrębki mają wilgotność na poziomie 45% co znacznie 

obniża ich wartość opałową do 10 MJ/kg. W celu wyznaczenia zapotrzebowania 

masy paliwa do uzyskania 2MW należy dodatkowo uwzględnić sprawność 

urządzenia co powoduje stratę energii

Wierzba energetyczna

Plony 15t/ha (45%)

Wartość opałowa 10GJ/t

Sprawność urządzenia 80%

ORC 

2MW

(7,2GJ)

Przy ciągłej 

pracy 

urządzenia 

zapotrzebowan

ie 

energetyczne 

wynosi

62208 GJ*a-1

Zapotrzebowa

nie na 

wierzbę 

energetyczną

74650 t 

499 ha 

499 
ha

499 ha

499 
ha



Źródło: P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego dla produkcji energii z biomasy w: Regionalny i

lokalny potencjał biomasy energetycznej, pod. red. M Jasiulewicza, Politechnika Koszalińska 2010.

Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną 

dostaw biomasy

Na wielkość kosztów w przewozach towarowych wpływają 

takie czynniki jak: 

• odległość przewozu 

• urządzenia do załadunku i wyładunku

• podatność przewozowa ładunku 

• rodzaj gałęzi i środka transportu 

• stopień wykorzystania środka transportu 

• wielkość pracy przewozowej i wielkość przedsiębiorstwa 

przewozowego



Dostawy biomasy prowadzi się głównie za pomocą 

transportu samochodowego. Transportowana biomasa 

może mieć postać: 

• prasowaną (kostki i bale słomy), 

• sypką (trociny, zrębki, wióry, otręby, łuski, ziarno, 

granulaty luzem), 

• litą (deski, zrzyny tartaczne pręty wierzby), 

• pakowaną – przewóz na europaletach po 750, 800, 

880, 960, 1000 kg (pelety, brykiety).

Typ biomasy Typ transportu

Słoma i siano
Pzyczepy wielkogabarytowe (do 90 mp) baloty i sprasowane

kostki słomy lub siana (pozwala to uzyskać ładowność około 10 t)

Drewno lite, zrzyny tartaczne,

tarcicę, pręty wierzby,

ślazowca i miskanta

Samochody z dźwigiem wyładowczym, pojemność ładunku

wynosi około 48 mp

Biomasa w postaci sypkiej

(trociny z lasów i tartaków)

Kontenerowce, które mieszczą dwa kontenery o łącznej

pojemności 72 mp

Ziarno, zrębki, a także

granulaty drzewne

Samochody dwuosiowe samowyładowcze otwarte (wywrotki) o

pojemności ładunku 12 mp i maksymalnej ładowności 8–10 t

Przewozy materiałów o małej gęstości nasypowej, takich jak biomasa, 

mogą być prowadzone w naczepach o dużych gabarytach, a względnie 

małej ładowności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Rodzaj transportu ze względu na rodzaj biomasy



0,87

0,7

0,42

0,45

0,60

0,42

0,63

0,33

0,4

0,19

dm3*km-1*m-3*100





Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy



Źródło: P. Zarębski, Wpływ odległości na efektywność ekonomiczną dostaw biomasy

Dlaczego energetyka rozproszona ?

1. Są to rozwiązania konkurencyjne na rynku. Głównie nowe generacje 

źródeł wytwórczych średniej i małej mocy. Charakteryzują się 

względnie krótkim czasem budowy, mniejszym ryzykiem 

inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym (wysoka sprawność, mniejsze 

koszty przy pracy w skojarzeniu)

2. Polityka rozwoju zrównoważonego zwiększyła zainteresowanie OZE i 

lokalnymi zasobami energetycznymi. Szereg dyrektyw Unii 

Europejskiej oraz programów  stymulujących rozwój inwestycji w 

oparciu o ER i OZE

3. Procesy demonopolizacji i prywatyzacji w sektorze energetyki 

spowodowały zainteresowanie inwestorów budową źródeł o średniej i 

małej mocy, zlokalizowanych blisko odbiorców, co pozwala uniknąć 

części kosztów przesyłu i dystrybucji (dotyczy także ciepła)



Dziękuję za uwagę

 dr Patrycjusz Zarębski

Politechnika Koszalińska

Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej

 Email: patrycjusz.zarebski@tu.koszalin.pl
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Efekt synergii 

w wielofunkcyjnych systemach 

wytwarzania biopaliw 

i bioenergii.

mgr inż. Wojciech Krużewski

PLAN PREZENTACJI:

• Epoka synergii

• Kategorie (generacje) i rodzaje paliw uzyskiwanych 
z bioetanolu i z biogazu

• Prognoza rozwoju biopaliw I generacji

• Prognoza rozwoju bopaliw II generacji

• Wielofunkcyjny system wytwarzania bioetanolu i energii 
z surowców skrobiowych

• Wielofunkcyjny system wytwarzania biopaliw i energii 
z surowców celulozowych

WYBRANE UKŁADY:



1. Epoka synergii
Wizje: Czyli jak nauka zmieni Świat w XXI wieku? 

Michio Kaku opisuje rodzącą się współcześnie nowa epokę nauki 

i techniki, podejmuje próbę prognozy opartej na wiedzy naukowej. 

Według autora współczesna nauka opiera się na trzech filarach: materii, 

życiu oraz umyśle i odpowiadającym im dwudziestowiecznym 

osiągnięciom rozszczepienia jądra atomowego, odczytania kodu 

genetycznego i skonstruowaniu komputera. 

W przeszłości w nauce dominował redukcjonizm, dzięki któremu 

sformułowano podstawowe prawa mechaniki kwantowej, dokonano 

odkryć w biologii molekularnej i rozpoczęto rewolucje komputerową. 

Jednak według autora okres dominacji redukcjonizmu już się kończy, 

nadchodzi nowa era, epoka synergii (współdziałania) tych trzech 

dziedzin wiedzy.

Źródło: (Michio Kaku, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000)

SYNERGETYKA- PIĄTA FALA INNOWACYJNOŚCI

Będzie to fala energetyczno-środowiskowo-społeczna-

energetyka odnawialna rozproszona a energetyka korporacyjna 

wielkoskalowa.

Z przekraczania granic wynikną masowe efekty synergiczne (także 

oszczędnościowe i koordynacyjne). W tej perspektywie znaczenie 

piątej fali polega nie tylko na tym, że stanowi ona fundament epoki 

wodorowej/bezemisyjnej, ale także na tym, że znacznie rozszerza 

obszar innowacyjności. 

Źródło: J. Popczyk: „Czysta Energia”, 5/2010



Do zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski 

w drugiej dekadzie tego wieku mogą wystarczyć biogazownie, 

farmy wiatrowe i kolektory słoneczne, uzupełnione skokowym 

wzrostem efektywności energetycznej.

Natomiast w trzeciej dekadzie efektywnymi technologiami 

ochrony bezpieczeństwa będą też:

• mikroźródła wiatrowe, 

• mikrobiogazownie 

• ogniwa fotowoltaiczne, a potencjalnie 

• gaz łupkowy, który od 2009r. wykorzystuje się w USA.

Piąta falę będzie stanowił rozwój rolnictwa energetycznego. 

Chodzi tu o nową jakość, która zostanie wytworzona w wyniku syntezy reform 

energetyki i rolnictwa, dzięki czemu pobudzi rozwój nowych technologii 

okołorolniczych, okołoenrgetycznych i okołoekologicznych. 

Będą to: 

biotechnologie środowiskowe (utylizacja odpadów gospodarce komunalnej, w 
produkcji rolnej, w przetwórstwie rolno-spożywczym, w przemyśle),

biotechnologie wytwarzania biopaliw, biometanu, wodoru z biomasy ( w tym 
celulozy) oraz technologie teleinformacyjne dla potrzeb technicznych i rynkowych 
usieciowanej (wirtualnie) energetyki rozproszonej, w tym dla wirtualnych 
technologii poligeneracyjnych.



2. Kategorie (generacje) i rodzaje paliw uzyskiwanych 

z bioetanolu i biogazu

Do pierwszej generacji biopaliw zalicza się:

Bioetanol (BioEtom)- jest to etanol (C2H5OH) otrzymywany z procesów 

hydrolizy i fermentacji surowców skrobiowych takich jak: ziarna zbóż, 

ziemniaki, buraki cukrowe itp.

Biogaz- wytworzony poprzez oczyszczenie biogazu powstającego 

w procesach fermentacji metanowej

Do paliw drugiej generacji zalicza się:

Bioetanol- otrzymywany w procesach hydrolizy i fermentacji surowców 

lignocelulozowych, takich jak: słoma, drewno, całe rośliny- kukurydza, 

sorgo, topinambur, itp.

Biogaz- otrzymywany w procesach chemicznego i biochemicznego 

przetwarzania biomasy lignoceluzowej 

Rodzaje biopaliw wg klasyfikacji europejskiej

W klasyfikacji europejskiej ze względu na stan skupienia wydzielono 

biopaliwa: biopaliwa ciekłe, gazowe oraz inne z OZE.

Do ciekłych uzyskiwanych z bioetanolu zalicza się: 

 Bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji 

odpadowych, możliwy do zastosowania jako biopaliwo E%, zawierające 5% 

etanolu i 95% benzyny silnikowej oraz jako E85, zwierające 85% etanolu 

i 15% benzyny. 

 Bio-ETBE- eter etylo tert-butylowy otrzymywany z bioetanolu jako dodatek 

przeciestukowy do benzyn, podwyższający ich liczbę oktanową, stosowany 

w ilości 47%

 Bio- MTBE- eter etylo tert- butylowy otrzymywany z biometanolu o tym 

samym przeznaczeniu jako Bio-ETBE, stosowany w ilości 36%;



Natomiast do biopaliw gazowych, uzyskiwanych 

z biogazu zaliczono:

 Biogaz jako biopaliwo otrzymywane z biomasy i/lub 

biodegradowanych frakcji odpadowych, odpowiednio 

oczyszczony tak, aby odpowiadał jakością gazowi 

naturalnemu;

3. Prognoza rozwoju biopaliw II generacji
Źródło: Czysta Energia 12/2009

Prawdopodobnie biopaliwa transportowe II generacji 

w handlowych ilościach pojawią się na rynku 

europejskim ok. 2015-2020 r., natomiast w naszym 

kraju ok. 2017 r. 

Po 2017 r. w UE (i w Polsce) 

biopaliwa pierwszej generacji 

najpewniej stracą wsparcie 

legislacyjne i finansowe.



Polska ma ogromne zasoby surowców lignino- celulozowych i może 

dostarczyć ok. 12%  (2200 PJ) europejskich zdolności (17,5 EJ na 

rok) w zakresie biomasy energetycznej. Można ją wykorzystać 

w zaawansowanych technologiach produkcji biopaliw drugiej 

generacji.

W tabeli przedstawiono 

zmniejszenie procentowe emisji 

gazów cieplarnianych w 

zależności od rodzaju surowca 

wykorzystanego do produkcji 

bioetanolu.

Surowiec i rodzaj 

konwersji

Zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych [%]

2006 2010 2020

Burak cukrowy 40 60 60

Zboże 20 40 40

Ziemniaki 20 40 40

Pozostałości skrobi 40-60 40-60 45-75

Celuloza ( hydroliza 

enzymatyczna)

- 80 85

Celuloza (gazyfikacja 

i synteza)

- - 90

Celuloza (gazyfikacja 

i fermentacja)

- - 80-90

Zastosowanie bioetanolu II generacji w przedstawionym 

przypadku ograniczy znacznie emisję CO2 do atmosfery:

• o ok. 71 tys. t rocznie- w 2018 r., przy założonych 10%

• 148 tys. t rocznie- w 2019r. – przy 20%;

• 233 tys. t rocznie- w 2020r. – przy 30%

produkcji bioetanolu ze 

słomy jako surowca do 

wytwarzania biopaliw II 

generacji. 

CO2



Ograniczenie powierzchni upraw

Zastąpienie bioetanolu produkowanego z ziarna zbóż 

bioetanolem II gen. w minimalnej ilości 10% w 2018r. 

może przyczynić się do ograniczenia powierzchni 

upraw o ok. 40-50 tys. ha w początkowej fazie 

wdrażania technologii, a w przypadku zastąpienia w 

20% i 30% bioetanolu I gen. II generacją – odpowiednio 

o 96 i 150 tys. ha pól.

Zagrożenia
Istnieje zagrożenie dla dobrze 

rozwiniętego sektora bioetanolu I gen. 

( i w ogóle sektorów biopaliw I gen. w 

Polsce), dotyczące tego, że opcja 

produkcji bioetanolu I gen. zostanie 

zahamowana po 2017 r., a jedyną 

możliwością wytwarzania bioetanolu

stanie się druga generacja bioetanolu

transportowego lub jego import. 



4. Wielofunkcyjny system wytwarzania 

bioetanolu i energii 

z surowców skrobiowych

PRZYKŁADOWY PROJEKT

Moc elektryczna agregatów kogeneracyjnych wynosi

1,5 MWe z tego 1,1 MWe zostanie podłączona do sieci 

elektroenergetycznej, a pozostałe 0,4 MWe zostanie 

wykorzystane na potrzeby własne (3 240 MWeh/r).



ELEMENTY UKŁADU:

– Gorzelnia (modernizacja);

– Biogazownia;

– Laguny (magazynowanie masy pofermentacyjnej i hodowla
glonów);

– Linia technologiczna produkcji nawozów.

Ten układ technologiczny został zgłoszony 

do Urzędu Patentowego RP jako: „Sposób 

wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej,

nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów 

rolnych i odpadów poprodukcyjnych 

w przemyśle rolno- przetwórczym” i 

zarejestrowany pod numerem P385950.

schemat Trzebiechów.pdf
schemat Trzebiechów.pdf
schemat Trzebiechów.pdf


ZAŁOŻENIA PRODUKCYJNE

Surowce do produkcji:

• Żyto;

• Kukurydza;

• Inne zboża.



GORZELNIA (dane roczne)

Ziarno zbóż 39 107,0 Mg

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia 

własnego
76 687,0 m

3

Enzymy 19,8 Mg

Pożywki mineralne 0,8 Mg

Kwas siarkowy (98%) 8,1 Mg

Wodorotlenek sodu 4,9 Mg

Drożdże 1,6 Mg

Środki dezynfekująco-myjące i inne 0,4 Mg

Para technologiczna- źródło energii spaliny z 

agregatów kogeneracyjnych i ze spalania części 

biogazowni

36 500 Mg

Zużycie energii elektrycznej 2 138 MWeh

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 120 000 Mg

Produkcja spirytusu surowego-powyżej 88% 

etanolu 
11 827 000dm

3

GORZELNIA (dane roczne)

BIOGAZOWNIA (dane roczne)

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 120 000 Mg

Słoma zbóż 6 000 Mg

Zużycie energii elektrycznej 910 MWeh

Produkcja energii elektrycznej (1,5 MWe x 8100h) 12 150 MWeh

Sprzedaż do zakładów Energetycznych (1,1 Mwe x 8100h) 8 910 MWeh

Produkcja energii cieplnej- w całości zużyta na potrzeby 
własne zakładu 13 000 MWe



PRODUKCJA GLONÓW I WYTWARZANIE NAWOZÓW (dane roczne)

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji) 105 000 m3

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny 6 500 Mg

Nawozy mineralne (uzupełnienie składników pokarmowych) 300 Mg

Ilość wytwarzanych glonów- po separacji (ok. 30% s.m.) 9 000 Mg

Frakcja stała (po wirówce ok. 30% s.m.) masy pofermentacyjnej 14 200 Mg

Ilość nawozów organicznych po wysuszeniu (frakcja stała masy 

pofermentacyjnej + glony) ok. 80% s.m.
13 100 Mg

Dolomit –komponent nawozów organicznych 1400 Mg

Zużycie energii elektrycznej 1 030 MWeh

Produkcja nawozów
Z masy pofermentacyjnej i masy glonowej po odwodnieniu 

produkowane będą nawozy  mineralno-organiczno (rozwiązanie 

opcjonalne).

Przypuszczalny skład chemiczny nawozu o zawartości 

ok. 50% s.m.

Nawóz ten zawiera 45-50% suchej masy, jest bardzo 

zasobny w wapń i magnez oraz azot i fosfor.



4. Wielofunkcyjny system 

wytwarzania bioetanolu i energii 

z surowców celulozowych

PRZYKŁADOWY PROJEKT (1)





ZAŁOŻENIA PRODUKCYJNE

Surowce do produkcji:

• słoma, 

• kukurydza,

• topinambur, 

• sorgo, 

• inne rośliny



Założenia produkcyjne

GORZELNIA (dane roczne)

Słoma, topinambur, sorgo 39 107,0 Mg

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia 

własnego

Enzymy 19,8 Mg

Pożywki mineralne 0,8 Mg

Kwas siarkowy (98%) 8,1 Mg

Wodorotlenek sodu 4,9 Mg

Drożdże 1,6 Mg

Środki dezynfekująco-myjące i inne 0,4 Mg

Para technologiczna- źródło energii spaliny z 

agregatów kogeneracyjnych i ze spalania 

części biogazowni 36 500 Mg

Zużycie energii elektrycznej 2 138 MWeh

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 125 000 Mg

Produkcja spirytusu w przeliczeniu na 100% 

etanolu 11 827 000dm3

BIOGAZOWNIA (dane roczne)

Wywar gorzelniczy (10% s.m.) 120 000 Mg

Kiszonka sorga 6 000 Mg

Zużycie energii elektrycznej 910 MWeh

Produkcja energii elektrycznej 12 150 MWeh

Sprzedaż do zakładów Energetycznych 

(1,1 MWex8100h)
8 910 MWeh

Produkcja energii cieplnej- w całości 

zużyta na potrzeby własne zakładu
13 000 MWe

Założenia produkcyjne



PRODUKCJA GLONÓW I WYTWARZANIE NAWOZÓW

(dane roczne)

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji 

o zawartości ok. 1,5% s.m.-312 m3/d)
105 000 m3

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny 6 500 Mg

Nawozy mineralne (uzupełnienie składników 

pokarmowych)
300 Mg

Ilość wytwarzanych glonów- po separacji 

(ok. 30% s.m.)
9 000 Mg

Frakcja stała (po wirówce ok. 30% s.m.) 

masy pofermentacyjnej
14 200 Mg

Ilość nawozów organicznych po wysuszeniu 

(frakcja stała masy pofermentacyjnej + 

glony) ok. 80% s.m.

13 100 Mg

Dolomit –komponent nawozów 

organicznych
1400 Mg

Zużycie energii elektrycznej 1 030 MWeh

Założenia produkcyjne

ANALIZA

EKONOMICZNA



Zestawienie
Wyszczególnienie JEDNOSKA Wariant I Wariant II

Okres realizacji inwestycji 2010 2010

Okres wstępnej prognozy 2011-2020 2011-2020

Nakłady inwestycyjne PLN 48 300 000,00+VAT 44 700 000,00+VAT

Przychody PLN 36 783 800,00 33 523 800,00

Sprzedaż energii elektrycznej PLN 7 273 800,00 7 273 800,00

Cena energii  PLN/1MWh 449,00 449,00

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej MWh/r 16 200,00 16 200,00

Sprzedaż etanolu PLN 26 250 000,00 26 250 000,00

Cena etanolu  PLN/1000 l 2 100,00 2 100,00

Ilość wyprodukowanego etanolu 12 500,00 12 500,00

Sprzedaż nawozów PLN 3 260 000,00 0

Cena nawozów PLN/t 200,00 0

Ilość sprzedanych nawozów t 16 300,00 0

Koszty eksploatacyjne PLN 20 930 510,00 20 888 350,00

amortyzacja 7% PLN 3 381 000,00 3 129 000,00

koszty energii PLN 301 680,00 252 000,00

koszty materiałów PLN 15 355 750,00 14 791 750,00

słoma zbóż PLN 1 200 000,00 1 200 000,00

Topinambur - zielona masa PLN 3 600 000,00 3 600 000,00

Topinambur - bulwy PLN 2 970 000,00 2 970 000,00

Sorgo PLN 6 000 000,00 6 000 000,00

kiszonka z sorgo PLN 480 000,00 480 000,00

kwas siarkowy (98%) PLN 141 750,00 141 750,00

dolomit  PLN 414 000,00

nawozy wapne PLN 150 000,00

inne materiały (enzymy, wodorotlenek sodu, 

drożdże, środki dezynfekując -myjące) 
PLN 400 000,00 400 000,00

Usług obcych PLN 400 000,00 960 000,00

Podatki i opłaty PLN 720 000,00 720 000,00

Wynagrodzenia (Wariant I – 8 osób, Wariant II –

16 osób)
PLN 264 000,00 480 000,00

Ubezpieczenia społecznych i inne świadczenia PLN 58 080,00 105 600,00

pozostałe koszty rodzajowe PLN 450 000,00 450 000,00

Wartości sprzedanych towarów i materiałów PLN 0,00 0,00

Zestawienie c.d.



Zestawienie c.d.
Kapitał obrotowy 4 212 429,17 3 820 995,83

Zapasy (wielkość ta stanowi 2-miesiączną 

wartość rocznego kosztu zakupu energii i 

materiałów)

PLN 2 609 571,67 2 507 291,67

Należności (stanowią 1-miesięczna wartość 

łącznych przychodów)
PLN 3 065 316,67 2 793 650,00

Zobowiązania krótkoterminowe (wielkość ta 

stanowi 1-miesieczna wartość łącznych kosztów 

działalności operacyjnej)

PLN 1 462 459,17 1 479 945,83

Zysk z działalności operacyjnej PLN 15 853 290,00 12 635 450,00

Finansowanie inwestycji - 100% środki własne PLN 48 300 000,00 44 700 000,00

NPV PLN 52 723 846,37 39 187 867,18

IRR % 33,22% 28,72%

Okres zwrotu inwestycji ilość lat 4 lata i 11 miesięcy 5 lat i 4 miesięcy

PRZYKŁADOWY PROJEKT (2)



Układ technologiczny składa się z następujących elementów:

• Gorzelnia 

• Biogazownia

• Agregaty kogeneracyjne

• Magazyny na frakcję stałą masy pofermentacyjnej z hodowlą glonów

• Instalacja wytwarzania nawozów organiczno- mineralnych

• Instalacja przetwarzania ziół

• Instalacja wytwarzania ciekłego/stałego CO2

Wytwarzane produkty:

 energia elektryczna

 energia cieplna

 etanol

 nawozy organiczno- mineralne

 wyciągi ziołowe płynne, gęste, olejki eteryczne surowe

 ciekły/stały dwutlenek węgla CO2

Parametry charakterystyczne:

wydajność gorzelni- 30 mln litrów etanolu rocznie (C2H5OH 99%)

Produkcja energii

 moc elektryczna agregatów: 6 MWe

 roczna produkcja energii elektrycznej: 

6MWe x 8100h= 48.600 MWh

 moc cieplna: 6,6 MWc

 roczna produkcja energii cieplnej: 6,6MWc x 8100h= 53.460 MWh

 nawozy organiczno- mineralne: 32.750 Mg rocznie

 Płynny/stały dwutlenek węgla: 10.000 t/ rok

 Wyciągi ziołowe: 

 Wyciągi ziołowe płynne, konfekcjonowane w butelki – 100g-

600 000 kg 

 Wyciągi ziołowe płynne, sprzedawane luzem- 720 000 kg 

 Wyciągi gęste- 55 000 kg 

 Olejki eteryczne surowe- 11 000 kg 







ZAŁOŻENIA PRODUKCYJNE

Gorzelnia (dane roczne)

Słoma, topinambur, sorgo 97 700 Mg

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia 

własnego- uzupełnienie strat
75 000 m3

Enzymy 50 Mg

Pozywki mineralne 2 Mg

Kwas siarkowy (98%) 20 Mg

Wodorotlenek sodu 12 Mg

Drożdże 4 Mg

Środki deyznfekująco- myjące 1 Mg

Para technologiczna (pochodząca ze spalin z 

agregatów kogeeracyjnych i ze spalania części 

biogazowni)

91 250 Mg

Zużycie energii elektrycznej 5 345 MWeh

Wywar gorzelniczy (10% s.m) 300 000 Mg

Produkcja etanolu w przeliczeniu na 100% 30 000 000 dm3

Założenia produkcyjne



Biogazownia (dane roczne)

Wywar gorzelniczy (10% s.m) 300 000 Mg

Kiszonka z kukurydzy lub sorga 15 000 Mg

Moc elektryczna agregatów 

kogeneracyjnych
6 000 kWe

Zużycie energii elektrycznej 2 275 MWh

Wytwarzanie płynnego lub stalego CO2 10 000 Mg

Produkcja energii elektrycznej 48 600 MWh

Produkcja energii cieplnej 53 460 MWh

Założenia produkcyjne

Produkcja glonów i wytwarzanie nawozów (dane roczne)

Woda pofermentacyjna 263 000 m3

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny (z 

gorzelni i ze spalin)
16 250 Mg

Nawozy mineralne 750 Mg

Ilość wytwarzanych glonów- po separacji 22 500 Mg

Frakcja stała masy pofermentacyjnej (po 

separacji)
35 500 Mg

Ilość nawozów po wysuszeniu (70-80% s.m.) 25 000 Mg

Dolomit 3 500 Mg

Zużycie energii elektrycznej 2 575 MWeh

Założenia produkcyjne



Przetwórnia ziół (dane roczne)

1 Roczne zapotrzebowanie ziół suszonych 2 640 Mg

2 Roczne zapotrzebowanie ziół świeżych 432 Mg

3 Roczne zapotrzebowanie etanolu 432 Mg

4 Roczne zapotrzebowanie wody chłodniczej 12 360 m3

5 Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej 1 800 MWh

Produkcja płynnego/ stałego dwutlenku węgla (dane roczne)

1 Wielkość produkcji 10 000 Mg

2 Zużycie energii elektrycznej 1 400 MWh

Założenia produkcyjne

Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

EKSPERT- SITR Sp. z o.o.



mgr in¿. Wojciech Kru¿ewski

HYBRYDOWE 
uk³ady technologiczne 

wytwarzania energii 
i paliw z odnawialnych Ÿróde³



Hybrydowe układy 

technologiczne 

wytwarzania energii 

i paliw z odnawialnych 

źródeł.

mgr inż. Wojciech Krużewski

PLAN PREZENTACJI:

 Hybrydowy układ 
wytwarzania energii 
i biopaliw z biomasy

 Układ produkcji energii 

z biomasy

WYBRANE UKŁADY:



Układ produkcji energii 

z biomasy-

przykładowe projekty

Agregat 

kogeneracyjny

System 

„Biogazowni”

Oczyszczalnia

Turbina lub 

silnik spilling

System

(Instalacja) termicznej 

przeróbki biomasy

Suszenie osadów 

w sezonie letnim 

(opcjonalnie)

Kotłownia

miejska

Wysuszony osad

Ciepło

CiepłoOdciek
Osad 

ściekowy

Biogaz

Spaliny

Energia elektryczna

Para

Biomasa

(osad)

SCHEMAT BLOKOWY SKOJARZENIA SYSTEMÓW 

TECHNOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA



Zakres przedsięwzięcia obejmuje 
wykorzystanie osadów ściekowych 
oraz innej masy organicznej, jako 

odnawialnego nośnika energii. 
Wytworzony biogaz to źródło energii 

dla systemu (elektrociepłowni 
biogazowej) prądotwórczo – cieplnego, 

w którym, w skojarzeniu wytwarzana 
jest energia elektryczna i cieplna.

Podstawowe elementy proponowanego przedsięwzięcia, 

to:

 biogazownia 

 agregaty kogeneracyjne

 instalacja do termicznej konwersji biomasy na energię



Podstawowe parametry technologiczne:

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) 1,99 MWe

Elektrociepłownia parowa 1,10 MWe

Razem moc elektryczna 3,09 MWe

Produkcja energii elektrycznej (Moc)

Produkcja energii cieplnej (Moc)

Elektrociepłownia biogazowa (agregaty kogeneracyjne) -2,20 MWc

Elektrociepłownia parowa- 3,60 MWc

Razem moc cieplna -5,80 MWc



Planowane przedsięwzięcie to 

zintegrowany układ dwóch 

systemów technologicznych:

 systemu biogazowni

 systemu termicznej przeróbki  

biomasy

Projektowany system obejmuje:

 higienizację odpadów z uboju drobiu

 przetwórstwo i homogenizacje surowców 

wejściowych

 produkcję i czyszczenie biogazu

 odwadnianie masy pofermentacyjnej

 magazynowanie substratów płynnych 



Ilość substratu na dobę- 194, 2 t/d w tym:

 osad z oczyszczalni 4% s.m. – 79, 5 t/d

 serwatka- 5% s.m. – 9, 9 t/d

 kiszonka z kukurydzy 32 % s.m. – 58, 1 t/d

 odpady z pielęgnacji terenów zielonych- 13,0 t/d

 wycierka ziemniaczana- 18,0 t/d

 słoma zbóż- 15,7 t/d(kod-20 02 01) – 13, 0 t/d

•Wycierka ziemniaczana – 18, 0 t/d

•Słoma zbóż – 15, 7 t/d

Hybrydowy układ wytwarzania 

energii i biopaliw z biomasy-

przykładowy projekt



D:/BEATA/BETTI/z pulpitu beci/PRACE BECI/GRYFICE/G.-pisma, scheamta chybryd/SCHEMAT HYBRYDOWY.doc
schemat ideowy.pdf


 

Uwaga: z procesów technologicznych gorzelni i instalacji, do hydrolizy termicznej odzyskuje się ok. 60% energii cieplnej 

HYBRYDOWY UKŁAD TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ENERGII I PALIW Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII- SCHEMAT IDEOWY 

Elektrownia wiatrowa Moc 2,5 MWe 

Energia 

elektryczna  

(nadwyżka) 
Elektrolizer 

wodór Zbiornik 

wodoru 

na potrzeby własne i 

dla innych odbiorców 

Gaz ziemny 

(opcjonalnie) 

sprężanie 

(opcjonalnie) 

CNG 

Paliwo do 

pojazdów 

mechanicznych 

 

ok. 3000 m
3
/d 

Biometanu 

Zbiornik 

tlenu 

oczyszczanie 

biogazu 

Gorzelnia 

12mln l/rok 

woda Biogazownia ok. 

22 000m
3
/d biogazu 

Wywar 

120 000m
3
/r 

biogaz 

masa 

pofermentacyjna 
separacja 

Oczyszczanie 

hodowla glonów 

(opcjonalnie) 

frakcja  

ciekła 

Woda ok. 5 m
3
/d 

(opcjonalnie) 

Termiczna 

konwersja 

biomasy 

frakcja  

gęsta 

(30% s.m. 

ok. 2,2t/h) 

Inna biomasa- opcjonalnie 

(np. osady ściekowe) 

Paliwo uzupełniające 

(tłuszcze roślinne, zwierzęce- opcjonalnie) 

2,4 t/d 

2,4 t/d 
wodór  

2,4 t/d Instalacja 

hydratyzacji 

tłuszczów 

tłuszcze roślinne 30 t/d 

 

Paliwa płynne  

27 t/d 

Propan 

1,5 t/d woda 

1,2 t/d 

CO2 

3,0  t/d 

Hydroliza termiczna 

180ºC, 10 bar 

zhydrolizowany  

(opcjonalnie) 
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c Energia  

cieplna 

Inni odbiorcy, w tym  budynki 

mieszkalne Moc ok. 2 000 kWc 

Para  

ok. 160ºC 

Moc ok. 2 500 kWc 

Hodowla glonów 

(opcjonalnie) 

CO2 z gorzelni ok. 27 t/d 

(opcjonalnie) 

CO2 z hydrokraking ok. 3,0 t/d 

 

(opcjonalnie) 

Frakcja ciekła masy 

pofermentacyjnej 

Woda z glonami Separacja 

Odciek do dalszego 

oczyszczania lub 

do nawadniania upraw 

Frakcja gęsta 

(ok. 30% s.m. 

ok.50t/d) Biogazownia lub 

instalacja termicznej 

konwersji biomasy 

Energia cieplna 

( odzysk z procesów  

technologicznych) 

tlen 

Sieć 

gazownicza 

 
Biometan 

ok. 10 000 m
3
/d 

Produkty z oczyszczania biogazu 

(komponent nawozów) ok. 0,9 t/d 

 

Energia cieplna zh
y

d
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y
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b
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t 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 

i/lub do gorzelni 

(opcjonalnie) 

Energia cieplna 

 

Moc ok. 900 kWc 

Energia cieplna 

 



Hydroliza 
termiczna

Gorzelnia
30 mln ltr Separacja

Surowce
Celulozowe

i skrobiowe

Wywar
300 000 t/r
(ok. 10% s.m.)

Schemat ideowy hybrydowego systemu wytwarzania bioetanolu i energii

Frakcja
gęsta
ok. 30% s.m. ParaTermiczna 

Konwersja
biomasy

Turbina
Parowa
5 MWe

Energia
elektryczna

Oczyszczanie
(opcjonalnie)

Gorzelnia
30 mln ltr

Zbiornik lub 
magazyny ziemne

(opcjonalnie)
 hodowla glonów

Woda 
technologiczna

Odciek

Bioetanol

Nawadnianie
upraw 
roslinnych

Popiół
do celów

nawozowych

Etanol- (paliwo wspomagające)

Para technologiczna



Planowane przedsięwzięcie to zintegrowane 

w funkcjonalną jedność kilka systemów technologicznych. 

Jest to innowacyjne rozwiązanie 

technologiczno - techniczne umożliwiające wytwarzanie:

 energii elektrycznej, 

 energii cieplnej,

 biometanu,

 paliwa gazowego (CNG), 

 paliw płynnych (biodiesel),

 innych produktów, takich jak biomasa glonowa 

i nawozy.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie 

generowanej 

z turbiny wiatrowej energii elektrycznej oraz uzyskanie 

z surowców roślinnych 

i z odpadów poprodukcyjnych oraz innych substratów 

organicznych, użytecznych produktów, a mianowicie:



 energii elektrycznej;

 etanolu;

 biogazu, z którego po 

uzdatnieniu powstaną: 

biometan (sieć gazownicza), 

paliwo gazowe (CNG);

 energii cieplnej 

generowanej głównie 

z surowców odpadowych;

 wodoru- komponent paliw 

płynnych;

 tlenu technicznego;

 paliw płynnych (biodiesel);

 składników 

(komponentów) nawozów 

organiczno- mineralnych.

Skala planowanego przedsięwzięcia to zintegrowane

w jeden układ funkcjonalny następujące systemy:

 Elektrownia wiatrowa- moc 2,5 MWe;

 Elektrolizer- hydroliza wody o wydajności ok. 5m3/d ze 

zbiornikami na wodór i tlen;

 Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów 

roślinnych o wydajności 30t/d oleju roślinnego (głównie 

olej rzepakowy) i 27t/d biopaliw płynnych;

 Instalacja do produkcji etanolu (gorzelnia) o wydajności 

12 mln litr/rok;

 Instalacja Biogazowni o wydajności biogazu ok. 22.000 

m3/rok;



 Instalacja termicznej hydrolizy substratów (Ekonomizer 

SE Steam Explosion);

 Instalacja oczyszczania (uzdatniania) biogazu 

o wydajności – 1.000 m3/h;

 Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię 

cieplną o mocy – 10 MW;

 System oczyszczania frakcji ciekłej (po separacji) masy 

pofermentacyjnej ze zbiornikami ziemnymi (laguny) do 

hodowli glonów;

Planowane przedsięwzięcie to hybrydowy układ 

następujących urządzeń i instalacji:

a) Elektrownia wiatrowa;

b) Instalacja elektrolizy wody (Elektrolizer);

c) Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia);

d) Biogazownia zintegrowana z instalacją oczyszczania (uzdatniania) biogazu, 

urządzenia separacji, system magazynowania (laguny) 

i oczyszczania;

e) Instalacja hydrolizy termicznej - zintegrowana z biogazownią 

i gorzelnią;

f)  Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją tłuszczów roślinnych;

g) Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię cieplną – opcjonalnie 

istnieje możliwość wykorzystania pary wodnej do napędu turbiny parowej 

i produkcji energii elektrycznej;

h) Linia produkcji nawozów organiczno- mineralnych. 



Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa wytwarzać będzie energię 

elektryczną trójfazową prądu przemiennego o napięciu 

690 V i częstotliwości 50/60 Hz. 

Wytwarzana przez elektrownię wiatrową energia 

elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby 

planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

i innych odbiorców. 

GORZELNIA (dane roczne)

Instalacja hydrolizy wody (Elektrolizer)

Instalacja składać się będzie z baterii generatorów

wodoru

(elektrolizerów) o łącznej wydajności 2,5 t wodoru/d.



Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją 

Bilans procesu hydratyzacji i izomeryzacji oleju rzepakowego 

w kierunku biodielsa o właściwościach olejów syntetycznych 

pochodzących z ropy naftowej.   

Wyszczególnienie
Surowce 

(kg)

Produkcja 

(kg)

Wydajność

(% wag)

Olej rzepakowy 1000 - -

Wodór 80 - -

Olej

napadowy

878 81,33

Propan 53 4,89

Woda 43 4.01

Dwutlenek węgla 106 9,78

Instalacja hydratyzacji z izomeryzacją c.d.



Instalacja wytwarzania etanolu (Gorzelnia) zintegrowana 

z biogazownią
Ilość zużywanych surowców

Lp. Asortyment Ilość (rocznie)

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

GORZELNIA

Ziarno zbóż

Woda technologiczna do gorzelni z ujęcia

własnego

Enzymy

Pożywki mineralne

Kwas siarkowy (98%)

Wodorotlenek sodu

Drożdże

Środki dezynfekująco-myjące i inne

Para technologiczna- źródło energii spaliny z

agregatów kogeneracyjnych i ze spalania

części biogazowni

Zużycie energii elektrycznej

39 107,0 Mg

76 687,0 m3

19,8 Mg

0,8 Mg

8,1 Mg

4,9 Mg

1,6 Mg

0,4 Mg

36 500 Mg

2 138 MWeh

2.

2.1

2.2

2.3

2.4.

BIOGAZOWNIA

Wywar gorzelniczy (10% s.m.)

Słoma kompostowa (podłoże pieczarkowe)

Kiszonka z kukuryzy

Zużycie energii elektrycznej

120 000 Mg

8 000 t/r

6 000 t/r

910 MWeh

3

3.1

3.2

3.3

MAGAZYNOWANIE ODCIEKU I HODOWLA

GLONÓW

Woda pofermentacyjna (odciek po separacji)

Dwutlenek węgla dostarczony do laguny

Zużycie energii elektrycznej

105 000 m3

10 000 Mg

1 030 MWeh

Biogazownia z instalacją uzdatniania biogazu
Substraty i uzysk biogazu

Rodzaj substratu Biogaz

Rodzaj substratu Substrat 

t/rok

Zaw. 

s.m. 

m3/t 

świeżej 

masy

Suma

Wywar gorzelniany 120 000 10% 50 6 000 000m3

Słoma kompostowana 

(podłoże pieczarkowe)

8000 55,00% 72 576 000 m3

Kiszonka kukurydzy 

(średnio dojrzała) 

6000 30,00% 200 1 200 000 m3

Razem: 134 000 

t/r

7 779 000 m3



Instalacja hydrolizy termicznej 

(Ekonomizer SE Steam Explosion).

A

3

1

B

C

5

4
2 A- substraty surowe

1-przygotowanie 

substratów

2-dozownik
3-reaktor, 180˚C, 10 bar

B-woda 

4- zawór rozdzielaczy

5- zbiornik substratów po   

hydrolizie

C-substraty po termicznej 

hydrolizie

Instalacja termicznej konwersji biomasy na energię

Technologia termicznej konwersji biomasy pozwala na spalanie

odpadów organicznych, w tym odpadów o dużym uwodnieniu, oraz

współspalania innej biomasy. Technologia te umożliwia utylizację

dowolnych odpadów o łącznej zawartości zarówno popiołu jak

i wilgoci do 90% wag przy zachowaniu dopuszczalnych emisji

substancji gazowych i zawartości niedopału w popiele zgodnie

z obowiązującymi normami krajowymi i Dyrektywami Unijnymi.



Dziękuję za uwagę

mgr inż. Wojciech Krużewski

Ekspert- Sitr Sp. z o.o.





Karcz Henryk 

Komorowski Wojciech 

Jachuła Edward 

Łęcki Piotr 

Kantorek Marcin 

 

 

 

 

Dlaczego nie powinno się spalać 

odpadów komunalnych  

w kotłach rusztowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w danej mierze uzależniony od regionu 

kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 

części kraju, morfologicznie znacznie różnią się od odpadów pochodzących z obszarów 

wiejskich czy małomiasteczkowych. Niezależnie od tych czynników można jednak z całą 

pewnością przyjąć, że głównymi składnikami morfologicznymi odpadów niezależnie od ich 

udziału masowego są następujące substancje organiczne i nieorganiczne: 

1-odpady ceramiczne, 

2-odpady szklane, 

3-odpady metalowe, 

4-drewna budowlanego, 

5-odpady makulatury papierowej, 

6-odpady makulatury kartonowej, 

7-odpady tworzyw sztucznych, 

8-odpady PCV, 

9-odpady tekstylne, 

10-odpady skórzane, 

11-odpady gumowe, 

12-odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 

13-odpady organiczne mięsne, 

14-odpady organiczne kostne, 

15-brykiety z drewna mieszanego, 

16-pelety z drewna mieszanego, 

17-osady ściekowe. 

Odpady 1÷3 zawierające ceramiczne odpady budowlane, szkło oraz metale żelazne i metale 

kolorowe są odpadami niepalnymi i powinny być usunięte z ogólnej masy odpadów  

w procesie sortowania ręcznego i sortowania mechanicznego bezwzględnie przed procesem 

termicznej utylizacji. Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do termicznej utylizacji 

odpadów, substancje te powinny być bezwzględnie usunięte ze strumienia odpadów 

podawanych do instalacji. Obecność materiałów ceramicznych i szklanych zwiększa 

niepotrzebnie masę popiołu, który w zależności od stosowanej technologii i składu 

morfologicznego utylizowanych odpadów może być popiołem zaliczanym do odpadów, 

powiększając w ten sposób masę odpadu, który podlega dalszemu procesowi utylizacji. 



Odpady ceramiczne i szklane są również częstą przyczyną, jako substancje trwałe  

o znacznych rozmiarach, awarii urządzeń kotłowych i urządzeń odpopielania –rusztów  

i urządzeń hydrotransportu popiołu. Pogarszając w istotny sposób wskaźniki niezawodności 

pracy instalacji. 

Brak odbioru metali ze strumienia odpadów podawanych do instalacji utylizacji powoduje 

straty ekonomiczne z tytułu odzysku cennego- dość drogiego- surowca w postaci złomu 

żelaznego i złomu metali kolorowych, oraz powoduje straty spowodowane wzrostem ilości 

przestojów wynikających z destrukcyjnego oddziaływania elementów złomu na urządzenia 

komory spalania i urządzenia transportu popiołu. Przeniesienie procesu odbioru złomu metali 

z fazy zasilania instalacji na fazę odprowadzenia popiołu jest czynnością niepoprawną 

technologicznie z powodu znacznej utraty własności ferromagnetycznych przez elementy 

żelazne. Spowodowane jest to niekiedy bardzo gruba warstwą ‘zendry”, która powstaje na 

powierzchni metalu w wyniku wysokotemperaturowego utleniania. Przy braku 

mechanicznego wychwytywaniu metali ze strumienia popiołu. Stopień oczyszczania popiołu  

z metali, obniża się w niektórych przypadkach bardzo znacznie i utrata metali może być 

większa od 50% ich masy wejściowej. 

Segregacja i odseparowywanie materiałów niepalnych ze strumienia utylizowanych odpadów 

jest, więc czynnością niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia oraz ze strony pewności  

i niezawodności eksploatacyjnej instalacji. 

Pozostałe substancje odpadów (4÷14) są to odpady palne organiczne  

i nieorganiczne. Odpady te powinny podlegać segregacji gabarytowej z uwagi na wielkość 

urządzeń transportujących oraz urządzeń procesu suszenia i procesu termicznego rozkładu. 

Zmniejszenie wymiarów gabarytowych, szczególnie drewna budowlanego, powoduje wzrost 

gęstości nasypowej i znaczne obniżenie objętości urządzeń technologicznych instalacji. 

Dodatkowym rozwiązaniem problemu powinno być rozdrobnienie odpadów do takich 

rozmiarów aby mogła nastąpić paletyzacja, brykietyzacja lub zagęszczenie do postaci kęsów 

o rozmiarach nie większych jak 200mm. Sprasowana postać odpadów jest najbardziej 

ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem logistycznym dostarczania odpadów ze 

składowiska do instalacji termicznej utylizacji. Powstałe w wyniku procesu rozdrobnienia  

i prasowania formowane alternatywne paliwo energetyczne (FAPE) posiada w zależności od 

rodzaju substancji stopnia sprasowania gęstość nasypową (D
r
n) w granicach 400÷600 kg/m

3
 

oraz wilgotność w granicach (W
r
) 5-15%, co w przypadku gęstości jest dwukrotnie większe  

w stosunku do odpadów luźno ułożonych, a w przypadku wilgoci jest 3-4 krotnie mniejsze od 

wilgoci materiału surowego. 

Wykonanie sortowania i sprasowania odpadów z jednej strony daje wysokokaloryczne paliwo 

energetyczne (FAPE) a z drugiej strony umożliwia usytuowanie instalacji do termicznej 

utylizacji odpadów w środowisku wysoce zurbanizowanym, lecz posiadającym możliwości 

odbioru wytworzonej energii cieplnej w postaci wody, przetworzonej na energię gorącej 

wody i prądu elektrycznego. 



W takim przypadku, transport FAPE z wysypiska odpadów do instalacji nie stanowi żadnego 

problemu logistycznego i ekologicznego. Nie stanowi również żadnego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego i nie jest żadną uciążliwością dla otoczenia ludzkiego wzdłuż trasy 

dowozu FAPE z wysypiska usytuowanego poza siedzibami ludzkimi do instalacji 

usytuowanej w ludzkim środowisku mieszkalnym. Przykładowa instalacja, która będzie 

utylizować rocznie około 200000t odpadów, co odpowiada godzinnemu zużyciu około 25t/h, 

wymaga obsługi jedynie przez 3-4 „tiry”, które w ciągu 1h będą zwiększać ruch 

samochodowy w danym rejonie ulicznym. Przy takiej technologii przygotowania odpadów do 

spalania i odpowiedniej technologii termicznego ich przekształcania, uciążliwość dla 

otoczenia spowodowana ich transportem jest całkowicie pomijalna. 

Jako alternatywne paliwo energetyczne do spalania w Instalacji (termicznej utylizacji 

odpadów) można użyć biomasy pochodzącej z drewna leśnego lub z innych upraw rolniczych. 

Sprasowana substancja biomasy roślinnej może spełniać zamienne rolę paliwa w instalacji 

utylizacji odpadów. 

Najkorzystniej jest wówczas, gdy biomasa jest również zagęszczona do formy peletów, 

brykietów lub kęsów. Biomasa w takiej formie może być podawana do instalacji łącznie  

z FAPE pochodzącym z odpadów lub może być spalona samodzielnie. 

Odpadem, który może być utylizowany w instalacji są również osady ściekowe. Osady 

ściekowe powinny być przed dostarczeniem do instalacji poddane procesowi naturalnego 

odsączenia na lagunach w oczyszczalni ścieków lub powinny być odwodnione mechanicznie 

w wirówkach lub prasach. 

Częściowo pozbawiony wody osad ściekowy może być poddany procesowi termicznej 

utylizacji samodzielnie lub może być spalony w dowolnych proporcjach masowych łącznie  

z FAPE pochodzącym z odpadów lub współspalony łącznie z biomasą. 

2.Własności fizykochemiczne podstawowych składników odpadów, osadów ściekowych  

i biomasy pochodzącej z drewna. 

Własności fizykochemiczne podstawowych składników morfologicznych odpadów 

komunalnych podane zostały w tabeli nr 1. W celach porównawczych podano również 

własności fizykochemiczne biomasy pochodzącej z drewna oraz osadów ściekowych 

pochodzących z oczyszczalni ścieków „GOS” Łódź. 

Parametrami substancji palnej, które w decydujący sposób wpływają na proces zapłonu jest 

zawartość wilgoci i zawartość popiołu. Zawartość wilgoci, sposób jej rozmieszczenia  

i struktura fizyczna substancji mineralnej ma natomiast duży wpływ na szybkość termicznego 

rozkładu i szybkość wydzielania się gazów pirolitycznych. Substancja mineralna może, 

bowiem wchodzić w chemiczny skład substancji organicznej lub może tworzyć odrębne 

struktury połączone fizycznie z substancją organiczną lub może otaczać je. Wpływ: 

oddziaływanie substancji mineralnej objawia się w różny, często nieprzewidywalny sposób 

zarówno w fazie suszenia, w fazie wyjścia części lotnych, jak i w fazie spalania karbonizatu. 

Pomijając różne częste odstępstwa, można generalnie stwierdzić, że wzrost zawartości 



wilgoci i substancji mineralnej, zawsze prowadzi do wzrostu czasu zapłonu substancji palnej. 

Rozpatrując zawartość wilgoci (W
r
) i popiołu (A

r
) w przedstawionych w tabeli 1 składnikach 

morfologicznych odpadów, należy zaznaczyć bardzo duży rozrzut szczególnie zawartości 

wilgoci (W
r
). W dostarczonej próbce odpadów, zawartość wilgoci poszczególnych 

składników morfologicznych waha się od 0,68% do 28,45%. Zawartość wilgoci roboczej (W
r
) 

jest ściśle uzależniona od strukturalnej budowy fizycznej danej substancji. Wilgoć robocza 

(W
r
), a szczególnie wilgoć przemijająca (W

p
) jest, bowiem ściśle związana z wilgotnością 

analityczną (W
a
), która jest fizyczną cechą danej substancji. Wilgotność osadów ściekowych 

w stanie dostarczonym (roboczym), przytoczna jako punkt odniesienia jest bardzo wysoko  

i sięga 78, 12%, a natomiast, wilgotność brykietów i peletów pochodzących z drewna, które w 

stanie luźnym posiada wilgotność (W
r
) około 40÷60%, po sprasowaniu posiada wilgotność 

rzędu 9,62÷11,84%. Zawartość wilgoci materiałów o bardzo dużej nasiąkliwości można 

znacznie zmniejszyć na drodze prasowania. Proces ten w istotny sposób obniża balastową 

zawartość wilgoci w paliwie i w zdecydowany sposób poprawia wartość energetyczną danej 

substancji, czego wskaźnikiem jest wartość opałowa, (Qri). 

Składnikiem paliwa który decyduje o czasie całkowitego wypalania danej substancji jest 

karbonizat (K
r
), który pozostaje po odgazowaniu danej substancji. Ilość karbonizatu 

pozostałego po odgazowaniu oraz jego struktura fizykochemiczna (skład chemiczny i sposób 

ułożenia siatek krystalicznych węgla) decyduje o szybkości wypalania się danego składnika 

morfologicznego odpadów. Czas wypalania poszczególnych struktur morfologicznych 

wpływa, bowiem na strukturę złoża wypalonych odpadów ( o ile są one wypalone  

w złożu np. na ruszcie). Struktura złoża wpływa bowiem w zdecydowany sposób na powstałą 

stratę kominową (Sk) oraz stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż). 

Pozostałość karbonizatu (K
r
) po procesie odgazowania jest, więc bardzo ważną cechą 

fizykochemiczną składników morfologicznych, które w bardzo istotny sposób wpływają na 

sprawność termiczną, oraz sprawność ekologiczną procesu termicznej utylizacji. Obniżenie 

sprawności termicznej wynika ze wzrostu straty kominowej (Sk) i straty niecałkowitego 

spalania (Sn), a pogorszenie sprawności ekologicznej wynika ze wzrostu zawartości koksiku 

(C) w żużlu i popiele. 

Zawartość karbonizatu (K
r
), jako pozostałości po odgazowaniu jest w bardzo znacznej mierze 

uzależniona od rodzaju morfologicznego odpadów. Najmniejszą ilość karbonizatu  uzyskuje 

się w wyniku odgazowania substancji organicznych pochodzących z mięsnych odpadów 

zwierzęcych (K
r
= 3,85%) z makulatury (K

r
= 3,18÷5,23%), oraz osadów ściekowych (K

r
= 

3,57%). Najwyższe ilości karbonizatu powstają przy odgazowaniu odpadów pochodzących  

z PCV (K
r
= 27, 48%), oraz z odpadów skórzanych (K

r
= 32, 84%) ·i z odpadów gumowych 

(K
r
= 46,15%). 

O szybkości wypalania karbonizatu, oraz o sposobie zachowania się spalonej substancji  

w istotny sposób decyduje ilość oraz skład elementarny substancji mineralnej, z której po 

spaleniu powstaje popiół. Substancja mineralna może bowiem wchodzić w związki 

chemiczne z pierwiastkami (C, H, O, S, N), które tworzą substancję palną (guma, PCV, kości) 

i wówczas jest to tzw. substancja związana chemicznie lub może nie być związana 



chemicznie z substancją palną będąca substancją przybyszową,  dającą się mechanicznie 

oddzielić np. w procesie flotacji. Skład chemiczny substancji mineralnej odgrywa natomiast 

bardzo istotną rolę w procesie termicznych przemian popiołu w trakcie spalania. Pierwiastki 

metali grupy alkalicznych (Mg, Ca), oraz grupy litowców (Na, K)  

w bardzo istotny sposób obniżają temperatury fizyczne popiołu (spiekania, mięknienia, 

topnienia i płynięcia). W przeciwieństwie do tych grup pierwiastkowych, pierwiastki grupy 

węglowców (Si), borowców (Al.) oraz żelazowców (Fe, Co, Ni), charakterystyczne 

temperatury popiołu znacznie podnoszą. 

Oznaczone zawartości popiołu (A
r
) przedstawione w tabeli 1 wykazały że składniki 

morfologiczne odpadów pochodzących z organicznych substancji roślinnych i zwierzęcych 

(poza odpadami kostnymi) zawierają znacznie mniej popiołu niż odpady pochodzenia 

przemysłowego typu PCV, guma, skóry w których pierwiastki chemiczne tworzą popiół   

w znacznej mierze związany chemicznie z pierwiastkami tworzącymi substancję palną. 

Substancję mineralną w tej grupie odpadów tworzą głównie pierwiastki: Si, Al, Fe, Co, Ni, 

które znacznie podnoszą do góry charakterystyczne temperatury popiołu, co przedstawia 

tabela nr.2. 

Popiół pochodzący z odpadów roślinnych i zwierzęcych powstaje głównie  

z pierwiastków grupy: (Ca, Mg, Na, K), które w istotny sposób obniżają charakterystyczne 

temperatury popiołu w trakcie termicznego nagrzewu. Obniżenie temperatur jest na tyle 

znaczne, że wymaga bardzo uważnego prowadzenia procesu, w takim zakresie, aby nie 

przekroczyć temperatury w złożu spalającego się paliwa powyżej 1000
o
C, gdyż to powoduje 

oblepienie niespalnego paliwa przez roztopiony żużel i znaczny wzrost straty niecałkowitego 

spalania w żużlu. 

Zawartość popiołu autotochtonicznego  w odpadach organicznych, waha się od 0,5 do 5%,  

a w odpadach przemysłowych, waha się od 10 do 20%. Wśród odpadów organicznych jedynie 

odpady kostne zawierają duże ilości popiołu na poziomie A
r
=25÷35%. Oprócz dużej ilości 

popiołu, odpady kostne charakteryzują się popiołem o bardzo niskiej temperaturze spiekania, 

mięknienia i topnienia.  

 

2.Niezbędny zakres informacji dotyczących fizykochemicznych i kinetycznych własności 

zasadniczych składników morfologicznych odpadów 

Zaprojektowanie procesu technologicznego termicznej konwersji odpadów wymaga 

gruntowego poznania ich własności fizykochemicznych i kinetycznych. Informacje dotyczące 

składu elementarnego, kaloryczności, zdolności do suszenia, odgazowania oraz procesu 

spalania są niezbędne dla zaprojektowania poszczególnych elementów instalacji, w której 

realizowany jest proces optymalnego termicznie i bezpiecznego ekologicznie energetycznego 

recyklingu odpadów. Analiza dotychczas przeprowadzonych wyników oznaczeń własności 

fizykochemicznych badanych substancji wykazała znaczne różnice zarówno, co do zawartości 

wilgoci (W), popiołu (A) jak i wartości opałowej (Q
r
i) próbek pochodzących z różnych 

składników morfologicznych odpadów. Rozrzut określonych parametrów wskazuje na 



konieczność dość ścisłego określenia składnika morfologicznego odpadu, który będzie 

poddany procesowi termicznej utylizacji. 

Z energetycznego punktu widzenia projektowanie instalacji do spalania odpadów 

komunalnych musi opierać się na bardzo wiarygodnych informacjach dotyczących zawartości 

wilgoci, popiołu, kaloryczności, składu elementarnego substancji organicznej  

i nieorganicznej, stopnia konwersji w gaz pizolityczny w trakcie odgazowania, własności 

fizycznych popiołu w wysokich temperaturach, właściwości kinetycznych gazów 

pirolitycznych i właściwości fizykochemicznych karbonizatów.  Parametry te muszą być 

konieczne określone dla wybranych odpadów, dla których będzie konstruowana instalacja 

kotłowa. Nie można w żadnym przypadku przez „per analogie” przenosić oznaczeń  

i wyników badań dotyczących konwencjonalnych paliw stałych na paliwa pochodzące  

z odpadów. Występują jednak pewne utrudnienia technologiczne, które muszą być 

uwzględnione przy projektowaniu instalacji do energetycznego recyklingu odpadów. 

Utrudnienia te wynikają z własności fizykochemicznych substancji organicznej, a szczególnie 

z jej części mineralnej. Bardzo ważnym problemem występującym przy spalaniu odpadów  

w kotłach energetycznych, są pierwiastki grupy metali alkalicznych takich jak: wapń  

i magnez, grupy azotowców: fosfor i azot, grupy chlorowców: chlor, grupy litowców: sód  

i potas. 

Niektóre pierwiastki oddziaływają niekorzystnie na powierzchnie ogrzewalne kotłów będąc 

sprawcami tzw. korozji chlorowej lub zanieczyszczających nadmiernie powierzchnie 

ogrzewalne poprzez tworzenie szklistych powłok powstałych w wyniku kondensacji par np. 

Na, K itd. 

Pierwiastki grupy metali alkalicznych i grupy litowców obniżają znacznie temperaturę 

mięknienia popiołu, co prowadzi do zażużlowania komór spalania  

i niszczenia struktury złoża spalonego paliwa poprzez tworzenie się rożnego rodzaju ścieków. 

Spalanie odpadów w kotłach energetycznych z uwagi na skład chemiczny substancji 

organicznej i nieorganicznej przebiega odmienne od spalania stałych paliw 

konwencjonalnych. Aby prawidłowo zaprojektować proces spalania odpadów należy 

„bezwzględnie” określić własności fizykochemiczne i kinetyczne zarówno substancji 

organicznej jak i nieorganicznej. Wykonane zostać, zatem muszą; analiza techniczna, 

elementarna, fizyczna oraz badania procesu suszenia, pirolizy, zapłonu  

i spalania badanych składników morfologicznych, które obejmują: 

1) Oznaczenie parametrów fizykochemicznych 

-wykonanie oznaczeń analizy termicznej substancji wyjściowej (roboczej), 

-wykonanie oznaczeń analizy elementarnej, 

-wykonanie oznaczeń gęstości pozornej, gęstości rzeczywistej, gęstości nasypowej oraz 

określenie porowatości, 

-oznaczenie rozkładu ziarnowego. 



2) Badania procesu suszenia 

-oznaczenie czasu odparowania wilgoci przemijającej w zależności od frakcji 

wymiarowych, 

-oznaczenie czasu i szybkości odparowania wilgoci w zależności od temperatury procesu 

w zakresie od 100
o
C do 800

o
C i frakcji wymiarowej. 

3) Określenie kinetyki szybkiej pirolizy 

-wyznaczenie szybkości pirolizy w zależności od temperatury procesu, szybkości 

nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-wyznaczenie stopnia konwersji substancji organicznej badanych prób w fazę gazową  

w zależności od temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie składu chemicznego gazu pirolitycznego w zależności od temperatury 

procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie własności fizycznych karbonizatu; gęstości pozornej, rzeczywistej, 

nasypowej i określenie porowatości w zależności od temperatury procesu, szybkości 

nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie masy karbonizatu oraz jego składu elementarnego w zależności od 

temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji ziarnowej, 

-oznaczenie składu chemicznego popiołu otrzymanego podczas spopielenia w warunkach 

szybkiej pirolizy, w zależności od temperatury procesu, szybkości nagrzewu i frakcji 

ziarnowej, 

-oznaczenie charakterystycznych temperatur popiołu otrzymanego z szybkiej pirolizy 

podczas nagrzewu w atmosferze utleniającej, półredukcyjnej i redukcyjnej. 

4) Określenie kinetyki spalania 

-wyznaczenie minimalnej temperatury zapłonu w zależności od rodzaju morfologicznego 

odpadów, od frakcji ziarnowej i koncentracji tlenu w strefie reakcji, 

-wyznaczenie charakterystycznych czasów spalania: czasu zapłonu, czasu spalania części 

lotnych, czasu spalania karbonizatu i całkowitego czasu spalania warstwy substancji  

w zależności od temperatury procesu, masy spalonej substancji, koncentracji tlenu i 

stopnia uziarnienia, 

-wyznaczenie charakterystycznych temperatur spalania: części lotnych  

i karbonizatu warstwy substancji, określonej masy w zależności od temperatury procesu, 

koncentracji tlenu i stopnia uziarnienia, 



--określenie charakterystycznych stałych kinetycznych poszczególnych faz spalania  

w zależności od temperatury procesu, koncentracji tlenu, stopnia uziarnienia i spalonej 

masy, 

-wyznaczenie składu chemicznego gazów spalinowych otrzymanych  

w trakcie spalania warstwy substancji w zależności od temperatury procesu, koncentracji 

tlenu, stopnia uziarnienia i rodzaju morfologicznego odpadów, 

-oznaczenie składu chemicznego popiołu otrzymanego w trakcie spalania  

w zależności od temperatury procesu, koncentracji tlenu i stopnia uziarnienia, 

-oznaczenie charakterystycznych temperatur popiołu w czasie nagrzewu  

w atmosferze półutleniającej i redukcyjnej poszczególnych składników morfologicznych 

odpadów. 

3.Wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych podstawowych składników 

morfologicznych odpadów komunalnych 

3.1.Analizy techniczne i elementarne 

Analizy techniczne i elementarne składników morfologicznych odpadów przeprowadzono 

w Zakładzie Kotłów i Turbin ITC i MP Politechniki Wrocławskiej we współpracy  

z Zakładem Chemii i Technologii Węgli Kamiennych i Pirolitycznych Instytutu Chemii  

i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. 

Analizę chemiczna i elementarna wykonano według odpowiednich norm: 

-wilgoć (W) według PN-80/G-04511 

-popiół (A) według PN-80/G-04512 

-części lotne (V) według PN-81/G-04516 

-ciepło spalania (Q3) według PN-81/G-U44513 

-gęstość rzeczywista (dr) według PN-81/G-04307 

-gęstość pozorna (dp) określono metodą rtęciową pod ciśnieniem atmosferycznym 

-węgiel (C) według PN-59/G-04335 

-wodór (H) według PN-59/G-04339 

-azot (N) według PN-58/G-04345 

-siarka (S) według PN-58/G-04340 

-tlen (O) obliczono jako pozostałość. 

Wyniki analizy technicznej i elementarnej badanych prób morfologicznych odpadów 

przedstawione są w tabeli nr 1. 



W tabeli przedstawiono również udział gazów pirolitycznych i karbonizatu otrzymanych 

w trakcie termicznego rozkładu badanych substancji w temperaturze 1000
o
C,  

w warunkach szybkiego nagrzewu (10
2
÷10

3
deg/s), jakie panują w początkowej strefie 

paleniska kotła rusztowego. 

Przedstawione wyniki badań wykazały, że poszczególne składniki morfologiczne 

znacznie różnią się między sobą zarówno zawartością wilgoci, (Wr), która jest w pewnym 

sensie cechą fizyczną danej substancji, jak również zawartością substancji mineralnej, 

chemicznie związanej z substancją organiczna jak i mineralną wolną-przybyszowa.  

Najwyższa zawartość substancji balastowych w postaci wilgoci charakterystyczna jest dla 

składników morfologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Substancje te 

charakteryzują się natomiast bardzo mała ilością substancji mineralnych chemicznie 

zawiązanych z substancją organiczną. Wyjątek stanowią odpady kostne, które posiadają 

40% udział substancji mineralnej chemicznie związanej z substancją organiczną. Odpady 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego posiadają bardzo dużą zdolność do wchłaniania 

wilgoci, co objawia się zawartością wilgoci znacznie powyżej 20%. Najwyższa zawartość 

wilgoci występuje w osadach ściekowych W
r
=78,12%. 

Odpady pochodzące z folii, PCV i gumy charakteryzują się bardzo niską zawartością 

wilgoci. Wilgoć w ich przypadku jest wyłącznie wilgocią powierzchniową zewnętrzną, jej 

zawartość nie przekracza z reguły 5%. Substancje te charakteryzują się natomiast 

związaną chemicznie substancją mineralną z substancją organiczną. Substancja mineralna 

stanowi różnego rodzaju wypełniacze, utwardzacze itd., które trwale są związane  

z pierwiastkami zaliczanymi do pierwiastków tworzących substancje organiczną. 

Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w składzie chemicznym karbonizatu 

otrzymanego w trakcie procesu pirolizy. W karbonizacie oprócz pierwiastka C występują 

inne pierwiastki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Pierwiastki te impregnują 

substancje układów krystalitów węglowych, z reguły znacznie spowolniając proces 

wypalania ziaren karbonizatów. 

Oprócz różnic w zawartości składników balastowych (A
r
, W

r
) występują dość znaczne 

różnice w składzie elementarnym substancji organicznej. Zawartość pierwiastków C, H, 

O, od których głównie zależy wartość ciepła spalania (Qc) zmieniają się w dość szerokim 

zakresie, co powoduje znaczne fluktuacje w intensywności wydzielania się ciepła  

w poszczególnych fazach procesu spalania. Jest to przyczyną występowania znacznych 

spiętrzeń temperaturowych w fazie spalania gazów pirolitycznych prowadzących do 

przekroczenia dopuszczalnych temperatur mięknienia i spiekania popiołu oraz zatapiania 

niespalonych części odpadów w aglomeratach substancji żużlowej. 

Poszczególne składniki morfologiczne odpadów komunalnych w bardzo istotny sposób 

różnią się między sobą zarówno składem chemicznym jak  

i fizyczną budową strukturalną. Różnice te są tak istotne z chemicznego  

i fizycznego punktu widzenia, że praktycznie nie można dokonać żadnych 

merytorycznych porównań i szukać wspólnej platformy odniesienia. Budowa 

fizykochemiczna poszczególnych gatunków morfologicznych odpadów nakazuje 



traktować je, jako odrębne strukturalne substancje, które mają podlegać procesowi 

termicznego przekształcania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych 

Lp. Rodzaj 

substancji 

A
 
% V

r
 % W

r 
% Qi 

KJ/kg 

A
r
 % C

r
 % H

r 
% O

r 
% N

r
 % S

r
 % Cl

r
 

% 

K
r
 % M

r
 % V

d
 K

d
 C

d
k 

1. Odpady z 

drewna 

budowlanego 

0,54 65,60 20,00 14460 0,40 40,80 4,80 33,35 0,20 0,10 0,35 14,0 79,6 82,00 17,06 96,48 

2. Odpady 

papierowe 

(makulatura) 

19,27 59,88 23,20 9430 14,0 28,80 4,1 29,1 0,3 0,2 0,10 9,12 62 77,97 2,76 100,00 

3. Odpady z 

kartonów 

5,42 65,51 20,12 11190 9,14 34,67 4,1 31,7 0,2 0,1 0,23 5,23 70,74 88,26 6,55 100,00 

4. Odpady z 

tworzyw 

sztucznych 

3,52 69,74 1,34 24960 3,48 60,88 8,74 21,03 1,01 1,28 2,26 25,44 95,18 70,69 25,79 94,68 

5. Odpady z 

PCV 

7,51 64,25 0,68 25480 7,26 38,06 5,04 43,90 0,39 0,73 4,66 27,48 91,99 64,83 27,86 78,37 

6. Odpady 

organiczne 

pochodzenia 

roślinnego 

7,00 57,39 28,45 11305 5,01 40,60 4,42 21,00 0,30 0,01 0,01 9,15 66,54 80,27 12,79 100,00 

7. Odpady 

organiczne 

mięsne 

7,50 55,61 35,72 18420 4,82 35,72 5,94 17,00 0,72 0,08 0,00 3,85 59,46 86,51 5,99 100,00 

8. Odpady 

organiczne 

kostne 

41,90 30,45 4,84 10760 40,16 31,15 4,35 18,35 0,37 0,28 0,50 24,55 55,00 32,00 26,10 56,42 

9. Odpady 

tekstylne 

3,80 69,05 16,28 20860 3,18 52,68 4,95 21,45 0,86 0,42 0,18 11,45 80,54 82,48 13,72 94,65 

10. Odpady 

skórzane 

2,95 41,42 23,48 22460 2,26 31,87 4,82 35,92 0,96 0,68 0,01 32,84 74,26 54,15 42,90 86,02 



11. Odpady 

gumowe 

13,64 35,07 5,94 24180 12,84 64,15 4,94 11,05 0,18 0,75 0,15 46,15 81,22 37,28 49,08 73,85 

12. Brykiety z 

drewna  

0,75 72,00 11,84 16570 0,66 42,64 5,16 38,49 0,27 0,16 0,78 15,30 87,50 81,90 17,35 100,00 

13. Pelety z 

drewna 

0,75 73,84 9,62 16810 0,68 43,95 5,89 38,59 0,29 0,17 0,81 15,86 89,70 81,70 17,55 100,00 

14. Osady 

ściekowe 

43,05 8,89 78,12 1724 9,42 6,14 1,87 3,59 0,55 0,16 0,15 3,57 12,46 40,63 16,31 94,25 



3.2. Badania procesu spalania 

Badania procesu spalania prób wyodrębnionych gatunków morfologicznych odpadów 

przeprowadzono w temperaturze 1000
o
C przy przepływie powietrza przez warstwę 

spalonej substancji. Badania przeprowadzono dla prób o różnej masie w równowagowych 

warunkach termodynamicznych. 

W trakcie badań określono czas odparowania wilgoci i czas nagrzania próbki do 

momentu, w którym wydzielają się gazy pirolityczne w ilości niezbędnej do utworzenia 

mieszanki palnej zdolnej do zapłonu. Ten okres indukcji zapłonu gazów pirolitycznych 

oznaczony został przez czas zapłonu (τz). Zależność czasu zapłonu (τz) badanych 

gatunków morfologicznych w komorze spalania o temperaturze tp=1000
o
C (temperaturę tę 

przyjęto jako średnią wartość występującą w warunkach termicznej utylizacji odpadów na 

ruszcie) w zależności od masy próbki, przedstawia wykres na rys.1. Czas zapłonu rośnie 

wraz ze wzrostem masy próbki, co jest rzeczą naturalną przy spalaniu wszelkiego rodzaju 

paliw. O czasie zapłonu (τz) decyduje głównie zawartość wilgoci (W
r
) i szybkość 

termicznego rozkładu substancji organicznej. 
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Rys. 1. Czas zapłonu w zależności od masy próbki 

Najistotniejszym parametrem spalonej substancji decydującej o jej czasie zapłonu jest 

zawartość wilgoci. Czas zapłonu (τz) ustalonej masy próbki, rośnie proporcjonalnie ze 

wzrostem zawartości wilgoci (W
r
) w próbie wejściowej. W warunkach kotłów 

rusztowych, przy stałym przesuwie rusztu, zapłon poszczególnych frakcji 

morfologicznych będzie rozciągnięty na znaczną długość rusztu, nawet w stosunku jak 

1:20. 



Czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych (τv) przedstawiony jest na wykresie 

rys.2. Najkrótszy czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych charakterystyczny jest 

dla odpadów pochodzenia zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzielają się w sposób 

wybuchowy, powodujące eksplozję substancji mięsnej. W podobny sposób przebiega 

proces współspalania i spalania gazów pirolitycznych z peletów i brykietów 

pochodzących z tkanki roślinnej. Wydzielające się gazy powodują wzrost ciśnienia 

wewnątrz peletu lub brykietu i ich rozpad na drobne elementy, które spalają się, jako 

niezależne, niewielkie fragmenty. Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych 

odpadów mięsnych-poza kostnymi- peletów, brykietów pochodzenia roślinnego oraz 

odpadów pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie krótszy od czasu spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, PCV i odpadów kostnych. 

Niezależnie od gatunku morfologicznego odpadów, proces ich termicznego rozkładu jest 

gwałtowny i ma z reguły charakter wybuchowy-poza odpadami gumowymi, PCV  

i osadami ściekowymi- połączony z eksplozyjnym mikrospalaniem.  

W zależności od zawartości wodoru w substancji organicznej  

w wytworzonym froncie spalania gazów pirolitycznych temperatura osiąga poziom 1500-

1600
o
C. 
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Rys. 2. Czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych w zależności od masy próbki. 

W zależności od gatunku morfologicznego odpadów, w fazę gazową przechodzi od 50 do 

95% substancji organicznej. Największy udział substancji gazowej występuje  

w przypadku utylizacji odpadów mięsnych. Procentowy udział gazów pirolitycznych  

w stosunku do masy substancji wyjściowej jest 6-razy większy od podobnego stosunku 

charakterystycznego dla PCV i odpadów gumowych. 



Stopień przemiany substancji organicznej odpadów na fazę gazową posiada odbicie  

w czasie wypalania karbonizatu pozostałego po odgazowaniu utylizowanej substancji. 

Wykres na rys. 3 przedstawia czas wypalania pozostałości po odgazowaniu spalanej 

substancji morfologicznej odpadów. Najkrótszy czas spalania pozostałości po 

odgazowaniu charakterystyczny jest dla peletów, brykietów pochodzenia roślinnego, 

makulatury, odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpadów tekstylnych  

i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuższy czas wypalania karbonizatu, charakterystyczny 

jest dla odpadów pochodzących z drewna budowlanego oraz z tworzyw sztucznych. 
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Rys. 3. Czas spalania pozostałości po odgazowanie w zależności od masy próbki. 

Najdłuższy czas wypalania charakterystyczny jest dla karbonizatów pochodzących  

z odpadów PCV, gumy, kości i skóry. Czas ten jest przeciętnie 5-6 krotnie dłuższy od 

czasów wypalania karbonizatów pochodzących z odpadów tkanki zwierzęcej i odpadów 

roślinnych. Długi czas wypalania karbonizatów pochodzących z PCV i gumy jest 

spowodowany inhibicyjnym oddziaływaniem substancji mineralnych utwardzających lub 

impregnujących związki organiczne substancji wyjściowych odpadów. Wewnętrzne 

struktury chemiczne zawierające pierwiastki wchodzące w skład substancji mineralnej 

spowalniają proces wyjścia atomów C z łańcuchowych układów sieciowych  

i wejście w reakcje z cząsteczka O2. Struktury te w znaczący sposób powodują 

wydłużenie czasu wypalania substancji karbonizatu pozostałego po fazie odgazowania. 

Całkowity czas spalania (τc) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy 

przedstawia wykres na rys. 4. 
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Rys. 4. Całkowity czas spalania w zależności odm asy próbki. 

Najkrótszy całkowity czas wypalania substancji odpadów charakterystyczny jest dla 

peletów i brykietów pochodzących z substancji roślinnych. 

Całkowity czas wypalania Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) 

pochodzących z organicznych substancji roślinnych jest 4-5 krotnie krótszy od czasu 

spalania odpadów pochodzących ze skóry, PCV i gumy. Odpady pochodzące z tworzyw 

sztucznych i osady ściekowe spalają się około 1, 5 raza dłużej od peletów i brykietów 

pochodzenia roślinnego. 

Grupa odpadów pochodzących z makulatury, drewna budowlanego, odpadów tekstylnych, 

odpadów zwierzęcych spala się 2-krotnie wolniej od peletów i brykietów pochodzenia 

roślinnego, lecz znacznie krócej od odpadów pochodzących ze skóry, PCV i gumy. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku ustalonego rozdrobnienia odpadów. W zakresie 

określonego rozdrobnienia, całkowity, lecz inny czas wypalania (τc) identycznych 

masowo, lecz niekiedy różniących się geometrycznie, różnych struktur morfologicznych 

odpadów powoduje dezorganizacje procesu spalania się warstwy wsadu na ruszcie- 

niezależnie od jego typu. Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie posiadająca 

jednakowy opór hydrauliczny dla przepływającego przez dane strefy powietrza, staje się  

z powodu różnych szybkości wypalania poszczególnych gatunków morfologicznych, 

warstwą „dziurawą” o strukturze „sera szwajcarskiego”. Wypalone substancje odpadów 

stanowią wolne przestrzenie w warstwie paliwa na ruszcie, przez które przepływa 

swobodnie powietrze przeznaczone do spalania. Następuje ucieczka powietrza, które nie 

bierze bezpośredniego udziału w utlenianiu pozostałych części niespalonego paliwa. 

Powietrze to bez specjalnych oporów hydraulicznych przepływa z nadmierną prędkością, 

powodują dodatkowe obniżenie temperatury nieprzereagowanych karbonizatów, 



powodując dalsze obniżenia szybkości spalania. Nierównomierna szybkość wypalania 

różnych gatunków morfologicznych powoduje dezorganizacje struktury warstwy 

spalających się odpadów na ruszcie, co obrazuje rycina przedstawiona na rys.5. 

 

Rys. 5. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów. 

W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie strata 

kominowa, ponieważ rośnie ilość podawanego powietrza pod ruszt  

w celu dopalenia niespalonych części karbonizatu. Część karbonizatu pochodząca  

z frakcji o najmniejszej reakcyjności w ogóle nie zdąży się spalić na ruszcie, powodując 

stratę niecałkowitego spalania w żużlu. W tym przypadku strata niecałkowitego spalania 

pochodzi głównie z tych struktur morfologicznych odpadów, które charakteryzują się 

najniższą reakcyjnością i najdłuższym czasem spalania. W zależności od składu 

morfologicznego strata ta może być na tyle znaczna, że obniży sprawność termiczną 

układu kotłowego o kilka procent. Strata ta stwarza kłopot w postaci żużlu, który staje się 

odpadem koniecznym do składowania lub do dalszej utylizacji, ponieważ będzie zawierał 

powyżej 5% części palnych. 

4.Charakterystyki fizyczne popiołu pochodzące z różnych rodzajów morfologicznych 

odpadów. 

Zachowanie się substancji popiołu podczas procesu spalania (jakiegokolwiek gatunku 

paliwa stałego) określają charakterystyczne temperatury, jakie przechodzi popiół  

w trakcie procesu spania. 

Niezależnie od metody wyznaczenia charakterystycznych temperatur oznaczenie 

sprowadza się do określenia: 

-temperatury spiekania (ts), 

-temperatury mięknienia, 



-temperatury topnienia (tt), 

-temperatura płynięcia (tp) 

Charakterystyczne temperatury popiołu badanych struktur morfologicznych odpadów 

przedstawione zostały w tabeli nr 2 oraz na diagramie rys. 6. 

 

Rys. 6. Charakterystyczne temperatury popiołu. 

 

Fizyczne temperatury popiołu 

Lp. Rodzaj substancji Temperatura 

spalania ts 
o
C 

Temperatura 

mięknienia 

tm 
o
C  

Temperatura 

topliwości tt 
o
C 

Temperatura 

płynięcia tp 
o
C 

1. Pelety, brykiety, kęsy z 

pospołki drzew 

liściastych i iglastych 

1175 1970 1305 1348 

2. Drewno odpadowe 

poużytkowe- meblowe, 

stolarskie 

1148 1169 1205 1264 

3. Odpady z drewna 

budowlanego 

1145 1188 1224 1296 

4. Odpady papierowe 994 1083 1207 1294 

5. Odpady kartonowe 1016 1095 1232 1325 

6. Odpady z tworzyw 

sztucznych 

1285 1354 1468 1535 

7. Odpady z PCV 1296 1368 1474 1512 



8. Odpady organiczne 

pochodzenia roślinnego 

708 785 824 917 

9. Odpady organiczne 

mięsne 

887 924 995 1064 

10. Odpady organiczne 

kostne 

942 985 1073 1168 

11. Odpady tekstylne 1085 1169 1254 1315 

12. Odpady skórzane  1012 1094 1216 1384 

13. Odpady gumowe 1246 1318 1495 1524 

14. Osad ściekowy 1195 1268 1384 1492 

 

Charakterystyczne temperatury popiołu są ściśle uzależnione od składu chemicznego 

substancji mineralnej spalanych struktur morfologicznych odpadów. Temperatury popiołu 

ulęgają szczególnemu obniżeniu, wówczas  gdy w substancji mineralnej występują duże 

ilości Na i K. Ponieważ odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierają 

największą ilość Na i K, dlatego charakterystyczne temperatury ich popiołów są niskie. 

Temperatura mięknienia odpadów pochodzenia roślinnego wynosi około 710
o
C, odpadów 

mięsnych- 890
o
C, a odpadów kostnych- 950

o
C. 

Najwyższe temperatury mięknienia charakterystyczne są dla odpadów pochodzących  

z tworzyw sztucznych, PCV i gumy. Temperatura mięknienia popiołu pochodzącego  

z tworzyw sztucznych wynosi około 1300
o
C. Popiół pochodzący z drewna, makulatury, 

tekstyliów i skór posiada temperaturę mięknienia w przedziale 1000÷1200
o
C. 

Istotne znaczenie mają również temperatury topnienia i płynięcia popiołu odpadów 

roślinnych i zwierzęcych których wartości zawierają się w przedziale 900-1150
o
C. Niskie 

wartości tych temperatur szczególnie w przypadku odpadów kostnych powodują  istotną  

dezorganizacje procesu spalania odpadów o niskiej reakcyjności. Powstaje bowiem 

sytuacja gdy płynna substancja popiołu pochodzącego ze spalania odpadów kostnych 

zatapia niespalony karbonizat pochodzący np. z odpadów gumowych czy tekstylnych. 

Oblepione płynnym popiołem ziarna karbonizatów są zatopione wewnątrz powłoki 

żużlowej. Proces spalania zostaje przerwany, a wewnątrz powstaje niedopał w postaci 

niespalonego karbonizatu, co bardzo dokładnie obrazują zdjęcia fragmentu żużla 

pobranego z pod rusztu kotła rusztowego spalarni odpadów w Warszawie. Przedstawiona 

na rys. 7 dokumentacja zdjęciowa jest charakterystycznym przypadkiem spalania 

odpadów komunalnych, składających się z różnych gatunków morfologicznych, 

różniących się zarówno substancją organiczną jak i substancją mineralną. Również 

pomiędzy poszczególnymi strukturami morfologicznymi występują praktycznie we 

wszystkich charakterystykach mających wpływ na proces spalania.   Różnice tej, co 

pokazały zamieszczone wyniki badań, są nie tyle znaczne, że powodują trudne do 

przewidzenia skutki, wzajemnie nakładających się lub znoszących się efektów 

fizykochemicznych. Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania 

poszczególnych struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują 

nakładanie się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania w straty 

niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu straty kominowej spowodowanej 



niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty rusztu,  

w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych odmian 

morfologicznych odpadów. 

  

  

 

Rys. 7. Niedopał powstały w żużlu. 

5.Wpływ spalania gazów pirolitycznych na proces wypalania odpadów. 

Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów podawanych do kotłó 

w rusztowych odbywa się w przedniej części kotła pod przednim sklepieniem, gdzie 

następuje proces suszenia i odgazowania. Przestrzeń na ruszcie, w której odbywa się ten 

proces jest uzależniony od rodzaju odmiany morfologicznej odpadów, które 

charakteryzują się odmiennymi czasami suszenia i spalania wydzielających gazów 

pirolitycznych.  Różnice te dokładnie charakteryzują zależności przedstawione na 

wykresach rys. 1 i 2. Przestrzeń na ruszcie gdzie odbywa się proces spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z różnych odmian morfologicznych odpadów jest dość 

znaczna i przykładowo przedstawiona (dla warunków eksperymentu) na wykresie rys. 8, 

wynosi około 2 min., co dla określonej prędkości przesuwu rusztu może wynieść kilka 

metrów. Na powyższej przestrzeni rusztu, jednocześnie podana mieszanina odpadów  

w czasie około 2 min będzie generowała proces spalania gazów pirolitycznych.  

Z przedstawionej na wykresie rys.7 zależności określającej temperaturę spalania gazów 

pirolitycznych w zależności od czasu trwania procesu, wynika, że w tym samym czasie  

i w tym samym miejscu na ruszcie będą się spalać gazy pirolityczne pochodzące  

z różnych odmian morfologicznych odpadów. W najkrótszym czasie w początkowej 



strefie rusztu będą się spalać się gazy pirolityczne pochodzące z tworzyw sztucznych  

i odpadów kostnych. Należy tu jednak zaznaczyć, że temperatura spalania gazów 

pirolitycznych pochodzących z tworzyw sztucznych jest o około 200
o
C wyższa od 

temperatury spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odgazowania kości. 

Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z tworzyw sztucznych wynosi 

około 1600
o
C, a pochodzących z odpadów kostnych wynosi, około 1400oC. Następna 

dalsza prawie wyodrębniona przestrzeń na ruszcie jest przyporządkowana strefie spalania 

gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, odpadów PCV, peletów  

i drewna odpadowego. Najniższą temperaturę spalania rzędu 1410
o
C osiągają gazy 

pochodzące z gumy. Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z PCV 

wynosi około 1480
o
C, a drewna około 1550

o
C. 
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Rys. 8. Temperatury spalania gazów pirolitycznych badanych prób. 

Trzecia przestrzeń rusztu jest strefą, w której spalają się gazy pirolityczne pochodzące  

z odpadów tekstylnych, makulatury, drewna budowlanego i odpadów ściekowych. 

Temperatura spalania gazów pirolitycznych osadów ściekowych wynosi około 1390
o
C, 

makulatury około 1430
o
C, odpadów roślinnych około 1450

o
C, tekstylnych około 1480

o
C, 

drewna budowlanego około 1520
o
C, a odpadów mięsnych około 1560

o
C. 

Proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych odmian morfologicznych 

spalających się w danej strefie rusztu jest jednorodnym procesem przebiegającym  

w mieszaninie gazów pirolitycznych pochodzących z całej grupy odpadów znajdujących 

się w danej przestrzeni rusztu. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że podczas procesu spalania odpadów 

komunalnych w kotłach rusztowych, na ruszcie występują wyraźne trzy strefy spalania 



gazów pirolitycznych pochodzących z wyodrębnionych odmian morfologicznych 

odpadów. Strefy te są wyraźnie wyodrębnione, przesunięte w czasie i w przestrzeni. Nie 

jest to jednak podział sztywny, gdyż jest on ściśle uzależniony od zawartości wilgoci (W
r
) 

i stopnia rozdrobnienia geometrycznego i masowego. Przedstawione na wykresie rys. 7 

zależności pokazują, jakie mogą wystąpić temperatury w danej strefie rusztu i jakie 

konsekwencje mogą powodować w pozostałej części substancji organicznej  

i nieorganicznej odpadów. Z przedstawionej na rys. 7 zależności wyraźnie widać, że 

równoczesne przemiany termiczne substancji dwóch, lub większej ilości odmian 

morfologicznych odpadów o odmiennych charakterystykach fizykochemicznych  

i kinetycznych mogą powodować trudne do przewidzenia skutki, przeważnie  

o charakterze negatywnym. 

Negatywnym skutkiem takiego procesu spalania odpadów komunalnych na ruszcie jest 

zatapianie substancji palnej odpadów przez stopiona substancję mineralna popiołu. 

Wykres na rys. 7 pokazuje, że przemianę termiczną na ruszcie przechodzi jednocześnie 

odpad gumowy i odpad kostny. Temperatura spalania gazów pirolitycznych w tej strefie 

rusztu wynosi odpowiednio około 1430
o
C i 1590

o
C i jest znacznie większa od 

temperatury mięknienia (tm) i temperatury płynięcia (tp=900
o
C) popiołu pochodzącego  

z odpadów kostnych, co przedstawia wykres na rys. 5. W tym samym czasie powstaje 

karbonizat po odgazowaniu odpadów gumowych, którego czas wypalania (τk) jest 

znacznie dłuższy od czasu spalania gazów pirolitycznych, co przedstawia wykres na rys. 

3. Jeżeli ziarno karbonizatu pochodzące z gumy znajdzie się w pobliżu płynnej fazy 

popiołu pochodzącego z kości, wówczas zostanie zatopione wewnątrz powłoki żużlu. 

Proces spalania zostaje przerwany i powstaje niedopał w postaci karbonizatu składającego 

się w znacznej mierze z pierwiastka C.  Zjawisko to obrazują zdjęcia przedstawione na 

rys. 6. Powyższe zdjęcia przedstawiają fragment żużla otrzymanego ze spalania 

mieszaniny odpadów komunalnych w kotle rusztowym spalarni na „Targówku”  

w Warszawie. Przedstawiony obraz pokazuje typowy przykład historii spalania 

mieszaniny odpadów komunalnych na ruszcie. Analiza koloru warstw poszczególnych 

aglomeratów żużlowych pozwala dokładnie prześledzić historię przebiegu procesu 

spalania. Zatopiony wewnątrz karbonizat na pewno pochodził  

z odmiany morfologicznej, która uległa całkowicie procesowi odgazowania, ponieważ 

powłoka stopionego żużlu jest jednolita, bez śladów penetracji wydzielających się gazów 

pirolitycznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zatopiony karbonizat pochodzi  

z odpadów gumowych lub z PCV. Kolor i struktura warstwy oblepiającej karbonizat 

wskazuje na odpad pochodzący z kości zwierzęcych. Dalsze warstwy spieku mogą 

pochodzić już z dowolnej odmiany morfologicznej odpadów. Analiza innych, dowolnie 

wybranych spieków, potwierdza w całej rozciągłości przytoczoną analizę i w całości ją 

potwierdza. 

Proces spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest procesem 

niecałkowitego i zawsze prowadzi do niecałkowitego spalania i obecności niespalonych 

części (paliwa) odpadów z żużlu z reguły przekraczających 5% udziału masowego żużlu. 

Powstaje w ten sposób odpad, który musi być składowany na specjalnych składowiskach 



lub musi być przeznaczony do dalszej utylizacji. Wielkość niedopału w dużej mierze jest 

zależna od składu morfologicznego odpadów i może dochodzić nawet do 10%. 

6.W jaki sposób można uzyskać całkowite, zupełne oraz ekologiczne spalania 

odpadów komunalnych 

Przedstawione wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych wybranych- 

(podstawowych) odmian morfologicznych odpadów w sposób jednoznaczny wykazały, że 

nie można prowadzić procesu termicznej utylizacji odpadów komunalnych stanowiących 

(dowolną) mieszankę różnych struktur morfologicznych jednocześnie w czasie ciągłego 

procesu przebiegającego w jednej przestrzeni reakcyjnej. Nakładanie się procesów 

termicznych przebiegających w fazie gazowej i w fazie stałej, powoduje powstanie 

niekorzystnych zjawisk, prowadzących do powstania, z jednej strony strat  

w postaci niecałkowitego spalania fazy stałej –karbonizatu-, a z drugiej strony powstania 

niekorzystnych, z ekologicznego punktu widzenia, związków gazowych w postaci 

tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (SOx) oraz chlorowodoru (HCl). Zjawisk tych, 

spalając odpady w kotłach rusztowych nie da się uniknąć, ponieważ są to 

charakterystyczne własności technologiczne dla tego typu układów reakcyjnych. 

Rozwiązaniem problemu jest układ ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego 

jednocześnie  

w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje wówczas, gdy proces suszenia  

i odgazowania powstaje w przestrzeni o atmosferze redukcyjnej, w której temperatura jest 

niższa od temperatury spiekania popiołu (ts). Powstałe w tej części procesu gazy 

pirolityczne odprowadzone są do przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej 

atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak, aby ilość powstałych 

NOx termicznych była minimalna. W strefie suszenia i pirolizy powinna być również 

dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach przy pomocy dodatkowo 

wprowadzonych związków wapnia (CaCO3). 

Powstały w trakcie odgazowania popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być 

do tej części komory spalania, w której oddzielnie od gazów pirolitycznych, w ściśle 

określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej-poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu- 

zostanie całkowicie spalony. 

Układ technologiczny gdzie proces termicznej utylizacji jest ciągły  

i przebiega przy ściśle określonych parametrach termodynamicznych  

i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych fazach procesu termicznej 

przemiany daje możliwość całkowitego, zupełnego i w pełni ekologicznego procesu 

spalania. Układ taki zapewnia osiągnięcie maksymalnej sprawności termicznej oraz 

optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego. 

Tak zaprojektowany układ termicznej utylizacji odpadów komunalnych zrealizowany jest 

w układzie technologicznym typu „K”. Schemat technologiczny typu „K” przedstawiony 

jest na rys. 9. Instalacja składa się z układu przygotowania i podawania odpadów wraz  

z układem podawania katalizatora wapniowego. Proces suszenia i odgazowania 

inicjowany  



i podtrzymywany jest przez płomień paliwa wspomagającego, którego ilość jest ściśle 

uzależniona od zawartości wilgoci w podawanych odpadach, oraz zależy od ciepła 

rozkładu utylizowanej substancji. Wydzielany w trakcie odgazowania chlor i tlenki siarki 

neutralizowane są w tej fazie procesu przez gazowe tlenki wapnia powstałe w wyniku 

termicznego rozkładu CaCO3. Temperatura w obrotowej komorze suszenia i pirolizy jest 

ściśle kontrolowana i jest zawsze mniejsza od temperatury spiekania. W komorze 

obrotowej następuje rozkład substancji odpadów na gazową fazę gazów pirolitycznych  

i stała fazę karbonizatu. 

    

                                                                                                               

Rys. 9. Schemat technologiczny instalacji. 

Gazy pirolityczne odprowadzane są do komory fluidalnej, z którą bezpośrednio łączy się 

komora fluidalna. Gazy pirolityczne spalają się w górnej części komory fluidalnej  

w obecności powietrza doprowadzonego w kilku strefach tak, aby temperatura płomienia 

nie była wyższa od 1250÷1300
o
C. 

Karbonizat i popiół odprowadzane są do złoża fluidalnego, które zamyka komorę 

fluidalną od spodu. Karbonizat, popiół i materiał inertny stanowi substancję złoża 

fluidalnego. Karbonizat w złożu spala się w określonej atmosferze tlenowej przy 

określonej temperaturze kontrolowanej przez skład gazu fluidyzacyjnego i koncentrację 

karbonizatu w złożu. Warunki termiczne są zawsze takie, aby temperatura złoża nie 

przekroczyła temperatury mięknienia popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie z komory 

fluidalnej i komory separacji są częściowo oczyszczone z lotnego popiołu, a całkowity 

proces dopalania ewentualnie niespalonych gazów palnych i lotnego koksiku dopalony 



jest w strefie popromiennej, płomienia olejowego lub gazowego palnika umieszczonego  

w komorze dopalania. 

W górnej części komory dopalania w strefie temperatur 950-1000
o
C wdmuchiwany jest  

w postaci fazy stałej mocznik, który daje możliwość zmniejszenia zawartości NOx  

w spalinach na wyjściu z instalacji kotłowej poniżej 100mg/um
3
. 

Osiągnięte efekty termicznej utylizacji odpadów metodami „pierwotnymi” podczas 

procesu spalania w instalacji kotłowej praktycznie w całym zakresie, spełniają normy 

emisji w fazie gazowej i stałej określone przez odpowiednie dyrektywy unijne  

i rozporządzenia krajowe. 

7.Wnioski 

1) Odmiany morfologiczne odpadów komunalnych znacznie różnią się miedzy sobą 

zarówno własnościami fizykochemicznymi, jak i kinetycznymi. 

2) Różnice we własnościach kinetycznych poszczególnych odmian morfologicznych 

odpadów uniemożliwiają ich spalanie jako mieszaniny paliwowej w kotłach rusztowych. 

3) Skład chemiczny substancji mineralnej różnych odmian morfologicznych jest na tyle 

odmienny, że utrudnia spalanie mieszaniny odpadów w kotle rusztowym z uwagi na 

temperatury spiekania popiołów przynależnych do różnych odmian morfologicznych. 

4) Spalanie odpadów komunalnych w kotle rusztowym powoduje znaczy wzrost straty 

kominowej, (Sk) i straty niecałkowitego spalania w żużlu (Snz), powodujących obniżenie 

sprawności termicznej kotła nawet o kilka procent. 

5) Znaczna zawartość części palnych w żużlu spowodowana jest zatopieniem koksiku  

w płynnym żużlu. Powoduje to powstanie żużlu o zawartości części palnych, powyżej 5%, 

który staje się odpadem przeznaczonym do składowania lub do dalszej utylizacji. 

6) Proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych, aby był wysokosprawny 

termicznie i bezpieczny ekologicznie musi przebiegać w warunkach rozdziału w czasie  

i przestrzeni procesów termicznego rozkładu odpadów oraz spalania gazów pirolitycznych 

i karbonizatu.  

 

 

 

 





Modelowanie ocen i kartograficzna 

prezentacja przydatności gruntów 

do uprawy roślin energetycznych

Referat na seminarium:

Upowszechnienie badań na temat 

odnawialnych źródeł energii                

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy

Prof. dr hab. Janusz Ostrowski

Technologiczne podstawy rozwiązania 

problemu

1. Zastosowanie techniki komputerowej do 

przetwarzania informacji przestrzennych,

2. Wykorzystanie zasobów bazy danych o glebach 

marginalnych do diagnozowania i przestrzennej 

delimitacji ocen,

3. Budowa modeli diagnostycznych oparta na 

parametrach mających odniesienie 

przestrzenne w bazie danych o glebach 

marginalnych,



Koncepcja dwupoziomowej waloryzacji 

gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych

1. Poziom ogólny wyrażony kategoryzacją gruntów 

umożliwiającą wskazanie obszarów, które mogą 

być wyłączone z przestrzennych zasobów 

produkcyjnych rolnictwa i przeznaczone do 

produkcji biomasy energetycznej,

2. Poziom szczegółowy, wskazujący w ramach 

tych obszarów preferencyjne warunki glebowo-

siedliskowe określające potencjalną 

przydatność do uprawy poszczególnych roślin 

energetycznych,

Uwarunkowania wyznaczania gruntów 

przydatnych do uprawy roślin energetycznych:

• limity substytucyjne określone przez agendy UE oraz 

szacunek zapotrzebowania na energię cieplną 

i systemową w Polsce,

• jakość gruntów rolnych i priorytet zaspokojenia potrzeb 

gospodarki żywnościowej,

• perspektywiczne plany wzrostu lesistości 

z przeznaczeniem na ten cel tzw. gruntów marginalnych 

wyłączonych z obszarów produkcyjnych rolnictwa,

• ograniczenia wynikające z zachowania walorów 

ekologicznych przestrzeni rolniczej i ochrony 

bioróżnorodności.



Według szacunku IBMER docelowe zapotrzebowanie na biomasę 

energetyczną w 2020 roku osiągnie w Polsce około 27 mln ton 

[Grzybek 2006]. Uwzględniając zróżnicowanie plonowania możliwych 

do uprawy w Polsce roślin energetycznych oraz warunków 

siedliskowych do dalszych rozważań przyjęto średni plon biomasy 

10-12 t s.m./ha. Przy takim poziomie plonowania i założonym pułapie 

zapotrzebowania na biomasę do jej produkcji należałoby pozyskać 

około 2,2-2,7 mln ha gruntów rolnych. 

Podstawy zasobowego bilansowania gruntów:

Powyższe rozliczenie powierzchniowe potwierdza szacunek Fischera i wsp., 

którzy stwierdzili, że dla pokrycia potrzeb żywnościowych Polski wystarczy 

około 9,5 mln ha, a 2,2 mln ha można przeznaczyć pod uprawę roślin 

energetycznych.

Podział powierzchniowy rolniczej przestrzenie produkcyjnej Polski 

według  kompleksów rolniczej przydatności gleb (dane IUNG)

Grunty orne

Kompleksy rolniczej     powierzchnia

przydatności gleb              tys. ha

Pszenny b. dobry (1) 561

Pszenny dobry (2) 2814

Pszenny wadliwy (3)          629

Żytni b. dobry (4) 2286

Żytni dobry (5) 2416

Żytni słaby (6) 2764

Żytnio-łubinowy (7) 1697

Zbożowo-pastewny m.(8) 736

Zbożowo-pastewny sł.(9) 519

Pszenny górski (10) 274

Zbożowo-górski (11) 239

Owsiano-ziemniaczany (12)  155

Owsiany górski (13) 68

Użytki zielone

Kompleksy rolniczej             powierzchnia

przydatności gleb                      tys. Ha

Użytki zielone b. dobre (1z)           66

Użytki zielone dobre (2z)           2293

Użytki zielone słabe i 

b. słabe (3z) 1429



Nisza przestrzenna dla uprawy roślin 

energetycznych

Na cele rozwoju uprawy roślin energetycznych można

przeznaczyć gleby orne zaliczone do kompleksu 6 (żytniego

słabego), a także nie zdrenowane gleby kompleksu 9

(zbożowo-pastewnego słabego) oraz nieobjęte priorytetem

ochronno-ekologicznym siedliska słabych i bardzo słabych

użytków zielonych (kompleksu 3z). Część tych gleb należy do

tzw. gruntów alternatywnie marginalnych, charakteryzujących

się niskim potencjałem produkcyjnym Łączna powierzchnia

tych gruntów istotnie przekracza wcześniej podane

zapotrzebowanie szacowane na 2,2 mln ha zważywszy

również możliwość zagospodarowania w tym celu gruntów

zdewastowanych i skażonych chemicznie.

Zasady kategoryzacji

Zakładając, że nadrzędnym kryterium kategoryzacji

jest zachowanie zrównoważonego użytkowania rolniczej

przestrzeni produkcyjnej, typowanie obszarów przydatnych

do uprawy roślin energetycznych oparto na zachowaniu

przestrzennego potencjału produkcyjnego dla rolnictwa

z uwzględnieniem obszarów dominacji funkcji

ekologicznych oraz zdefiniowaniu niszy przestrzennej,

w której priorytet uzyskać mogą uprawy tych roślin.

Takie podejście zrodziło metodyczną potrzebę

uwzględnienia w koncepcji kategoryzacji tzw. kryteriów

zasobowych oraz kryteriów uprawowych spełniających

wymagania siedliskowe roślin energetycznych.



Zasobowe i uprawowe kryteria kategoryzacji

Kryteria zasobowe określają zasadę podziału gruntów 

stanowiących przestrzenne zasoby produkcyjne rolnictwa 

według ich przydatności:

• pod uprawy rolne jako zasób produkcyjny rolnictwa,

• pod uprawę roślin energetycznych jako zasób bioenergetyczny,

• pod zalesienie jako uzupełnienie zasobów produkcyjnych 
leśnictwa,

• pod restytucję ekologiczną jako uzupełnienie zasobów 
bioróżnorodności.

Kryteria uprawowe umożliwiają podział gruntów rolnych według 

zgodności warunków glebowo-siedliskowych z wymaganiami 

roślin energetycznych przy zachowaniu preferencji rolniczo-

produkcyjnej funkcji gleb uprawnych i dopuszczalnej 

minimalizacji spełnienia wymagań tych roślin oraz 

uwzględnieniem występujących czynników ograniczających.

Istotę kategoryzacji stanowi podział gruntów według kryteriów 

zasobowych uzupełnionych o glebowo-siedliskowe cechy 

diagnostyczne do których należą:

• użytkowanie gruntów, 

• potencjał produkcyjny gleb,

• uprawowe warunki wodne,

• hydrotermiczne wskaźniki klimatyczne,

• położenie względem seminaturalnych formacji roślinnych.

Łącząc kryteria zasobowe z glebowo-siedliskowymi oraz 

z wskazaniami występowania czynników ograniczających 

wyodrębniono kategorie przydatności gruntów do uprawy roślin 

energetycznych.



Kategorie przydatności gruntów do uprawy roślin 

energetycznych z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych: 

1. (P) Grunty rolne preferowane do uprawy roślin energetycznych 

spełniające ich wymagania glebowo siedliskowe.

2. (PW) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 

z ograniczeniem czynnika wodnego powodującym konieczność 

uprawy roślin tolerujących niedobory wilgoci w glebie lub stosowania 

nawodnień.

3. (PZ) Grunty preferowane do uprawy roślin energetycznych –

zrekultywowane lub silnie zanieczyszczone.

4. (PO) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 

z preferencją funkcji ekologiczno-ochronnej i możliwością uprawy 

roślin nie wykazujących nadmiernej ekspansji przestrzennej.

5. (PR) Grunty rolne przydatne do uprawy roślin energetycznych 

z preferencją użytkowania rolniczego.

Wykorzystanie zasobów bazy danych o glebach marginalnych do 

identyfikacji glebowo-siedliskowych cech diagnostycznych przydatności 

gruntów do uprawy roślin energetycznych

Cechy diagnostyczne 

Zakres identyfikacji przestrzennej w 

oparciu o zasoby bazy danych o 

glebach marginalnych 

Warstwy tematyczne bazy 

danych zawierające 

przypuszczalne parametry 

Użytkowanie terenu 

Niepełny – brak możliwości 

identyfikacji obszarów 

antropogenicznych o funkcji 

pozarolniczej 

Użytkowanie terenu 

Obszary chronione 

Numeryczny model 

terenu 

Gleby marginalne 

Potencjał produkcyjny 

gleb 

Pełny – odnośnie identyfikacji typów 

i podtypów gleb oraz składu 

granulometrycznego a także gleb 

marginalnych i kompleksów 

przydatności rolniczej  

Pośredni – względem zawartości 

próchnicy, odczynu i pojemności 

kompleksu sorpcyjnego gleb. 

Kompleksy przydatności 

rolniczej 

Gleby użytkowane 

rolniczo 

Gleby marginalne 

Zanieczyszczenia  

Uprawowe warunki 

wodne 

Pośredni – poprzez charakterystykę 

warunków wodnych gleb należących 

do poszczególnych kompleksów 

przydatności rolniczej 

Gleby użytkowane 

rolniczo 

Kompleksy przydatności 

rolniczej 

Gleby marginalne 

Hydrotermiczne 

wskaźniki klimatyczne 

Niepełny – możliwy pośrednio tylko 

odnośnie rozmieszczenia i wielkości 

opadów w okresie wegetacyjnym. 

Brak danych o warunkach 

termicznych. 

Opady 

Numeryczny model 

terenu 

Położenie względem 

seminaturalnych 

formacji roślinnych 

Pełny – pod względem usytuowania 

użytków zielonych i lasów (w tym na 

obszarach chronionych) 

Użytkowanie terenu 

Obszary chronione 

 



Parametryzacja warunków hydroklimatycznych

• Dostępne dane – średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych

• Podstawowe kryterium – średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych niezbędna dla 
zaspokojenia potrzeb wodnych 
roślin energetycznych

• Określenie udziału opadu z okresu wegetacyjnego w średnim 
rocznym opadzie wg wzoru poprzez wyliczenie wskaźnika                                                               
efektywności opadów We w polach pokrycia opadów letnich 
i całorocznych z map opadowych 

We=PIV-IX/Pr

Przeprowadzone badania wykazały , że We ma wartość względnie stałą 
w granicach 0,61 – 0,6, przyjęto We = 0,635

Szacowanie zużycia wody przez rośliny energetyczne 

i określenie granicznej rocznej sumy opadów

• Założono, że cały opad z okresu wegetacyjnego będzie zużyty na 

produkcję biomasy

• Zapotrzebowanie wody na produkcję biomasy roślin 

energetycznych wyrażono w postaci wskaźnika wykorzystania 

wody dostępnej (na podst. literatury przyjęto uśredniony wskaźnik 

3,35 g.s.m. kg-1 wody)

• Przyjęto na podst. literatury poziom produkcji biomasy – 12 t ha-1

• Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy założonym plonie 

zużycia wody wyniesie 3576 t wody ha -1 czyli 356,7 mm

• Dzieląc tę wartość przez We = 0,635 roczny opad wyniesie 

563 mm

Najbliższym odpowiednikiem tej liczby na mapie jest izohieta 550 mm, 

którą przyjęto jako graniczny parametr opadowy.



Schemat budowy modelu kategoryzacji

- 4 wzajemnie uzupełniające się kryteria diagnostyczne
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Wyznaczniki odpowiadające poszczególnym 

kryteriom kategoryzacji przydatności gruntów 

do uprawy roślin energetycznych

Kryteria kategoryzacji Wyznaczniki

Potencjał produkcyjny gleb Typ gleby, tekstura profilu glebowego

Warunki hydroklimatyczne
Średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych

Przydatność rolnicza gleb i gruntów

Kompleksy rolniczej przydatności 

gleb, rodzaje gruntów 

nieużytkowanych rolniczo

Użytkowanie terenu Użytkowe funkcje terenu



Parametryzacja wyznaczników kategoryzacji

Wyznaczniki kategoryzacji Parametry

Typ gleby A, AB, B, D, F, I, M, R 

Tekstura gleby
p,  pg , p  , pg ,  g, pł ,   g, pł, i  

p   g, pł    g, pł      p

Średni roczny opad 

atmosferyczny
> 550 mm, < 550 mm

Kompleksy rolniczej przydatności 

gleb, rodzaje gruntów 

nieużytkowanych rolniczo

3, 5, 6, 8, 9, 11, 2z, 3z, 

M, Z

Użytkowe funkcje terenu p, o, r
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Model kategoryzacji gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych



Zasady budowy modelu typowania gruntów 

przydatnych do uprawy roślin energetycznych

1. Wybór roślin energetycznych według kryteriów 

rozpoznania warunków ich uprawy: wierzba 

wiciowa, mozga trzcinowata, słonecznik 

bulwiasty, miskant olbrzymi, miskant cukrowy, 

spartina preriowa, ślazowiec pensylwański, 

palczatka Gerarda, rdestowiec sachaliński.

2. Określenie możliwości typowania gruntów przydatnych do 

uprawy roślin energetycznych na podstawie analizy zasobów 

informatycznych dostępnej bazy danych i parametryzacji 

wymagań uprawowych tych roślin oraz wybór następujących 

kryteriów:

 glebowych z podziałem na gleby uprawne oraz

zdewastowane i zanieczyszczone chemicznie,

 wodnych jako tolerancji na określone uwilgotnienie gleb

w ciągu okresu wegetacyjnego

 klimatycznych odnoszących się do reakcji

poszczególnych roślin na warunki opadowo-termiczne,

 lokalizacyjnych jako pochodnej ekspansywności

przestrzennej roślin energetycznych decydujących

o możliwości ich uprawy na terenach chronionych.



3. Charakterystyka wymagań uprawowych roślin energetycznych wg kryteriów 

typowania gruntów przydatnych do ich uprawy 

glebowe wodne klimatyczne lokalizacyjne

gleby 
uprawne

gat
gleby 

zdewast
gat uwilg. gat

opadowo-

termiczne
gat

ekspansyw

ność
gat

zróżnicow. 

wymag. gl 

z prefer. gl 

żyzn i 

toler gl lek

tolerancja

na 

dewa-

stację i 

chem 

zanieczy

szczenie 

gleb

prefer.

db 

uwilg. 

gleb

wrażliwość

na niedobór 

opad i 

niskie temp

dopuszcz 

uprawa na 

obszarach 

chron.
wrażliwość

na niedobór 

opad i odpor

niskie temp

przeciętne

wymag. gl 

właściwe 

gl średnio-

zwięz i lek

toler. 

zróżnic 

uwilg. 

gleb

kontrol. 

uprawa na 
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chron.tolerancja

na chem 

zanieczy

szczenie 

gleb

odporność

na niedobór 

opad i wraż 

niskie temp
małe

wymag. gl 

z toler. gl 

lek i b lek

toler. 

niedo-

borów 

wilg. w 

gleb.

nie wskazana

uprawa na 

obszarach 

chron.

odporność

na niedobór 

opad i 

niskie temp

wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, rdestowiec sachaliński, słonecznik bulwiasty,

miskant olbrzymi, miskant cukrowy, spartina preriowa, palczatka Gerarda,

mozga trzcinowata,

4. Dobór układów parametrów wyznaczników glebowo siedliskowych 

odpowiadających wymaganiom poszczególnych roślin 

energetycznych i konstrukcja modelu o strukturze hierarchicznej 

w formie tabeli relacyjnej składającej się z trzech sektorów:

 podstawowego, zawierającego zestaw wyznaczników

odnoszących się do warunków glebowo-siedliskowych,

 uzupełniającego, w którym zestawiono wyznaczniki

użytkowych funkcji terenu,

 wynikowego, zawierającego nazwy roślin, których wymagania

uprawowe odpowiadają danemu układowi warunków

glebowo-siedliskowych (układowi diagnostycznemu).



Model kwalifikacji gruntów przydatnych do uprawy roślin 
energetycznych (fragment)

Warunki glebowo-siedliskowe Użytkowe funkcje terenu

RoślinaTekstura 

profilu 

gleby

Typ 

gleby

Kompleksy 

rolniczej 

przydatnośc
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mm

R
o

ln
icza

O
ch

ro
n

n
a

Pozaprodukcyjna

Grunty 

marginal

ne 

zanieczy-

szczone

Grunty 

zrujnowane

Piaski 

słabogli-

niaste na 

piaskach 

luźnych 

lub 

glinia-

stych

Brunatna 

rdzawa
6

>550 + –
XX)

+ XX) spartina preriowa

<550

>550
+ + + miskant cukrowy

Czarna 

ziemia

9, 3z
<550 + + + miskant cukrowy

>550
+ – + spartina preriowa

9 + – + rdestowiec sachaliński

Mada

6, 9, 3z <550 + + + miskant cukrowy

6, 9
>550

+ – + spartina preriowa

9 + – + rdestowiec sachaliński

Mur-

szasta

6, 9, 3z <550 + – + spartina preriowa

6, 3z >550 + + + miskant cukrowy

Model cd.

Piaski 

słabogliniaste 

lub gliniaste 

lekkie 

przewarstwio

ne piaskami 

luźnymi na 

zwięźlejszym 

podłożu

Brunatna, 

rdzawa

5, 6

<550

>550

+ + + miskant olbrzymi

+ + + ślazowiec pensylwański

+ – + słonecznik bulwiasty

>550

+ – + palczatka Gerarda

+ – + spartina preriowa

5 + + + wierzba wiciowa

Mada

9, 3z

<550

+ + + miskant cukrowy

5, 6, 9, 2z, 3z

+ – + słonecznik bulwiasty

+ + + ○ ślazowiec pensylwański

<550

>550
+ – + palczatka Gerarda

5,6,8,9,2z,3z

>550

+ + + wierzba wiciowa

5, 6, 9, 3z + – + spartina preriowa

5,8,9,2z,3z + + + mozga trzcinowata

5,6,9,2z,3z + – + rdestowiec sachaliński

8, 9, 2z, 3z + + + miskant olbrzymi



Wymagania wodne roślin energetycznych

• Wierzba wiciowa preferuje grunty wilgotne, lecz 

niepodlegające długotrwałym zalewom z optymalnym 

poziomem wody gruntowej w granicach 100-130 cm p.p.t. na 

glebach piaszczystych i 160-190 cm p.p.t. na glebach 

gliniastych;

• Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na glebach 

lekkich, przepuszczalnych o małych zapasach wody 

użytecznej i małej ilości opadów w okresie letnim;

• słonecznik bulwiasty udaje się na glebach okresowo suchych 

i jest dość wytrzymały na występowanie ograniczonych 

zapasów wody w glebie oraz opadów w okresie 

wegetacyjnym;

• rdestowiec sachaliński ma ograniczone wymagania glebowe, 

ale dobrze plonuje w warunkach optymalnego uwilgotnienia 

gleb systematycznie zasilanych wodą przez opady 

atmosferyczne;

Wymagania wodne roślin energetycznych c.d.

• Miskant olbrzymi może być uprawiany na glebach lekkich 
w warunkach okresowych deficytów wody łatwo dostępnej

• Miskant cukrowy znosi gleby lekkie, przepuszczalne, lecz 
zasobne w składniki pokarmowe lub dobrze nawożone, ale 
niezbyt uwilgotnione i jest dość wytrzymały na okresowe 
niedobory wody;

• Spartina preriowa jest również trawą o dużej tolerancji na 
niesprzyjające (deficytowe) warunki wilgotnościowe, którą 
można uprawiać na glebach o małej pojemności sorpcyjnej 
i wodnej;

• Palczatka Gerarda preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, 
ponieważ dość dobrze znosi suszę;

• Mozga trzcinowata jest odpowiednia na stanowiska wilgotne, 
systematycznie zasilane przez wodę gruntową lub opadową, 
lecz po ukorzenieniu się mniej reaguje na ograniczone 
uwilgotnienie gleby



Grupowanie gruntów wg wymagań wodnych roślin 

energetycznych

• grunty przydatne do uprawy roślin preferujących dobre 

uwilgotnienie gleb i wrażliwych na niedobór opadów –

wierzby wiciowej, rdestowca sachalińskiego, mozgi 

trzcinowatej;

• grunty przydatne do uprawy roślin tolerujących 

zróżnicowane uwilgotnienie gleb i mało wrażliwych na 

niedobór oadów – spartiny preriowej, miskanta 

olbrzymiego;

• Grunty przydatne do uprawy roślin tolerujących 

ograniczone uwilgotnienie gleb i odpornych na niedobór 

opadów – ślazowca pensylwańskiego, słonecznika 

bulwiastego, palcztki Gerarda, miskanta cukrowego

Cel i definicja bazy danych 

o glebach marginalnych

Utworzenie zbiorów danych 

przestrzennych o warunkach glebowych 

i siedliskowych, czynnikach 

antropogenicznych oraz innych 

elementach środowiska geograficznego 

niezbędnych do identyfikacji obszarów 

występowania różnego rodzaju gleb 

marginalnych



Baza danych o glebach marginalnych to 

relacyjna baza służąca do gromadzenia 

informacji przestrzennych według 

określonego systemu odniesień 

przestrzennych oraz ilościowych 

i jakościowych charakterystyk gleb 

niezbędnych do zidentyfikowania 

i prezentacji rozmieszczenia gleb 

marginalnych w skali regionów i kraju oraz 

ich struktury powierzchniowej.

Funkcja bazy danych

Baza danych o glebach marginalnych oprócz 

funkcji archiwizacji przestrzennych struktur gleb, 

użytkowania gruntów i innych elementów 

środowiska wypełnia funkcje identyfikacyjne 

i delimitacyjne gleb marginalnych, a także 

aplikacyjne poprzez generowanie odpowiednich 

map i zestawień tabelarycznych



Tematyczny zakres bazy danych

W bazie danych o glebach marginalnych gromadzone są 
cztery rodzaje  (grupy) danych:

• Pierwszą grupę stanowią dane związane z układem 
odniesienia przestrzennego i z kartograficznym 
odwzorowaniem map,

• Grupa druga to dane związane z podziałem 
administracyjnym kraju (województwa i gminy) oraz 
elementy sytuacji terenowej (podkład kartograficzny),

• Trzecia grupa o charakterze podstawowym to przestrzenne 
dane tematyczne związane głównie z możliwością 
wyodrębniania gleb marginalnych

• grupa czwarta to liczbowe charakterystyki jednostek 
tematycznych lub dane w układzie jednostek 
administracyjnych (gmin).



Algorytm przetwarzania

Część pierwsza – operacje na zbiorze jednostek 

tematycznych, polegające na ich grupowaniu poprzez 

przyporządkowanie według przyjętych kryteriów do 

tematycznych grup rodzajowych (lub ocen).

Część druga – operacje o charakterze topologicznym 

realizowane poprzez denominację jednostek i agregację 

konturów w celu utworzenia nowego obrazu 

kartograficznego – mapy tematycznej

Część trzecia – zliczanie powierzchni wyróżnionych na 

mapie jednostek tematycznych i zestawienie ich w postaci 

tabel



Ogólny schemat delimitacji obszarów przydatnych do 

uprawy roślin energetycznych

Replikacja wybranych 

segmentów bazy danych 

o glebach marginalnych

Budowa modeli diagnostycznych 

warunków siedliskowych

Utworzenie algorytmów 

przetwarzania

Kartograficzna 

koncepcja map 

tematycznych

Oprogramowanie aplikacyjne do identyfikacji i 

delimitacji gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych oraz prezentacji kartograficznej

Utworzenie warstw kompilacyjnych 

zawierających przestrzenne rozmieszczenie 

gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych

Oprogramowanie generowania map 

tematycznych i zestawień 

powierzchniowych

Opracowanie 

wzorów zestawień 

powierzchniowych

Wydruk zestawień 

tabelarycznych

Wydruk map gruntów 

przydatnych do 

uprawy roślin 

energetycznych

Analiza zasobów informacji 

o warunkach siedliskowych 

użytków rolnych w bazie 

danych o glebach

marginalnych

Replikacja warstwy 

adresowej i cyfrowego 

zapisu podkładu 

kartograficznego

Wybór roślin energetycznych, 

których warunki siedliskowe 

można zidentyfikować w bazie 

danych

Parametryzacja 

wymagań 

siedliskowych roślin 

energetycznych



Grunty przydatne do uprawy roślin 
energetycznych



Kategoryzacja gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych – woj. świętokrzyskie 

Powiaty

Grunty rolne tys. ha

Ogółem

Predestynowane do 

użytkowania rolniczego
Przydatne do uprawy roślin energetycznych wg kategorii

orne
użytki 

zielone
I (P) II (PW) III (PZ) IV (PO) V (PR) Razem

buski 58,0 27,8 5,4 5,9 0,8 0,8 8,6 8,7 24,8

jędrzejowski 69,5 46,7 6,6 8,7 2,5 0,7 2,4 1,9 16,2

kazimierski 27,7 20,2 2,5 0,4 0,2 1,8 0,0 2,6 5,0

Kielce 3,8 2,5 0,6 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7

kielecki 105,8 54,6 16,8 10,9 2,4 2,4 14,9 3,8 34,4

konecki 43,1 13,2 9,4 11,5 5,7 1,3 1,3 0,7 20,5

opatowski 52,0 42,1 3,0 0,7 3,5 1,1 0,0 1,6 6,9

ostrowiecki 28,6 21,0 1,4 0,5 3,4 0,4 0,0 1,9 6,2

pińczowski 34,8 23,3 3,7 1,2 0,1 0,7 4,8 1,0 7,8

sandomierski 40,7 30,6 2,5 0,2 1,7 1,9 0,0 3,8 7,6

skarżyski 10,5 3,8 2,8 1,1 0,7 0,3 1,2 0,6 3,9

starachowicki 18,6 11,4 2,4 1,3 1,7 0,0 1,3 0,5 4,8

staszowski 46,2 21,1 2,9 5,7 7,0 0,5 0,0 9,0 22,2

włoszczowski 38,2 19,7 8,6 4,3 2,4 0,9 1,9 0,4 9,9

Razem 577,5 338,0 68,6 52,7 32,1 12,9 36,6 36,6 170,9



Wycinek mapy przydatności gruntów do uprawy wierzby wiciowej

Wycinek mapy przydatności gruntów do uprawy słonecznika 

bulwiastego



Miskant olbrzymi

Inwentaryzacja gruntów przydatnych do uprawy roślin 

energetycznych – woj. świętokrzyskie

Powiaty

Ogółem 

użytki 

rolne 

tys. ha  

Grunty rolne tys. ha  przydatne do uprawy
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w
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buski 58,0 14,6 14,2 6,5 5,2 3,1 6,2 3,6 1,1 4,7

jędrzejowski 69,5 3,2 2,1 8,2 6,1 8,1 8,4 7,3 0,3 9,0

kazimierski 27,7 2,4 2,5 0,2 2,2 0,3 0,0 1,9 0,0 0,3

Kielce 3,8 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

kielecki 105,8 9,7 6,6 12,7 12,8 7,3 12,2 8,3 1,3 13,8

konecki 43,1 3,2 1,1 8,8 8,7 9,6 11,0 8,3 0,7 10,3

opatowski 52,0 1,5 1,4 2,6 2,2 3,3 0,5 2,3 0,1 4,1

ostrowiecki 28,6 1,6 1,8 1,9 1,8 3,1 0,1 1,7 0,0 3,6

pińczowski 34,8 4,1 2,9 2,6 1,8 0,8 1,7 1,0 0,6 1,7

sandomierski 40,7 3,2 3,3 0,4 3,1 1,2 0,0 2,6 0,0 1,5

skarżyski 10,5 1,3 0,8 1,2 1,6 0,8 0,9 0,9 0,4 1,3

starachowicki 18,6 1,1 1,0 1,1 2,3 1,3 1,0 0,8 0,3 1,7

staszowski 46,2 5,9 6,8 6,1 7,7 10,1 2,7 6,1 0,6 11,1

włoszczowski 38,2 1,2 0,4 4,9 3,2 4,3 4,4 3,4 1,2 4,8

Razem 577,5 53,4 45,1 57,3 59,2 53,4 49,5 48,4 6,7 68,0



Fragment mapy przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych 

z preferencją ich wymagań wodnych



Dziękuję za uwagę
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