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PROGRAM  SEMINARIUM  NAUKOWEGO 
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8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa i poczęstunek powitalny. 
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Wprowadzenie 

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie 
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dr inż. Adam Chmielowski 
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mgr inż. Renata Golimowska 

12.15 – 13.45 
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dr hab. inż. Robert Szulc  
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14.15 – 15.00 
Zastosowanie małych siłowni wiatrowych w systemach zasilania pozasieciowego 
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Techniczne bariery stosowania oleju roślinnego jako paliwa do maszyn 

rolniczych. 

dr inż. Wojciech Golimowski 

15.45 – 16.00 Dyskusja 

 
UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY 





seminarium  naukowym

mgr inż. Wojciech Krużewski

w ramach projektu
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� podniesienie wiedzy

w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań 

naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii,

� wsparcie ochrony własności intelektualnej

z zakresu OZE na terenie Polski.
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upowszechnienie 
i uświadomienie 

znaczenia 
prowadzonych 
prac badawczo-
rozwojowych 

z zakresu OZE

podwyższenie 
wiedzy związanej z 
ochroną własności 

intelektualnej 
z zakresu OZE 

wśród pracowników
jednostek 

naukowych

przedstawienie barier 
i sugestii 

rozwiązań we 
wdrażaniu 

wyników badań do 
praktyki 

w sektorach mogących 
wykorzystywać OZE

4

� 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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75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38

sekretariat@ekspert-sitr.pl

6

Stowarzyszenie Naukowo -
Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa

Zarząd Główny 
w Warszawie
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Zarządzanie 
i koordynacja 

realizacji projektu

� informacje o projekcie,
� transmisja na żywo,
� materiały naukowe dotyczące OZE,
� materiały seminaryjne,
� materiały wideo,
� szkolenia, 
� biblioteka ON-LINE,
� zbieranie informacji w formie 

rekomendacji nt. barier i sugestii 
rozwiązań we wdrażaniu wyników badań 
do praktyki w  sektorach  mogących 
wykorzystywać OZE.
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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.

Organizowane w całej Polsce.  
Szczegółowe informacje  na wortalu. 



11

12

Braliśmy udział w ogólnopolskich targach związanych z tematyką 
odnawialnych źródeł energii. Zaprezentowaliśmy tam najnowsze 
osiągnięcia naukowe w tym obszarze, broszury naukowe i inne 

materiały informacyjne. Była również możliwość spotkania 
i bezpośrednich konsultacji z naszymi ekspertami.

23-26.11.2010 r. 
POZNAŃ

AGROTECH
XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

16-18.03.2011 r. 
KIELCE
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� trwające 4 dni szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE,

� skierowane do  60 pracowników jednostek naukowych,

� tematyka:  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,

� forma zajęć:  warsztatowa,

� forma zaliczenia:  egzamin i certyfikat,

� wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. 
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� Zapraszamy do udziału pracowników naukowych z całej Polski. 

� Zapewniamy: noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdów (ryczałt 
wg PKP 2 klasa). Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w przeddzień 
szkolenia. 

� Zgłoszenia do 30 czerwca 2011 r. na karcie zgłoszenia do Biura Projektu. 
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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.

18

� 19 seminariów,

� 570 materiałów seminaryjnych,

� 2 stanowiska targowe z pakietami informacyjnym,

� 2 edycje szkoleń nt. ochrony własności intelektualnej,

� 60 kompletów materiałów szkoleniowych,

� 1500 sztuk publikacji wydanej na zakończenie projektu.



19

Zapraszamy do udziału w seminariach i szkoleniach 
w ramach projektu oraz współpracy przy redagowaniu 

publikacji na temat osiągnięć naukowych  związanych z

mgr inż. Wojciech Krużewski

wraz z zespołem



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
PERSPEKTYWY ROZWOJU 

nowych źródeł energii 
w Polsce i Europie 

 

dr inż. Krystian BUTLEWSKI  
 
 



dr inż. Krystian Butlewski

Podział źródeł energii

� kopalne: węgiel, gaz ziemny, uran 235, ropa naftowa

� odnawialne: 

� energia promieniowania Słońca (absorbery, ogniwa    

fotowoltaiczne), 

� ciepło Ziemi (wody geotermalne, ciepło przy 

powierzchni), 

� energia wód powierzchniowych (spadki wód-zapory, 

przypływy i odpływy oceanów, prądy morskie, 

falowanie powierzchni wód mórz i oceanów, dyfuzja –

różnica stężeń związków chemicznych w zbiornikach 

wodnych, 2



� energia wiatru - wiatraki o osi poziomej lub 

pionowej,

� biomasa - wykorzystanie ziemskiej flory poprzez   

spalanie, zgazowanie lub do wytwarzania paliw,

� ogniwa paliwowe - proces elektrochemicznej 

reakcji utleniania (substancja utleniana 

doprowadzana jest do katody, tlen do anody),

�wodór - główny czynnik zasilający ogniwa 

paliwowe.

3

� niekonwencjonalne

�odpady komunalne – wykorzystanie      

energetyczne poprzez spalanie lub produkcję 

biogazu,

�odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

– produkcja biogazu.

� przyszłościowe

�synteza jądrowa – synteza deuteru i trytu 

źródłem energii w elektrowniach plazmowych 

4



Synteza jądrowa

• Łączenie jąder lekkich atomów w stanie plazmy.

• Źródło energii Słońca- jądra atomów łącząc się ze

sobą uwalniają energię w postaci promieniowania

elektromagnetycznego.

• Wodór zamienia się w hel.

• ½% masy wodoru zamienia się w energię .

• Zjawisko fuzji jądrowej występuje w jądrze Słońca

w temperaturze rzędu 10 milionów stopni

Celsjusza.
5

6
Wodór, deuter, tryt



7Reakcja syntezy jądrowej
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Synteza jądrowa na ziemi

• Źródłem energii przyszłych elektrowni plazmowych 
będą izotopy wodoru - deuter i tryt.

• Temperatura plazmy 100 milionów stopni Celsjusza.

• Plazma utrzymywana jest w komorze o kształcie 
torusa w pewnej odległości od ścian za pomocą pola 
magnetycznego (poloidalne i toroidalne cewki 
magnetyczne).

• „Zapłon” plazmy uzyskuje się poprzez działanie 
strumienia neutronów lub za pomocą 
promieniowania mikrofalowego.

9

Zasoby paliwa plazmowego

Deuter- w 1m³ wody znajduje się około 33 gramów deuteru

Tryt - rzadko występuje w przyrodzie, w reaktorze 

wytwarzany jest z litu

W ciągu roku elektrownia o mocy 1GW zużywać będzie 

100 kg deuteru (zawarty w 2800 tonach wody morskiej),

150 kg trytu (zawarty w 10 tonach rudy litu).

Dla porównania podobna elektrownia węglowa spala

2 700 000 ton węgla. 
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Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe są to urządzenia elektrochemiczne, 

które konwertują energię chemiczną reakcji 

bezpośrednio w energię elektryczną.

Mogą być wykorzystane do wytwarzania energii 

zarówno w dużych siłowniach elektrycznych, jak i 

małych urządzeniach (laptopy, telefony).

Podstawowa zaleta – przy zasilaniu czystym wodorem 

nie występuje emisja żadnych zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych. 

11

12Pierwsze ogniwo paliwowe



Zasada działania przykładowego ogniwa 
paliwowego MCFC

• Elektrolitem w ogniwach węglanowych są stopione w temperaturze 650°C
węglany litu lub  potasu (Li2CO3 lub K2CO3), Anodę stanowi spiek Ni 

wzbogacony Cr, a katodę spiek tlenku niklu z litem. 

• katoda: O2 + 4e- + 2CO2 → 2CO−3 

• anoda: 2H2 + 2CO−3 → 2H2O + 4e- + 2CO2

• Etapy reakcji:

� absorpcja cząsteczki tlenu na katodzie oraz 2 cząsteczek wodoru na anodzie

� jonizacja 2 atomów tlenu i absorpcja 2 cząsteczek CO2 oraz powstanie 

2 anionów węglanowych na katodzie oraz jonizacja 4 atomów wodoru do 

4 protonów na anodzie

� migracja anionów węglanowych przez elektrolit od katody do anody

� rekombinacja na anodzie 2 anionów węglanowych do 2 cząsteczek wody 

i 2 cząsteczek CO2
13

Podsumowanie

• W perspektywie można spodziewać się, że 

podstawowym źródłem energii w Polsce i Europie 

będą elektrownie plazmowe dostarczające energię 

cieplną i elektryczną dla przemysłu oraz  dla 

ludności  dużych miast.

• Elektrownie plazmowe będą wykorzystywane do 

produkcji wodoru, dzięki czemu można 

spodziewać się gwałtownego rozwoju i 

wykorzystania ogniw paliwowych szczególnie w 

transporcie oraz mniejszych skupiskach ludności. 
14



• Rozwijać  się będą wszelkie dziedziny działania 
człowieka, w efekcie których będzie następowało  
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W związku 
z tym można spodziewać się dalszego intensywnego 
rozwoju w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, w tym energii słonecznej, wiatru, rzek 
i oceanów, a także energii pochodzącej z utylizacji 
odpadów, między innymi poprzez budowę małych 
i średnich biogazowni. 
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dr inż. Krystian Butlewski



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
MINIMALIZACJA NAKŁADÓW 

energetycznych  
w produkcji zwierzęcej 

z wykorzystaniem OZE 
 

dr hab. inż. Robert SZULC  
 
 



Wstęp

Rolnictwo stanowi szczególną gałąź gospodarki narodowej, charakteryzującą się 

specyficznymi warunkami pracy ludzi, obsługi, nakładami m.in. finansowymi, 

robocizny, ale również energetycznymi. 

W szczególności produkcja zwierzęca wyróżnia się pod względem nakładów 

energetycznych. Znaczne nakłady energetyczne wynikają m.in. z procesu 

przygotowywania i zadawania paszy, usuwania i zagospodarowania odchodów 

i nawozów naturalnych, zapewnienia oraz utrzymania najkorzystniejszego 

mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich. 

Szczególnie w przypadku chowu trzody chlewnej mamy do czynienia 

z dogrzewaniem prosiąt oraz wentylacją mechaniczną jako część dodatkowych 

nakładów energetycznych w gospodarstwie. 

Przede wszystkim przewodnim celem jest uzyskiwanie energii w sposób 

ekologiczny, czyli nieinwazyjny i pozostający w zgodzie z ochroną środowiska. 



Kolektor 

cieczowy

Głęboka 

ściółka, 

chłodzenie 

gnojowicy

(cały rok)

Mycie 

instalacji

(cały rok)

Chłodzenie 

mleka

(cały rok)

Odzysk energii cieplnej w gospodarstwie rolnym z:

Woda 

technologiczna

(cały rok)

Wykorzystanie energii cieplnej 
w gospodarstwie rolnym do:

Mycie 

instalacji 

(cały rok)

Ogrzewanie 

hali udojowej

(zima)

Pojenie cieląt 

(poidła 

podgrzewane

(zima)

Dom 

mieszkalny

(zima)



Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: 1 – kolektory, 2 – dwusystemowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, 3 – moduł sterujący, 
4 – kocioł, 5 – czujnik temperatury czynnika w kolektorze, 6 – czujnik temperatury w dolnej części podgrzewacza, 7 – czujnik temperatury 
w górnej części podgrzewacza, 8 – ciepłomierz, 9 – wodomierz, 10 – zespół pompowy, 11 – naczynie zbiorcze, 12 – zawór bezpieczeństwa, 
13 – odpowietrznik, 14 – armatura do napełniania instalacji, 15 – separator powietrza, 16 – pętla termoizolacyjna



Rys. 2.  Schemat analizowanego 

systemu hybrydowego [Kurpaska, 

Latała 2008]

Przeanalizowano efektywność pomp 

ciepła pracujących w układzie 

hybrydowym (kolektory słoneczne 

dostarczają ciepło do zbiornika 

akumulacyjnego zaś ciepło ze 

zbiornika stanowi dolne źródło dla 

pompy grzewczej) – rys. 2. Określono 

całościowy współczynnik efektywności 

pompy w funkcji masy wody 

zmagazynowanej w zbiorniku oraz 

podano minimalną ilość wody 

zmagazynowanej w zbiorniku która 

równoważy ciepło zużywane przez 

pompę grzewczą. Stwierdzono 

niewielką przydatność układu 

hybrydowego do ogrzewania. 

Badania te jednak wskazują też na 
uzasadnione zainteresowanie 
łączeniem różnych systemów 
pozyskiwanie i przetwarzanie 
energii cieplnej. [Kurpaska, Latała

2008]

8

Badania instalacji wodnych kolektorów słonecznych 

zintegrowanych z pokryciem dachowym, określonych 

w skrócie jako "dach energetyczny" i sond geotermalnych 

wykazały możliwość wykorzystania ilości ciepła, które po 

okresie magazynowania w złożu gruntowym może być 
wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń 

produkcyjnych i biurowych. Średnio w sierpniu instalacja 

dachu w ciągu dnia uzyskiwała 91,7 kWh/dzień, we 

wrześniu 62,7 kWh/dzień, a w październiku 

41,9 kWh/dzień. Koszt 1 kWh energii cieplnej mieścił się 

w przedziale 0,10-0,15 PLN i był zależny od uwzględnienia 

w rachunku ekonomicznym amortyzacji automatycznych 

nagrzewnic do nadmuchowego ogrzewania pomieszczeń 

produkcyjnych.
[Myczko A. i in. 2006]. 



Układ cieczowy wg wspomnianych 
autorów wypełniony był wodą o 

temperaturze początkowej 15ºC.
Obieg cieczy roboczej zapewniał 

zasilanie układu z instalacji 
wodociągowej. Natężenie przepływu 

wynosiło odpowiednio: 
100, 150 i 200 dm3/h.

Oprzyrządowanie pomiarowe układu 
to termometry kontrolne usytuowane 
na jego wejściu i wyjściu oraz miernik 

przepływu cieczy
[Myczko A., Kreis-Tomczak K., Pawlak S., 

Rzeźnik W. 2005]. 

Rys. 3 Schemat ideowy stanowiska badawczego 1 – blacha wierzchnia 

elementu dachowego; 2 – panel wodny; 3 – zawór dławiący; 4 – punkty 

pomiaru temperatury; 5 – przepływomierz cieczy [Myczko A. i in. 2005]

Chłodząc mleko, z każdego

1 dm3 mleka można uzyskać ok.

0,005 kWh energii elektrycznej

oszczędności.

Odzysk  ciepła  z  chłodzonego  mleka

System odzysku energii i ciepła daje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na 

schładzanie mleka. Odzysk ciepła z udojonego mleka, poza korzyścią w postaci 

mniejszych nakładów energetycznych na dalsze chłodzenie mleka, daje też darmową 

energię cieplną pozwalającą na szerokie zastosowanie w gospodarstwie rolnym 

(np. podgrzewanie wody dla zwierząt). Szulc i Myczko (2010).
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Przykład
Wg Zakładu Doświadczalnego w Poznaniu schłodzenie 1300 dm3 mleka 

wymaga 14 kWh/Dz, (0,0107 kWh/1 dm3mleka). Przyjmując, że zastosowanie 

systemu przedschładzaczy spowoduje zmniejszenie nakładów energii 

elektrycznej o ok. 50%, uzyskuje się oszczędność 0,005 kWh/1 dm3 mleka. 

Daje to oszczędność ok. 6,5 kWh/Dz energii elektrycznej, co daje 195 kWh/m-c
i 2340 kWh/rok. Przy cenie ok. 0,36 zł/1 kWh uzyskujemy oszczędność na 

poziomie odpowiednio ok. 70 zł/m-c i 842 zł/rok. 

Badania wykazały, iż zużycie energii elektrycznej niezbędnej do schłodzenia 

1000 dm3 mleka wynosi ok. 10,7 kWh, bez stosowania dodatkowych systemów 

odzysku energii. 

W Polsce w roku 2006 przy stanie 2,637 mln krów mlecznych wyprodukowano 

11,633 mld dm3 mleka [GUS 2006, 2008]. Przyjmując do analizy tylko 

gospodarstwa rozwojowe o dużej intensyfikacji produkcji i wysokim stopniu 

mechanizacji oraz automatyzacji, o wielkości stada powyżej 100 SD, uzyskano 

grupę 4453 gospodarstw, co stanowi ok. 6,25% wszystkich gospodarstw z 

chowem bydła mlecznego w Polsce (71 143 gospodarstw) (stan na 2002 r.) 

[GUS 2006, 2008].



Instalując systemy odzysku energii w 4453 

gospodarstwach, zużyte zostałoby o 3 635 312 kWh energii 

elektrycznej (ok. 3,64 mln kWh) w ciągu roku mniej (daje to 

równowartość ok. 1,31 mln zł). Wyprodukowanie 1 kWh
energii elektrycznej to emisja 0,98 kg CO2. Wariant z 

możliwością objęcia nową technologią schładzania całego 

pozyskiwanego w Polsce mleka, tj. 11,633 mrd dm3 mleka, 

prowadziłoby to zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 

ok. 58,17 mln kWh, a dzięki temu redukcji emisji CO2 o 

57001,7 t CO2. Stanowiłoby to redukcję o ok. 0,02%
całkowitej krajowej emisji CO2 szacowanej na poziomie 

330,52 mln t w ciągu roku.

Tabela 1 Wyniki badań i analizy energetycznej wybranych gospodarstw rolnych

Produkcja mleka 
Zużycie energii elektrycznej na schłodzenie udojonego mleka Nr 

gospo-

darstw

a 

Ilość 

krów 

[Sd] 

Dzienna 

[dm3] 

Roczna 

[dm3] Tradycyjną metodą 

[kWh/Dz] 

Z systemem 

odzysku energii 

[kWh/Dz] 

Z systemem 

odzysku energii 

[kWh/Rok] 

Obniżenie 

nakładów 

ekonomi-

cznych 

[zł/Rok] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

69 

140 

400 

201 

80 

190 

78 

300 

700 

200 

80 

100 

250 

230 

1300 

2800 

7956 

4100 

1800 

4130 

1560 

5753 

13041 

4000 

1424 

2054 

5342 

6490 

474 500 

1 022 000 

2 903 940 

1 496 500 

657 000 

1 507 450 

569 400 

2 099 845 

4 759 965 

1 460 000 

519 760 

749 710 

1 949 830 

2 368 850 

14,00 

24,77 

65,06 

70,26 

39,97 

70,11 

22,2 

56,44* 

127,93* 

39,24* 

13,97* 

20,15* 

52,41* 

63,67* 

7,50 

12,39 

32,53 

35,13 

19,99 

35,06 

11,10 

28,22 

63,97 

19,62 

6,99 

10,08 

26,21 

31,84 

2 737,50 

4 522,35 

11 873,45 

12 822,45 

7 296,35 

12 796,90 

4 051,50 

10 300,30 

23 349,05 

7 161,30 

2 551,35 

3 679,20 

9 566,65 

11 621,60 

842,40 

1 628,05 

4 274,44 

4 616,08 

2 626,69 

4 606,88 

1 458,54 

3 708,11 

8 405,66 

2 578,07 

 918,49 

1 324,51 

3 443,99 

4 183,78 

 



Dwusystemowy układ do odzysku ciepła

są Badania prowadzono w wolnostanowiskowej oborze bydła mlecznego

w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu ze stadem 69 krów

dojonych, wyposażonej w dojarnię typu „Rybia ość 2x4”, myjnię instalacji

udojowej Hygienius C200 i schładzalnik typu zamkniętego o pojemności

2500 dm3. Na rys. 9 przedstawiono dwusystemowy układ do odzysku ciepła,

wyposażony w dwuwężownicowy wymiennik ciepła pojemnościowy Vitocell 100-B

firmy Viessmann 10, posiadający w płaszczu dwa niezależne moduły grzewcze

mogące być zasilane energią cieplną z co najmniej dwóch niezależnych źródeł.

Pojemność zbiornika wynosi 300dm3, a powierzchnia grzewcza 0,9 m2

(wężownica górna) oraz 1,5 m2 (wężownica dolna).

System odzysku ciepła składa się z następujących źródeł energii cieplnej:

- kolektora cieczowego 1

- myjni instalacji w hali udojowej 6

- myjni schładzalnika do mleka 8

- wymiennika ciepła 10

Rys. 9 Schemat organizacyjny stanowiska badawczego: 1 – myjnia, 2 – schładzalnik, 3 –

cieczowy kolektor słoneczny, 4 – dwusystemowy wymiennik ciepła.

Mycie instalacji udojowej odbywa się dwa razy dziennie, każdorazowo po zakończonym doju, natomiast 

mycie schładzalnika jeden raz co drugi dzień po odbiorze mleka z gospodarstwa. Ciepła, zużyta woda 

z mycia hali udojowej i schładzalnika dotychczas była kierowana do kanalizacji i zarazem ciepło w niej 

zawarte bezpowrotnie tracone. 

Wężownicę górną 

zasilać będzie woda 

ogrzewana w kolektorze 

1. Wymiennik o 

pojemności 300 dm3, 

będzie stanowił 

jednocześnie zbiornik na 

wodę do pojenia 

zwierząt. Założono, iż 
woda będzie 

podgrzewana do pojenia 

bydła mlecznego, 

zarówno sztuk dorosłych 

jak i cieląt i młodzieży. 

Badania polegają na tym, iż zużyta woda jest kierowana do 

dolnej wężownicy wymiennika ciepła za pośrednictwem zaworu 

trójdrożnego 7, dzięki któremu będzie można cyklicznie na 

zamianę wpuszczać zużytą wodę z wymienionych źródeł. 



W ramach realizacji tematu statutowego przeprowadzono wstępne badania pozyskiwania ciepła

z myjni dojarni typu „rybia ość 2x4” oraz schładzalnika mleka. Układ wspomagany był cieczowym

kolektorem słonecznym przedstawionym na rys. 6a i rys. 7.

Rys. 10a Wymiennik ciepła z kolektorem z Rys. 10b Instalacja kontrolno-pomiarowa

Słonecznym A-komputer, B-ciepłomierze, C-wymiennik

płytowy, D- grupa pompowa

A
B C

D

Rys. 11 Solarny kolektor cieczowy Rys. 11a Budowa kolektora

Źródło: BIAWAR



Rys. 8  Komputer instalacji cieczowego 
kolektora słonecznego Rys. 12 Ciepłomierze na stanowisku badawczym

i wskazania m.in. Ilości wody, energii, prędkości
przepływu wody (m3, GJ, m3/h)

Pomiary prowadzono z wykorzystaniem ciepłomierzy (poz. B – rys. 6b, rys. 9) oraz 

dodatkowej aparatury kontrolno-pomiarowej obejmującej swym zakresem pomiar 

temperatur (zewnętrznej, wody myjącej, wody ciepłej użytkowej), ilość wykorzystanej 

wody (m3), ilość pozyskanego ciepła (MJ) odzyskanego z wody myjącej oraz ilość 
energii (kWh). Na rys. 6b przedstawiono urządzenia w instalacji na stanowisku 

badawczym wraz z niezbędną aparaturą pomiarową. 

W okresie październik/listopad odzyskano razem (uwzględniając ciepło pozyskane 
z kolektora słonecznego, instalacji myjącej dojarnię) 151,3 kWh energii cieplnej. 

Rys. 13 Rurowy wymiennik ciepła wokół komina wentylacyjnego

Źródło: Poradnik IBMER 2004



Rys. 14. Schładzanie głębokiej ściółki poprzez rurowe lub panelowe 
podłogowe wymienniki ciepła

Źródło: Poradnik IBMER 2004

WNIOSKI

Obniżenie zużycia energii elektrycznej przekłada się na 

obniżenie energochłonności produkcji, ilości spalanych paliw 

kopalnych w elektrociepłowniach oraz niższych nakładów na 

produkcję rolną.

To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na redukcję emisji 

pyłów i gazów szklarniowych (głównie CO2).

Zmniejszenie energochłonności prac w rolnictwie wiąże się 

ze zmniejszeniem jednostkowych kosztów pozyskiwania 

produktów (mleko, mięso, jaja) i może wpłynąć na obniżenie 

ostatecznej ich ceny rynkowej



dr hab. inż. Robert Szulc, prof. nadzw. ITP

tel. 61 8203331

rszulc@ibmer.waw.pl

r.szulc@itep.edu.pl
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SYSTEMY WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ 

Z WYMUSZENIEM CIĄGU 
POPRZEZ WYKORZYSTANIE 

PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Adam Chmielowski, Joanna Sobczak

Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Proponowane rozwiązanie
w stosunku do istniejących systemów 

wentylacyjnych



Promieniowanie słoneczne 
a zakres przewodnictwa pokrycia poliwęglanowego

ASTM 1003-61

Przewodnictwo świetlne



Podstawowe dane określające źródło energii

Promieniowanie widzialne  - 47,3%

Promieniowanie podczerwone – 45,7%

Średnia moc dla stacji aktynometrycznej Przebędowo (1973)

890 W/m2 w lutym

409 W/m2 w listopadzie

Zakładany zakres roboczy – 200 do 1000 W

Strumienica jako urządzenie

dysza komora mieszania

sodmsotseo cccp
c

c ⋅−−+++∆
+

= χηζ
ρ

χ
])2(

2
[

2

)1( 2

3

2

3gdzie:

∆pts = pte - psc różnica ciśnienia całkowitego sprężanej mieszaniny w przekroju 

wylotowym dyfuzora i czynnika zasysanego na wlocie do króćca 

ssawnego

ζ = 2 + ζm – ηd wyróżnik strat strumienicy  

Χ współczynnik ejekcji czyli stosunek strumienia zasysanego do 

ssącego

ρ gęstość płynu

cs0 prędkość strumienia ssanego w przekroju dyszy

ce0 prędkość strumienia napędzającego w przekroju dyszy

c3 prędkość strumienia wyrzucanego ze strumienicy



Schemat 
strumienicy 
z kolektorem 
słonecznym

komora

mieszania

komin

wentylacyjny

kolektor

słoneczny

przeźroczyste

pokrycie

izolacja

czerpnia

powietrza

Schemat zależności między poszczególnymi 
parametrami



Charakterystyka strumienicy
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Udział w procesie wentylacji działania ciągu
(a) całkowitego (b) termicznego (c) mechanicznego -układu wentylacyjnego 

wyrażony przez różnice ciśnień powietrza w funkcji temperatury otoczenia



Teoretyczne prędkości powietrza w kanale
przy pracy bez obciążenia

0

2

4

6

8

10

-10,9 -6,7 -2,5 1,7 5,9 10,1 14,3 18,5 22,7 26,9 31,1 35,3 st.C

m/s

Przekrój wzdłużny 
(w osi stanowiska)  

1. wylot powietrza zużytego – aktualny

2. kanał przepływu powietrza z 

pomieszczenia z ptakami 

3. kanał pomocniczy (dystrybucji 

powietrza w szklarni)

4. dźwigar poprzeczny

5.strop – podłoga szklarni

6.wejście z pomieszczenia dolnego

7.murek boczny 

8.pokrycie szklarni 

9.słoneczne urządzenie wentylacyjne 



Stanowisko badawcze 1. pomieszczenie z ptakami
2. kanały powietrza świeżego i zanieczyszczonego
3. kanały dostarczające i rozprowadzające powietrze 

w   szklarni
4. szklarnia
5. komin wentylacyjny szklarni z ciepłowodami

p1 – punkt pomiarowy powietrza świeżego
p2 – punkt pomiarowy powietrza zanieczyszczonego

p3 - punkt pomiarowy powietrza zanieczyszczonego – miskant
p3a – punkt pomiarowy powietrza przefiltrowanego – miskant

p4 - punkt pomiarowy powietrza zanieczyszczonego -
paciorecznik

p4a – punkt pomiarowy powietrza przefiltrowanego -
paciorecznik

Komin wentylacyjny 

z ciepłowodami -

zasada działania 



Zależności między parametrami występujące 
w przypadku wentylacji grawitacyjnej solarnej

Z równania Bernouliego prędkość ruchu strumienia 
powietrza (w) ρ

p
w

∆
=

*2

hgp ⋅⋅∆=∆ ρgdzie 

a gęstość z równania Clapeyrona 
T

To

o ⋅= ρρ

przy czym      ρ=1,2928 kg/m3        To=273,15oK           ciśn. 1,013 bara

WPC (współczynnik przejmowania ciepła) wynosi przy przepływie 
burzliwym (wg Mały poradnik mechanika 1976) i danej prędkości w:

WPC = Re = 

Potrzebne do obliczeń wartości λ i η można wyznaczyć 
korzystając z następujących wzorów Sutherlanda  (wg 

Hoblera 1986).

gdzie:
η – współczynnik lepkości 
dynamicznej (ηo w 0ºC)
T – temperatura bezwzględna 
C – stała dla powietrza = 114.

gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła (λo w 0ºC)
C – stała dla powietrza = 125.
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ciepłowody

komora
mieszania

komin
wentylacyjny

kolektor
słoneczny

przeźroczyste
pokrycie

izolacja

czerpnia
powietrza

Wentylacja ze strumienicą Wentylacja z ciepłowodami

Inne 
rozwiązanie 
wentylacji 

wspomaganej 
słońcem



System wentylacji z niekonwencjonalnym zasilaniem 

1. Komin wentylacyjny

2. Szklarnia

3. Kolektor półprzewodnikowy

4. Kolektor cieczowy – próżniowy

5. Konstrukcja nośna z podłogą szklarni

6. Pomieszczenie inwentarskie

7. Gruntowy wymiennik ciepła

dr inż. Adam Chmielowski

Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

a.chmielowski@itep.edu.pl
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NISKOTEMPERATUROWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

BIODIESLA
mgr inż. Renata Golimowska

Alternatywne źródło energii

• Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne

– Olej roślinny lub tłuszcz zwierzęcy jako paliwo 
do silników wysokoprężnych:

• PROBLEMY: 

– zapiekanie się końcówek wtryskiwaczy, 

– gromadzenie się osadów w komorze spalania,

– polimeryzacja oleju silnikowego

• ROZWIĄZANIA: 

– przystosować silnik do nowego paliwa

– przystosować paliwo do silników



BIODIESEL
• Istnieją różne metody obniżenia lepkości i temperatury krzepnięcia 

tłuszczów:

– podgrzewanie, 

– mieszanie z olejem napędowym, 

– emulgowanie, 

– stosowanie różnego rodzaju dodatków 

– modyfikacja chemiczna poprzez transestryfikację triacylogiceroli 

• Transestryfikacja jest obecnie najpowszechniejszą metodą ze względu 
na niskie koszty produkcji i trwałość powstałego produktu 

• Produkt finalny w postaci estrów wyższych kwasów tłuszczowych jest 
substancją o parametrach zbliżonych do konwencjonalnego diesla, 
dlatego otrzymał komercyjną nazwę BIODIESEL

• Transestryfikacja – (metanoliza) proces chemiczny polegający na 
wytwarzaniu z triacylogliceroli, estrów wyższych kwasów tłuszczowych 
w wyniku reakcji z alkoholem metylowym lub etylowym w obecności KOH 
lub NaOH

TRANSESTRYFIKACJA



Transestryfikacja

Triacyloglicerole
• TAG są głównymi składnikami olejów roślinnych i tłuszczów 

zwierzęcych 

• Stanowią one estry kwasów tłuszczowych i glicerolu

• TAG zwykle zawierają kilka różnych łańcuchów kwasów 
tłuszczowych o różnych właściwościach fizycznych i 
chemicznych dołączonych do jednego szkieletu glicerolu, co  
jest istotnym parametrem wpływającym na odpowiednie 
właściwości oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego



Temperatury krzepnięcia wybranych 
kwasów tłuszczowych

Nazwa kwasu Wzór sumaryczny
Temperatura 

krzepnięcia [°C]

nienasycone

stearynowy C18H36O2 70

palmitynowy C16H32O2 63

mirystynowy C14H28O2 56

laurynowy C12H24O2 46

nasycone

oleinowy C18H34O2 16

linolowy C18H32O2 -5

linolenowy C18H30O2 -11

arachidonowy C20H32O2 -49

Profil kwasów tłuszczowych wybranych 
olejów i tłuszczów

Surowiec
Kwasy tłuszczowe (% w/w)

Temp. 
topnienia

12:0 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 20:0

Olej rzepakowy - - 2-6 1-3 50-66 18-30 6-12 <3 -10

Olej sojowy - <0,5 7-11 2-6 19-34 43-56 5-11 <3 -16

Olej 
słonecznikowy

- <1 3-6 1-3 14-35 44-75 <1,5 0,6-4 -17

Olej lniany - - 4-7 2-5 12-34 17-24 35-60 0,3-1 -24

Olej kokosowy 44-52 13-19 8-11 1-3 5-8 <1 - <0,5 25

Olej palmowy - <2 36-48 3-6 38-44 9-12 - <1 35

Tłuszcz 
wowłowy

- 3-6 24-32 12,7 47,2 2,6 0,8 - 45



CP i CFPP estrów metylowych różnego 
pochodzenia 

Pochodzenie estrów 

metylowych

Temperatura mętnienia
[°C]

Temperatura blokady 
zimnego filtra [°C]

Olej rzepakowy -7 -13

Olej sojowy 1 -4

Olej słonecznikowy 3,4 -3

Olej lniany -3,8 -8

Olej kokosowy 0 -4

Olej palmowy 13 9

Tłuszcz wołowy 11 7

Właściwości niskotemperaturowe

• Temperatura mętnienia (CP)

• Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP)

• Temperatura krzepnięcia (PP)

Wszystkie biopaliwa niezależnie od pochodzenia mają 

wyższą CP, CFPP i PP niż olej napędowy, co jest główną 

przyczyną ograniczonych możliwości ich stosowania 

w silnikach wysokoprężnych 

Wraz ze wzrostem nasycenia kwasów tłuszczowych 

pogorszeniu ulegają właściwości niskotemperaturowe 



Metody poprawy niskotemperaturowych 
właściwości biodiesla z olejów roślinnych

• Dodatki 

• Modyfikacje surowców 

do produkcji biopaliw

• Modyfikacje biodiesla

Dodatki do biodiesla

• Depresatory (PPD)
– środki uszlachetniające do olejów i paliw obniżające ich 

temperatury krzepnięcia 

– najczęściej stanowią kopolimery o niskiej masie 
cząsteczkowej

– umożliwiają adsorbcję parafin na powierzchni 
krystalizujących się zarodków

– zapobiegają tworzeniu się dużych płaskich kryształów, 
które najczęściej zapychają filtr paliwa 

Przebadano wpływ 12 różnych depresatorów na 
niskotemperaturowe właściwości biodiesla z oleju 
sojowego. Zarówno temperaturę krzepnięcia jak 

i temperaturę blokady zimnego filtra udało się obniżyć 
o 6°C.



Dodatki do biodiesla

• Modyfikatory krystalizacji wosków (WCM)
– kopolimery zakłócające proces krystalizacji 

– w efekcie ich działania powstaje większa liczba 
mniejszych, kompaktowych kryształków wosku w 
kształcie igły, które nie powodują zatykania filtrów 
paliwowych

– Pozwalają obniżyć PP, CFPP a także CP oraz 
zapobiegają osadzaniu się wosków polepszając 
właściwości płynięcia paliw

Stosując WCM udało się obniżyć CP estrów metylowych 
z soi zaledwie o 1°C.

Dodatki do biodiesla c.d.

• Dodatki dostępne w handlu

– Wykorzystanie związków o długich łańcuchach węglowych 
zaburzających prawidłową strukturę krystalizacji np. diestry, 
akrylany

– Tween-80, kwas dihydroksytłuszczowy (DHFA), palm-poliolu (PP), 
mieszanka 1:1 DHFA i etyloheksanolu (DHFAPP), olej rycynowy 

– Odnotowano spadek CP o 5-10,5°C (1% DHFA i PP) przy 
jednoczesnym wzroście lepkości o ok. 30%

• Alkohol etylowy

– 20% dodatek etanolu pozwolił obniżyć CP estrów metylowych 
mahuy z 18°C do 8°C, a PP z 7°C do -4°C 



Dodatki do biodiesla c.d.

• Nafta oczyszczona

– 20% dodatek nafty pozwolił zredukować CP estrów 

metylowych mahuy do 5°C a PP do -8°C 

• Etery glicerynowe

– Obniżenie CP o 5°C przy 12% dodatku eterów 

glicerynowych

• Ozonizowane oleje roślinne

– Obniżenie PP metylowych estrów rzepakowych do -

30°C, słonecznikowych do -24°C, sojowych do -12°C

Modyfikacje surowców do produkcji 
biodiesla

• Winteryzacja
– metoda rozdzielania frakcji olejów różniących się 

temperaturą krzepnięcia 

Otrzymano estry metylowe soi o temperaturze krzepnięcia 
-16°C, jednakże kosztem utraty około 75% ilości    

początkowej SME 

• Genetyczna modyfikacja profilu kwasów 
tłuszczowych nasion roślin oleistych 
– modyfikacja soi by otrzymywać z niej olej o profilu z 

podwyższoną ilością kwasu oleinowego oraz 
zmniejszoną zawartością wielonienasyconych i 
nasyconych kwasów tłuszczowych. 



Modyfikacje biodiesla
• Frakcjonowanie

– Metody frakcjonowania
• „na sucho”

– obejmuje krystalizację paliwa a następnie jego topnienie i zbieranie roztopionych frakcji bez 
dodatku rozpuszczalnika 

– najprostsza i najmniej kosztowna metoda 
– obniżenie PP SME o 10,8°C, przy wydajności procesu 25,5%
– obniżenie CFPP WCOME o 4°C
– spadek wydajności od 30-100% (brak produktów)

• „na mokro”
– frakcjonowanie w roztworze ma przewagę nad suchym frakcjonowaniem, w tym skrócenie 

czasu krystalizacji i poprawa wydajności, ale wadą jest zmniejszone bezpieczeństwo i wzrost 
kosztów 

– Frakcjonowanie SME heksanem i izopropanolem pozwoliło uzyskać CP rzędu -10°C

– Powoduje zmniejszenie ilości estrów nasyconych kwasów tłuszczowych i 
wzrost frakcji estrów nienasyconych 

– Ma duży wpływ na koszty produkcji, cena biodiesla będzie wyższa 
– Wprowadza nowy zestaw operacji m.in. dodawanie rozpuszczalników, 

krystalizację i odzysk rozpuszczalników
– Powoduje znacznie obniżenie wydajności 

Wnioski

• Biodiesel na skalę przemysłową produkowany jest z olejów 
roślinnych

• Produkcja biopaliw rolniczych powinna odbywać się z tłuszczów 
pochodzących z produkcji ubocznej 

• Właściwości niskotemperaturowe estrów metylowych z olejów 
roślinnych i tłuszczów zwierzęcych odbiegają od właściwości 
niskotemperaturowych oleju napędowego

• Opracowane dotychczas metody poprawy właściwości 
niskotemperaturowych dotyczą badań nad olejami roślinnymi 
i pochodzącymi z nich estrami 

• Brakuje wiedzy w zakresie poprawy niskotemperaturowych 
właściwości biodiesla z tłuszczów zwierzęcych



Poprawa właściwości niskotemperaturowych 
biodiesla rolniczego w ITP O/Poznań

Aparat do określania temperatury 

blokady zimnego filtra NTL 450 wraz 

z kriostatem RP 855

Reometr RC1 wraz z kriostatem RE 206

Dziękuję za uwagę
mgr inż. Renata Golimowska

ITP Oddział Poznań

Ul. Biskupińska 67

60-463 Poznań

r.golimowska@itep.edu.pl



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA 

w instalacji myjącej dojarnie 
typu "gorąca woda" 

 

dr hab. inż. Robert SZULC  

 

 
 



SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA 
W INSTALACJI MYJĄCEJ 

DOJARNIE, 

TYPU "GORĄCA WODA"

dr hab. inż. Robert Szulc   
prof. nadzw. ITP

Wstęp

Ogólnoświatowa polityka gospodarowania 

energią oraz ukierunkowanie jej na ochronę 

środowiska przejawia się w nastawieniu na 

wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii 

(OZE). Wykorzystanie OZE w ramach potrzeb 

energetycznych Polskiego rolnictwa zwiększa 

się stopniowo. W 1996 roku wynosiło ono 14%, 
a w 2002 roku – 15%. Prognozy mówiły o 21% 
wykorzystaniu OZE w rolnictwie w roku 2010. 
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Produkcja rolnicza wymaga znacznych nakładów energii –

przede wszystkim w postaci energii elektrycznej oraz paliw. 

Energia elektryczna jest wykorzystywana głównie do 

przetworzenia jej na energię cieplną – do mycia instalacji, 

pomieszczeń, lokalnego dogrzewania zwierząt, podgrzewania 

poideł, wody technologicznej, wody sanitarnej 

w pomieszczeniach technicznych i socjalnych, oraz 

ogrzewania pomieszczeń. 

Produkcja zwierzęca oraz związane z nią zabiegi i procesy 

technologiczne charakteryzują się zarówno znacznymi 

nakładami energetycznymi, ale też możliwością odzyskiwania 

energii cieplnej która może być ponownie wykorzystywana 

do innych celów.

Głównym celem pracy była szczegółowa analiza, ocena oraz 

określenie nakładów energetycznych podczas mycia instalacji 

udojowej typu „gorąca woda”. 

Określono wpływ podstawowych parametrów pracy 

wymiennika ciepła na proces wymiany ciepła oraz ocenę 

możliwości zmniejszenia nakładów energetycznych 

i ekonomicznych w zabiegu mycia instalacji udojowej 

w wolnostanowiskowym chowie bydła mlecznego, poprzez 

odzysk ciepła z wody służącej do mycia instalacji udojowej 

w systemie „gorąca woda”. 

Główny cel osiągnięto poprzez określenie nakładów 

energetycznych i ekonomicznych w trakcie mycia instalacji 

udojowej systemem „cyrkulacyjnym” i „gorąca woda”.
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Problem badawczy wynikający z analizy 
zagadnienia sformułowano w formie pytania: 

Jakie są nakłady energetyczne 
i ekonomiczne  

w wybranych i porównywanych 
systemach mycia instalacji udojowej?

Uzasadnienie podjęcia realizacji tematu:

1) Aspekt ekologiczny:

- zmniejszenie zużycia energii w procesie mycia instalacji udojowej

- analiza ilości stosowania środków chemicznych podczas mycia 
instalacji udojowej

2) Odzysk energii cieplnej – zwiększenie udziału energii odnawialnej

3) Minimalizacja nakładów energetycznych

4) Minimalizacja nakładów ekonomicznych
6
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Rys. 1. Schemat instalacji udojowej z instalacją do mycia cyrkulacyjnego:  A – odbieracz, B – zawór trójdrożny, 
C – myjnia, D – miernik mleka, E –pulsator, 1 – kubki udojowe 2 – kolektor 3 – rurociąg mleczny 4 – kurki 
stanowiskowe, 5 – uchwyt do mycia aparatu udojowego 
Źródło: [Szulc 2008]
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Rys. 2 Schemat oryginalnej instalacji myjącej systemem „gorąca woda” z zaznaczonymi punktami 

pomiarowymi: 1- ujęcie wody; 2 – zbiornik podgrzewający wodę; 3 – wylot wody zużytej; A – zbiornik 

na wodę; B – instalacja udojowa; 8



Rys. 3. Zbiornik 
podgrzewające wodę do 
mycia instalacji nawet do 
temperatury rzędu 77-92oC

9

Rys. 4  Schemat instalacji myjącej systemem „gorąca woda” z zaznaczonymi punktami  

pomiarowymi oraz zastosowanym wymiennikiem ciepła (Rozwiązanie I):

1- ujęcie wody; 2 – woda wstępnie podgrzana w wymienniku; 3 – zbiornik dogrzewający wodę 

myjącą do wymaganej temperatury; 4 – woda zużyta kierowana do wymiennika; 5 – usuwana 

z wymiennika woda zimna; 10



Wymiennik ciepła stanowił zbiornik 
(pionowy podgrzewacz) pojemnościowy 

Vitocell 100-B typu CVB firmy 
Viessmann, zaopatrzony w dwie 

stalowe wężownice

Parametr Jednostka Wartość 

Wymiary (z izolacją cieplną) 
     - średnica 
     - wysokość 

Masa 

Całkowita masa eksploatacyjna 

Pojemność wody grzewczej 
 

Powierzchnia grzewcza 
 
Przyłącza 
    - zasilanie i powrót wody grzewczej 
    - zimna woda, ciepła woda 
    - cyrkulacja 
    - grzałka elektryczna 

 
mm 
mm 

kg 

kg 

dm
3
 

 

m
2
 

 
 

R 
R 
R 
R 

 
633 
1746 

160 

465 

6 (wężownica górna)  
10 (wężownica dolna) 

0,9 (wężownica górna)  
1,5 (wężownica dolna) 

 
1 
1 
1 

1
1
/2 11

Ważność podstawowych parametrów mających 

istotny wpływ na skuteczność procesu mycia, 

przedstawia się następująco [Zakrzewski 1993]: 

- temperatura czynnika myjącego – 25%, 
- czas mycia – 15%, 
- rodzaj środka chemicznego – 25%,  
- sposób mechanicznego oddziaływania czynnika 
myjącego na zabrudzone powierzchnie elementów 
instalacji dojarki – 35%. 
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Rys. 6 Schemat prototypowej instalacji badawczej, w warunkach półtechnicznych,  
zastosowanej do mycia w systemie „gorąca woda"; Wz – wodomierz wody 

zimnej;  Wg – wodomierz wody gorącej; T – termometr; 

13

W systemie mycia instalacji udojowej „gorąca woda" głównym 

założeniem jest przede wszystkim brak użycia środków 

chemicznych. Założenie takie zostało uzasadnione faktem 

narastających wymogów uwzględniających ochronę środowiska. 

System mycia „gorąca woda” polega na sterylizacji wodą o wysokiej 

temperaturze, która przepływa tylko raz przez całą instalację.

Powołując się na opinie firm ten system promujących, nie ma 

potrzeby rozdzielania trzech etapów mycia jakie towarzyszą przy 

systemie cyrkulacyjnym. 

System mycia „gorąca woda” wymaga znacznych nakładów energii 

elektrycznej na podgrzanie wody, tak aby wszystkie elementy 

instalacji mogły się rozgrzać do temperatury ok. 77oC i utrzymywać 
ją przez czas około 2 min. 
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Nr gospodarstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

Liczba krów 38 42 69 140 400/113 64 201/115 80 190 60 

Średnia ilość dzienna mleka 603,8 943,5 1170,0 2800,0 7956/2886 1250 4100/2838 1800 4130 1320,0 

Ilość doju w ciągu doby 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

kWh/Dz 4,43 5,85 18,69 23,25 55,68/14,80 11,22 18,74/11,34 62,74 43,99 13,2 Nakłady energii 
elektrycznej kWh/dm3 0,0073 0,0062 0,016 0,0083 0,0069/0,005 0,0089 0,0045/0,0039 0,035 0,01 0,01 

kWh/Dz 8,7 4,93 29,31 35,29 13,19 31,71 17,43 17,41 36,18 13,5 Nakłady energii elektrycz. 
na mycie instalacji kWh/dm3 0,014 0,0052 0,025 0,0126 0,0045/0,0045 0,025 0,0042/0,0061 0,0097 0,008 0,01 

Tabela 1
Nakłady energii elektrycznej w systemie mycia 

„cyrkulacyjnego” 
[Szulc 2004]

15

Tabela 2
Charakterystyka badanych obiektów oraz wyniki badań 

energetyczno-ekonomicznych

Obsada zwierząt

Ilość dojów w ciągu dnia

Typ dojarni

System mycia

Ilość zużytej wody 

Temp. wody na początku mycia

Temp. wody na końcu mycia

Nakłady środków chemicznych

Nakłady środków chemicznych

Nakłady energetyczne 

Szacunkowe koszty 

Kunowo Roszkowo

Gospodarstwo nr 5 Gospodarstwo nr 6

80 100

2 2

"Rybia ośc 2x5" "Rybia ośc 2x5"

"gorąca woda" "gorąca woda"

100 100

72 88

66 65

3,27 2,18

196,83 131,22

25,1 31,8

6,96 8,82

2,51 3,18

0,69 0,88

2,3 2,91

0,23 0,29

Jednostka 

Sd

szt

dm
3
/1 mycie

o
C

o
C

zł/ 1 mycie

zł / miesiąc

MJ/1 mycie

kWh/1 mycie

MJ/1 stanowisko/ 1 mycie

kWh/1 stanowisko / 1 mycie

zł/1 mycie

zł/1 stanowisko / 1 mycie

Kawcze

Gospodarstwo nr 1

300

3

„rybia ość 2x10“

„gorąca woda”

350

79

71

2,22

199,8

100,95

28,04

5,04

1,4

9,25

0,46

IBMER

Gospodarstwo nr 2

70

2

„rybia ość 2x4“

Hygienius C200

74

56

45

5,19

311,4

13,92

3,86

1,73

0,48

1,28

0,16

Kołbacz

Gospodarstwo nr 3

700

3

"równoległa 2x16"

"gorąca woda"

600

81

69

3,4

306,2

175,56

48,76

5,48

1,52

16,09

0,5

Tarnowo Stare

Gospodarstwo nr 4

200

2

"Rybia osc 2x8"

"gorąca woda"

350

92

77

4,36

262,44

117

32,51

7,3

2,03

10,73

0,67
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Tabela 3 Charakterystyka badanych obiektów oraz wyniki badań energetyczno-ekonomicznych

Ilość 

zużytej 

wody 

Temp. 

wody na 

początku 

mycia

Temp. 

wody na 

końcu 

mycia

Spadek 

temp             

St

dm
3
/                  

1 

mycie

o
C

o
C K

MJ/          

1 mycie

kWh/           

1 mycie
kWh/1 m-c

kWh/Sd 

· rok

kWh/1 

stanowisko · 

1 mycie

Gosp.

1

Rybia ość 
2x10

„gorąca 

woda”
350 79 71 8 100,95 28,04 2523,7 100,94 1,4

Gosp.

2
Rybia ość 

2x4

"cyrkula-

cyjny"
74 56 45 11 13,92 3,86 231,6 39,7 0,48

Gosp.

3
Równoległa 

2x16

„gorąca 

woda”
600 81,5 69 12,5 175,56 48,76 4388,4 75,23 1,52

Gosp.

4
Rybia ość 

2x8

„gorąca 

woda”
350 92 77 15 117 32,51 1950,6 117,04 2,03

Gosp.

5
Rybia ość 

2x5

„gorąca 

woda”
100 72 66 6 25,1 6,96 417,6 62,64 0,69

Gosp.

6
Rybia ość 

2x5

„gorąca 

woda”
100 88 65 23 31,8 8,82 529,2 63,5 0,88

Gosp. 

7

Rybia ość 
2x8

„gorąca 

woda”
300 78 64 14 78,17 21,71 1302,8 62,53 1,35

Gosp. 

8

Rybia ość 
2x10

„gorąca 

woda”
300 80 64 18 84,02 23,33 1400,3 73,06 1,16

Gosp. 

3a

Równoległa 

2x16

„gorąca 

woda”
600 81 69 12 81,51 22,64 2038,0 34,94 0,707

Gosp. 

8a

Rybia ość 
2x10

„gorąca 

woda”
300 80 64 14 42,64 11,84 710,6 37,07 0,59

700/3

230/2

Typ dojarni
System 

mycia

300/3

70/2

700/3

200/2

230/2

250/2

Obsada/

Ilość 

dojów

Sd/szt

Nakłady energetyczne 

80/2

100/2

17

Rys. 7 18



28,04

6,96

8,82

23,33

11,84

48,76

3,86

22,64

21,71

32,51

6,96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Gosp 1 Gosp 2 Gosp 3 Gosp 4 Gosp 5 Gosp 6 Gosp 7 Gosp 8 Gosp 3a z

Wym Ciep

Gosp 8a z

Wym Ciep

24,3

kWh/1 mycie

Średnie zużycie energii elektrycznej [kWh/1 mycie] w 

obiektach z:

systemem  "gorąca woda" 

„cyrkulacyjnym” systemem   

mycia [Źródło: Szulc 204]

1                     2                      3                    4                      5                    6              7                      8                     3a                  8a                  

Zużycie energii elektrycznej podczas mycia instalacji w kWh/ 1 mycie. 

Gosp. 1, 3-8 – system „gorąca woda”; gosp. 3a i 8a z wymiennikiem ciepła
Rys. 8
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Rys. 9. Koszty zużycia energii elektrycznej na mycie instalacji      
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Rys. 10. Koszty zużycia energii elektrycznej na mycie instalacji      21

Koszty uzytkowania

zł / Sd · m -c zł / m -c zł / dm 3 zł / m ycie zł / Sd · Rok

zł / 1 

stanowisko · 1 

m ycie

zł / 1 

stanowisko ·    

1 m -c

5,34 1601,63 0,0092 17,80 64,07 0,89 80,08

8,95 626,38 0,0268 10,44 107,38 1,31 78,30

4,01 2809,36 0,0071 31,22 48,16 0,98 87,79

6,41 1282,65 0,0105 21,38 76,96 1,34 80,17

6,77 541,81 0,0125 9,03 81,27 0,90 54,18

5,08 507,68 0,0081 8,46 60,92 0,85 50,77

3,89 971,62 0,0060 16,19 46,64 1,01 60,73

4,96 1142,52 0,0058 19,04 59,61 0,95 57,12

2,57 1799,26 0,0045 19,99 30,84 0,62 56,22

3,71 853,88 0,0043 14,23 44,55 0,71 42,69

Koszty utrzymania

Gospodarstwo zł / h zł / m -c zł / dm 3 zł / m ycie zł / Sd · Rok

zł / 1 

stanowisko ·  1 

m ycie

zł / 1 

stanowisko · 

1m -c

Gosp 1 0,0883 63,56 0,000363 0,71 2,54 0,0353 3,18

Gosp 2 0,1233 88,77 0,003804 1,48 15,22 0,1849 11,10

Gosp 3 0,0883 63,56 0,000160 0,71 1,09 0,0221 1,99

Gosp 4 0,0883 63,56 0,000522 1,06 3,81 0,0662 3,97

Gosp 5 0,0883 63,56 0,001467 1,06 9,53 0,1059 6,36

Gosp 6 0,0883 63,56 0,001017 1,06 7,63 0,1059 6,36

Gosp 7 0,0883 63,56 0,000391 1,06 3,05 0,0662 3,97

Gosp 8 0,0883 63,56 0,000322 1,06 3,32 0,0530 3,18

Gosp 3a 0,2283 164,38 0,000414 1,82 2,82 0,0570 5,13

Gosp 8a 0,1617 116,44 0,000590 1,94 6,08 0,0970 5,82

Gospodarstwo

Gosp 1

Gosp 2

Gosp 3

Gosp 4

Gosp 5

Gosp 6

Gosp 7

Gosp 8

Gosp 3a

Gosp 8a

Koszty eksploatacji

G ospodarstwo zł / 1 m-c zł / dm 3 m leka zł / 1 mycie zł / Sd · Rok

zł/ 1 stanowisko · 

1 m ycie

zł / 1 stanowisko · 

1 m -c

Gosp 1 1665,19 0,00956 18,50 66,61 0,93 83,26

Gosp 2 715,15 0,031 11,92 122,60 1,49 89,39

Gosp 3 2872,92 0,007 31,92 49,25 1,00 89,78

Gosp 4 1346,21 0,011 22,44 80,77 1,40 84,14

Gosp 5 605,37 0,014 10,09 90,81 1,01 60,54

Gosp 6 571,24 0,009 9,52 68,55 0,95 57,12

Gosp 7 1035,18 0,006 17,25 49,69 1,08 64,70

Gosp 8 1206,08 0,006 20,10 62,93 1,00 60,30

Gosp 3a 1963,64 0,005 21,81 33,66 0,68 61,35

Gosp 8a 970,32 0,005 16,17 50,63 0,81 48,51
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Rys. 11 

Koszty związane z zużyciem środków 

chemicznych w zł/1 mycie i zł / 1 
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Rys. 12. Koszty eksploatacji systemów do mycia instalacji udojowych
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Rys. 13. Koszty eksploatacji systemów do mycia instalacji udojowych 25

Przeprowadzone szczegółowe badania porównawcze 

dwóch systemów mycia instalacji udojowej „gorąca 

woda” i „cyrkulacyjny” w oborach wolnostanowiskowych, 

wykazały znaczne różnice statystycznie istotne 

w zakresie nakładów energetycznych 

i ekonomicznych.

Stosując system mycia „gorąca woda” i wynikającą z tej 

technologii konieczność usuwaniu wody o temperaturze 

ok. 69-77oC, dostrzeżono problem strat energii cieplnej. 

Podsumowanie i wnioski

26



Szczególnie jest to uzasadnione w przypadku, gdy na 1 cykl 
mycia zużywa się i usuwa do kanalizacji 350 dm3 wody 

o temperaturze 71oC. Przy trzykrotnym doju dziennie daje to 
1050 dm3 wody. 

W innych gospodarstwach na 1 cykl mycia zużywa się 
i usuwa do kanalizacji 600 dm3 wody o temperaturze 69oC. 

Przy trzykrotnym doju dziennie daje to 1800 dm3 wody. 

Nakłady energetyczne systemem „gorąca woda” 
w gospodarstwach nr 1,3,4 wynoszą 28,04; 48,76; 32,51 

kWh/1 mycie, natomiast tradycyjnym systemem 
3,86 kWh/1 mycie.

Podsumowanie i wnioski
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Średnie zużycie energii elektrycznej na podgrzewanie 

wody do mycia instalacji udojowej w systemie „gorąca 

woda” było większe i wyniosło 24,3 kWh/1 mycie 

i 79,75 kWh/Sd·a, natomiast w systemie 

„cyrkulacyjnym” 7,16 kWh/1 mycie i  66,68 kWh/Sd·a.

Z uwagi na większą wydajność mleczną krów 

w gospodarstwach z systemem mycia „gorąca woda”, 

średnie zużycie energii elektrycznej na podgrzewanie 

wody do mycia instalacji udojowej w przeliczeniu na 

1dm3 mleka było niższe i wynosiło 0,01 kWh/1dm3 

mleka wobec 0,019 kWh/dm3 mleka w system 

„cyrkulacyjnym”. 

28



Średnia wartość jednostkowych kosztów eksploatacji urządzeń 

do mycia instalacji udojowej systemem „gorąca woda” wyniosła 

18,55 zł/1 mycie oraz 1328,89 zł/1 m-c w porównaniu 

z 15,22 zł/1 mycie oraz 935,68 zł/1 m-c w systemie 

„cyrkulacyjnym”. 

Jednostkowe koszty eksploatacyjne wyrażone w zł/1dm3 mleka 

i zł/Sd·a okazały się niższe w systemie „gorąca woda” 

i wynosiły 0,01zł/1dm3 mleka i 66,94 zł/Sd·a, w porównaniu 

z systemem „cyrkulacyjnym”: 0,024zł/1 dm3 mleka i 152,35 zł/Sd·a. 

Jednostkowe koszty z zastosowaniem środków chemicznych 

ponoszone na mycie instalacji udojowych okazały się wyższe 

w systemie „cyrkulacyjnym” (średnia wartość – 8,18 zł/1 mycie 

i 0,87 zł/1 stanowisko·1 mycie) niż w systemie „gorąca woda” 

(8,18 zł/1 mycie i 0,22 zł/stanowisko·1 mycie). 
29
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Zastosowanie systemu odzysku ciepła (wymiennik 

ciepła) ze zużytej wody myjącej w systemie „gorąca 

woda”, pozwoliło zmniejszyć zużycie energii 

elektrycznej do podgrzewania świeżej wody

o ok. 53,6-49,2% (gospodarstwo Nr 3a i 8a) 

w porównaniu z tymi samymi gospodarstwami nie 

posiadających wymiennika ciepła. 

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do 

podgrzewania wody myjącej przełożyło się na 

obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych 

urządzeń do mycia instalacji udojowej o ok. 31,6% 
(gospodarstwo Nr 3a) i 19,5% (gospodarstwo Nr 8a).



Zastosowanie wymiennika ciepła o pojemności 300 dm3

wiązało się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych na 
poziomie ok. 7000 zł. Jednak możliwość odzysku ciepła 
ze zużytej wody a tym samym mniejsze zużycie energii 
elektrycznej powoduje zwrot kosztów inwestycyjnych już 

po ok. 16 miesiącach eksploatacji. 

Stwierdzenie, iż zaletą systemu „gorąca woda” jest 
eliminacja środków chemicznych podczas mycia 
instalacji na rzecz wysokiej temperatury czynnika 

myjącego jest nie trafne, gdyż tylko w jednym 
gospodarstwie (Nr 6) nie stosowano środków myjących 

kwasowych i zasadowych (z wyjątkiem środka 
zmniejszającego twardość wody), natomiast w 

pozostałych takie środki stosowano.
31

32

Nakłady energii elektrycznej podczas mycia 
systemem „gorąca woda” w gospodarstwach 

nr 1,3,4,5,6,7,8 mieszczą się w zakresie 
6,96 – 48,76 kWh/1 mycie – co daje średnią 

24,3 kWh/1 mycie. 

Natomiast system „cyrkulacyjny” wymaga 
średnio 7,16 kWh/1 mycieKoszty

eksploatacyjne jednego mycia instalacji 
wynoszą 9,52-31,92 zł („gorąca woda”) ze 
średnią 18,55 zł/1 mycie i  15,22 zł/1 mycie 

w systemie „cyrkulacyjnym”.



Zastosowanie wymiennika ciepła w gospodarstwie Nr 

8a i odzysku ciepła z wody myjącej instalację udojową w 

ilości 300dm3 wiązało się z poniesieniem dodatkowych 

nakładów inwestycyjnych w wysokości 7000 zł, 
a w gospodarstwie Nr 3a – 14000 zł. Uwzględniając 

ilość odzyskiwanego ciepła, nakłady inwestycyjne 

w wysokości 14000 zł (wymiennik ciepła o pojemności 

600 dm3 w gospodarstwie 

Nr 3a) zwracają się po 2 latach eksploatacji. 

Natomiast koszty inwestycyjne w wysokości 

7000 zł (gospodarstwo Nr 8a) zwracają się 

po 5,5 roku. 

33

dr hab. inż. Robert Szulc, prof. nadzw. ITP

tel. (61)8203331
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SKUTKI ŚRODOWISKOWE 

WYKORZYSTYWANIA BIOMASY 

ROLNICZEJ DO WYTWARZANIA 

ENERGII

dr inż. Andrzej Kliber 

ITP Oddział Poznań,
Zakład Odnawialnych Źródeł Energii
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Efekt cieplarniany -
Globalne ocieplanie się klimatu

Globalne ocieplenie spowodowane jest 

wzrostem zawartości w atmosferze 

gazów cieplarnianych wyemitowanych 

dodatkowo przez człowieka do 

atmosfery. 
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Udział poszczególnych troposferycznych 
gazów cieplarnianych w wymuszaniu 
promieniowania w okresie od 1750 r. do 
2000 r. (Źródło danych: raport IPCC TAR, 
2001).

Wymuszanie promieniowania 
(ang. radiative forcing) 

Udział w ocieplaniu się Ziemi nazywany jest wymuszaniem promieniowania (ang. 
radiative forcing) w okresie od 1750 roku (tj. od epoki przemysłowej). Mierzy się go 

w watach na metr kwadratowy (W/m2). Jest miarą antropogenicznego efektu cieplarnianego.

Wielkość wymuszenia promieniowania, 

spowodowana przez oddziaływanie 

dodatkowych, wyemitowanych w latach 1750-

2000 wskutek działalności ludzi, gazów 

cieplarnianych, w W/m2:

▪ 1,46  - CO2  (dwutlenek węgla)

▪ 0,48  - CH4  (metan)

▪ 0,24  - CFC 11+12 

(chlorofluorowęglowodory)

▪ 0,35   - trop. O3 (ozon  troposferyczny)

▪ 0,15   - N2O (podtlenek azotu)

(Źródło danych: raport IPCC TAR 2001)

4

Udział rolnictwa w wytwarzaniu gazów 
cieplarnianych 

W ostatnim stuleciu nastąpiła znaczna intensyfikacja produkcji rolniczej. Obecnie

pola są tak duże i produkcja tak wysoka, że w większości rejonów świata nie

sposób myśleć o rolnictwie obywającym się bez pomocy maszyn i pestycydów.

Udział poszczególnych gałęzi 

gospodarki w emisji gazów 

cieplarnianych.

(Na podstawie danych z FAO)
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Źródła emisji gazów cieplarnianych 
z produkcji rolniczej

(Emisja tlenków azotu i metanu bez CO2)

- 11%   - nawozy (zwiększają efekt naturalnych procesów nitryfikacyjnych i 

denitryfikacyjnych w glebie i uwalnianie tlenków azotu)

- 13%   - zwierzęta gospodarskie (CH4)

- 7%   - uprawa ryżu (CH4)

- 38%  - odpady produkcji zwierzęcej (CH4)  

- 31%  - inna działalność rolnicza:

- spalanie biomasy rolniczej (GHG)

- produkcja środków produkcji (GHG)

- wzrost upraw energetycznych (GHG)

(Według:US EPA 2000)

6

Emisje gazów cieplarnianych 
w Polsce

Główny gaz cieplarniany w Polsce (w ogólnej skali) - CO2

- w rolnictwie znikomy udział

W rolnictwie:

- metan - ok. 37% - ( głównie produkcja zwierzęca)

- podtlenek azotu - ok. 63% - (głównie produkcja roślinna)
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Unia Europejska mając na względzie:

- stały wzrost cen energii,

- realne zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii,

- pogłębiające się zmiany klimatu, spowodowane między innymi

wykorzystywaniem dla celów energetycznych głównie paliw

kopalnych,

- stały wzrost zapotrzebowania na energię (o 60% do 2030 roku,

- potrzeby zrównoważonej i bezpiecznej produkcji energii,

- wzrost konkurencyjności produkcji energii,

przyjęła projekt dyrektywy 23.01.2008 r. tzw. (nazywany

"Pakietem klimatycznym" lub "Pakietem 3x20" dotyczący

odnawialnych źródeł energii (OZE).

8

Założenia „Pakietu 3x20”

- ograniczenia do 2020 roku emisji CO2 o 20%, 

- zmniejszenia zużycia energii o 20%, 

- wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20%,

- każdy z członków UE musi osiągnąć min. 10% udział 

biopaliw w rynku paliw transportowych.
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Główne cele polityki energetycznej 
Polski do roku 2030

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 
zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku i do 20% 
w 2030 roku; 

- osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 

transportowych;  

- ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu 

pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie 

obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie 

doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 

i rolnictwem.

10

Biomasa

Biomasa jest produktem reakcji fotosyntezy, która przebiega

w roślinach pod wpływem promieniowania słonecznego

(hv).

CO2 + 2H2O + hv →  O2 + (CH2O) + 470 kJ

W jej wyniku z jednego mola dwutlenku węgla powstaje

cząsteczka węglowodanu (glukozy), która kumuluje 470 kJ

energii. Z glukozy powstają inne związki organiczne

o różnej wartości energetycznej (jak tłuszcze, białka, kwasy

nukleinowe itp.)
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- węglowodany (cukry proste i  

dwucukry) oraz skrobia (amyloza 

- ok. 20%, i amylopektyny 

- ok. 80%),

- tłuszcze,

- białka.     

Podstawowe składniki biomasy pierwotnej

- ligniny, 

- celuloza, 

- hemiceluloza. 

- stanowią pokarm dla zwierząt i ludzi, 

- stanowią surowiec do produkcji różnych

substancji wykorzystywanych w różnych 

dziedzinach gospodarki (np. alkohol), w tym 

także na potrzeby energetyczne do 

produkcji biopaliw, gazu, węgla drzewnego, 

biogazu itp.), 

- mogą być bezpośrednio spalane.

- doskonały surowiec energetyczny. 

12

Potencjał energetyczny biomasy

▪ Przyjmuje się, że 1 Mg węgla kamiennego jest równoważny energetycznie 2 Mg 

suchej masy biomasy. Przykładowe wartości opałowe (MJ/kg):

- węgiel kamienny - 25,   słoma żółta - 14,3,  słoma szara - 15,2,  drewno odpadowe 13. 

▪ Energia uzyskiwana z biomasy stanowi 15% światowego zużycia energii

- w krajach uprzemysłowionych  - ok. 4%,

- w krajach rozwijających się - ok. 38%.

▪ Światowy potencjał energetyczny biomasy wynosi ok. 3 · 1015 MJ/a  - z tego wykorzystuje 

się ok. 7%.

▪ Produktem ubocznym przetwarzania energii chemicznej zawartej w biomasie na 

energię jest CO2, który nie zwiększa efektu cieplarnianego, gdyż wskutek fotosyntezy 

krąży on w obiegu zamkniętym w przyrodzie (długość cyklu w zależności od rośliny 

wynosi od kilku miesięcy do kilku lat). 
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Porównanie biomasy z węglem

Źródło:  www.e-nergetyka.pl

1 tona spalonego węgla to emisja. ok. 2 ton CO2

14

Pochodzenie biomasy dla celów 
energetycznych

- biomasa pochodzenia leśnego;

- drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym 

oraz odpadowe drewniane opakowania,

- biomasa pochodzenia rolniczego,

- odpady organiczne:

� z wysypisk,

� z oczyszczalni ścieków.
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Procesy przetwarzania biomasy
do celów energetycznych

Procesy Produkty

spalanie bezpośrednie lub współspalanie energia cieplna

piroliza gaz

gazyfikacja gaz – wodór, metan i inne

fermentacja beztlenowa biogaz

fermentacja alkoholowa bio-etanol

estryfikacja biopaliwa płynne

konwersja fizyko-chemiczna bio-oleje

16

Biomasa możliwa do wykorzystania 
energetycznego (def. prawna):

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, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań
jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia

Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia

zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do

oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna zbóż, które

nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie

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 potwierdzenia danych

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. - Dz. U.

z 2010 r. Nr 34, poz. 182)
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Pochodzenie biomasy pochodzenia rolniczego 
wykorzystywanej na cele energetyczne i możliwe do 

uzyskania z nich produkty energetyczne

• słoma i siano;

• uprawy roślin energetycznych (plantacje zakładane w celu wykorzystania  

pochodzącej znich biomasy w procesie wytwarzania energii):

- roślin do bezpośredniego spalania (np. wierzby energetycznej, miskanta

olbrzymiego itp.),

- roślin oleistych, głównie rzepaku do produkcji biodiesla i lub biooleju,

- roślin do produkcji bioetanolu (buraki cukrowe, zboża, kukurydza itp.),

- roślin do produkcji biogazu;  

• odpady i pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu przetwarzającego jego 

produkty 

(w tym także produkty odpadowe pochodzenia zwierzęcego) - wytłoki, 

melasa, wywar gorzelniany, tłuszcze odpadowe itp. - do produkcji biomasy 

stałej (do bezpośredniego spalania do produkcji ciepła), biogazu oraz 

biopaliw (biodiesla i biooleju);
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Pochodzenie biomasy pochodzenia rolniczego 
wykorzystywanej na cele energetyczne i możliwe do 

uzyskania z nich produkty energetyczne (c.d.)

• odpady z produkcji zwierzęcej - obornik, gnojowica - do produkcji biogazu;

• ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie

interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008

z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje

płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości

zbóż i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu - do

bezpośredniego spalania, produkcji bioetanolu,

• inne odpady pochodzące z upraw roślin - liście, łęty itp. - głównie do produkcji 
biogazu.
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Zasoby biomasy na cele 
energetyczne w polskim rolnictwie

:

• plantacje energetyczne (na glebach odłogowanych 

i zdegradowanych) i odpady drzewne,

• słoma, siano oraz odpady rolne,

• odchody zwierząt hodowlanych przerabiane 

w biogazowniach,

• odpady z  przetwórstwa rolno-spożywczego.
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Uprawy energetyczne  (def. prawna)

Plantacje zakładane w celu wykorzystania pochodzącej z nich

biomasy w procesie wytwarzania energii.

(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

potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej

wytworzonej w odnawialnym źródle energii. - Dz. U. z 2008 r. Nr

156, poz. 969)
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Uprawy energetyczne w Polsce

Uprawy energetyczne to takie, których płody wykorzystuje się do
wytworzenia ciepła, energii elektrycznej, czy też paliwa, ciekłego lub
gazowego.

Najbardziej popularnymi roślinami energetycznymi w Polsce są:
wierzba, miskantus, ślazowiec oraz rzepak. Coraz większego znaczenia
zaczyna nabierać uprawa buraka cukrowego na produkcję etanolu.

W 2002 roku (wg. Spisu rolnego) było:
- 2,3 mln ha ziemi odłogowanej,
- 645 tys. zdegradowanej ziemi uprawnej, które powinny być

wyłączone z produkcji żywności

Te ziemie powinny być wykorzystane do zakładania plantacji roślin 
energetycznych. 
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Uprawy energetyczne w Polsce (2)

Uważa się że uprawy roślin energetycznych w końcowym 

efekcie wywierają korzystny efekt środowiskowy. Jednak ze 

względu na dużą różnorodność uprawianych roślin, ich 

różne wymagania siedliskowe i pokarmowe, różną 

inwazyjność w ekosystem itp. wymaga to odrębnego 

i szczegółowego omówienia.
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Spalanie biomasy
� Spalanie bezpośrednie na cele grzewcze w postaci balotów, zrępków,  peletów itp.

� Współspalanie z węglem.

� Termiczna utylizacja biomasy połączona z jej pirolizą i zgazowaniem - głównie na 
produkcję ciepła i do kogeneracji.

Redukcja emitowanych zanieczyszczeń w skali roku przez indywidualne gospodarstwo  
- jako efekt zastąpienie 8  ton węgla biomasą (za: K. Kubica "Spalanie biomasy i jej 
współspalanie z węglem - techniki, korzyści i bariery" Inst. Chem. Przeróbki Węgla, 
Zabrze):

- CO2 - 100%   

- CO     - 92%

- SO2 - 97%

- NO2 - 80%

- pył       - 99,9%

- TOC    - 77%

- WWA  - 99,9% 

Biomasa stała
Głównie wykorzystywana do bezpośredniego spalania – bez przetwarzania (np. drewno 

opałowe) lub przetworzona (pelety, zrębki, trociny, wióry, brykiety).

Biopaliwa

Biopaliwa są wytwarzane w postaci płynnej lub gazowej z surowców pochodzenia 

organicznego (z biomasy lub biodegradowalnych frakcji odpadów).

Biopaliwa w postaci płynnej - etanol, estry metylowe olejów (głównie oleju 

rzepakowego) oraz oleje roślinne w formie 

nieprzetworzonej wykorzystywane głównie w  

transporcie i ciepłownictwie.

Biopaliwa w postaci gazowe - gaz palny, pirolityczny, gaz wodny, biogaz.

Formy biomasy uzyskiwane 
z biomasy rolniczej
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Surowce, z których można wytwarzać 
biopaliwa (1)

� Buraki cukrowe, owoce, zboża, kukurydza, ziemniaki, warzywa 
i inne produkty zawierające cukry proste lub złożone:

- w wyniku fermentacji uzyskuje się alkohole, głównie etanol.

� Trawa, drewno, słoma, kolby kukurydziane, odpady rolno-
spożywcze i płody rolne zawierające celulozę;

- w wyniku fermentacji celulozy w bardziej zaawansowanej 
technologii otrzymuje się etanol,
- celuloza może być także zgazyfikowana do wodoru, metanu 
lub innych gazów, z których można synetyzować paliwa ciekłe 
(np. biometanol, a nawet syntetyczne benzyny).
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Surowce, z których można wytwarzać 
biopaliwa (2)

� Rzepak, słonecznik i inne rośliny oleiste, z których 
wytłacza  się olej:

- stosowany jako paliwo transportowe,

- lub przetwarza na bio-estry metylowe zastępujące olej 

napędowy.

� Organiczne odpady pochodzenia rolniczego: z hodowli 
zwierząt,   z upraw rolnych, z przemysłu rolno 
spożywczego:

- otrzymuje się z nich w wyniku fermentacji beztlenowej 

biogaz, lub przez rozkład termiczny-paliwa płynne.
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Drewno jako surowiec energetyczny

� Z upraw roślin energetycznych.
- wierzba,
- topola,
- itp.

� Jako pozostałość (odpad) z produkcji z przemysłu przetwarzającego 
drewno. Drewno wykorzystywane jest głównie jako biomasa stała na 
procesy do produkcji ciepła  oraz do współspalania z węglem w kotłach 
energetycznych.

Kiedy spalanie drewna nie ma wpływu na zmiany klimatu?
Kiedy jako paliwa używamy biomasy, na przykład drewna lub trocin, 

następuje uwalnianie energii w formie ciepła, a węgiel wraca do atmosfery 
w postaci dwutlenku węgla. Pod warunkiem, że w miejsce wyciętego 

drzewa posadzimy nowe, młode. 
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Słoma na cele energetyczne
� Produkt odpadowy produkcji roślinnej - energetycznie wykorzystywana 

jak drewno i odpady z przemysłu drzewnego

Szacuje się że, około 50
do 70% tej nadwyżki 
może być przetwórstwa 
przemysłowego i produkcji 
energii.
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Odpady z przemysłu rolno-spożywczego 
i produkcji zwierzęcej

� W zależności od pochodzenia i składu mogą być wykorzystywane do 

produkcji:

- biopaliw płynnych - bioestry, bioetanol itp.,

- biopaliw gazowych - biogaz,

- biomasy stałej do bezpośredniego spalania.

� Emisja CO2 z biopaliw produkowanych z różnych roślin w porównaniu do 

paliw konwencjonalnych [w %] (Źródło:  FAMMU/FAPA):

kukurydza – ok. 71;      trzcina cukrowa ok. 58;    rzepak  - ok. 27.

� Prognozowany spadek emisji CO2 przy spalaniu biopaliw w porównaniu 

z paliwami konwencjonalnymi (Źródło: FAMMU/FAPA):

- 2016 rok           - ok. 37%,

- 2018 rok           - ok. 60%.
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Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie 

fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów 

ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów 

zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości 

z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub 

biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego 

z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz 

składowisk odpadów. 

Produkcja biogazu w biogazowniach rolniczych zgodnie 
z celami polityki rządu ma być podstawowym sposobem 

produkcji energii odnawialnej w rolnictwie (terenach 
wiejskich).



31

Surowce do produkcji biogazu

Dobór surowców zależy od technologii pozyskiwania biogazu, 

wielkości produkcji oraz przeznaczenia uzyskanego biogazu)

� odchody zwierzęce (obornik, gnojówka, gnojowica),

� odpady z upraw roślinnych (słoma, liście, trawa itp.)

� uprawy energetyczne (kukurydza, sorgo,

� odpady poubojowe (spełniające wymogi ustawy o 

odpadach),

� odpady z przetwórstwa owocowo-warzywnego, 

gorzelnianego, browarnego, cukrowniczego itp.
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Zalety i wady ekologiczne produkcji energii z biogazu
Najważniejsze zalety: Są one związane głównie z zagospodarowaniem odpadów 

z produkcji zwierzęcej (gnojowicy) oraz wielu trudnych do utylizacji odpadów 
z przemysłu przetwarzającego produkty rolne:

� ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (CH4 i N2),

� zmniejszenie efektu cieplarnianego, poprzez:

- ograniczenie gazów cieplarnianych (CH4 i N2O) pochodzących z samej 

gnojowicy,

- produkcję biogazu, który wykorzystany energetycznie zastępuje źródła 

nieodnawialne powodujące emisję gazów cieplarnianych,

� redukcja odorów powstających podczas przechowywania i rolniczego   

stosowania  gnojowicy,

� produkcja naturalnego ekologicznego nawozu lub środek poprawiający 

właściwości gleby uzyskiwanego z substancji  pofermentacyjnej,

� zagospodarowanie terenów zdewastowanych lub odłogowanych - zwiększona 

fotosynteza i sekwestracja CO2.
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Wykorzystywanie biomasy na cele 
energetyczne a produkcja żywności

1. Energetyczne wykorzystywanie biomasy może zagrażać 
produkcji żywności oraz wywoływać spekulacyjny wzrost jej 

ceny. Przy produkcji energii łatwiej obciążać kosztami produkcji 

nabywców. Natomiast wzrost cen zawsze budzi sprzeciw 

społeczny.

2. Na cele energetyczne w pierwszej kolejności powinny być 
wykorzystywane odpady i produkcja z nich biogazu, 

a wykorzystywane gruntów rolnych w umiarkowanym stopniu 

głównie na uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji 

biopaliw.
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Ważniejsze korzyści wynikające 
z wykorzystywania biomasy rolniczej  

do produkcji energii

� Zastępowanie paliw kopalnych biomasą - to odnawialność - to zasada 
zrównoważonego rozwoju

� Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - to aktywny udział w 
pakiecie 3X20

� Ograniczenie stosowania nawozów w produkcji roślinnej  - to mniej 
zanieczyszczone gleby i wody  

� Zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej  - to czystsze 
powietrze (mniej odorantów), to mniejsza emisja podtlenku azotu i 
metanu, to lepsze i bezpieczniejsze nawożenie gleb 

� Zagospodarowanie odpadów do produkcji biogazu to także mniejsza 
emisja  metanu do atmosfery z rozkładających się resztek roślinnych.
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Rozproszone układy zasilania pozasieciowego

Energetyka konwencjonalna:

• źródłem energii są paliwa kopalne (duża 
emisja zanieczyszczeń, konieczność 
transportu z odległych złóż);

• napowietrzne linie przesyłowe narażone 
są na wpływy warunków atmosferycznych 
(wyładowania, porwiste wiatry, oblodzenie 
itp.)

• linie kablowe podatne są na uszkodzenia 
związane z prowadzonymi pracami 
ziemnymi, budowlanymi;

• zakłócenia mogą tez powstawać w 
samych stacjach elektroenergetycznych i są 
związane z praca i eksploatacją urządzeń;

• niska elastyczność systemu – wysokie 
koszty awarii.
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• zdecentralizowany system jest mniej 
podatny na awarie i zakłócenia związane 
z przesyłem energii na duże odległości;

• źródła energii są zainstalowane blisko 
odbiorców;

• ponieważ w rozproszonym systemie 
elektroenergetycznym pracuje wiele 
jednostek generacji o różnych mocach, 
w przypadku awarii jednego źródła 
zasilania, jego rolę mogą natychmiast 
przejąć inne;

• możliwość stosowania nowoczesnych, 
efektywnych technologii;

• łatwość rozbudowy systemu;

• nie ma potrzeby budowania rozległej 
infrastruktury.

Rozproszone układy zasilania pozasieciowego

Skąd się bierze wiatr?

• Ruchy mas powietrza wywołane są przede wszystkim 
różnicami gęstości spowodowanymi nierównomiernym 
nagrzewaniem troposfery przez Słońce – energia wiatru jest 
zatem energią pochodzenia słonecznego.

• Na siłę i kierunek wiatru mają również wpływ: ruch wirowy 
Ziemi (siła Coriolisa), prądy morskie oraz ukształtowanie 
powierzchni.

• Wyróżniamy wiatry stałe (pasaty, antypasaty), sezonowe 
(monsuny) oraz lokalne (halny, samum).
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Wykorzystanie energii wiatru

Różnica długości drogi, jaką muszą 
przebyć strumienie powietrza 
rozdzielone skrzydłem

-> różnica ciśnień między górną 
i dolną powierzchnią skrzydła

-> powstanie siły ciągu 
skierowanej ku niższemu ciśnieniu 
(nad górną powierzchnią)

-> ruch skrzydła

-> ruch obrotowy wirnika
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Indukcja elektromagnetyczna

Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko 
powstawania siły elektromotorycznej w 
przewodniku na skutek zmian strumienia pola 
magnetycznego. Zmiana ta może być 
spowodowana zmianami pola magnetycznego 
lub względnym ruchem przewodnika i źródła 
pola magnetycznego

Prądnica - urządzenie wytwarzające energię 
elektryczną kosztem dostarczonej jej energii 
mechanicznej. Głównymi częściami prądnicy 
są stojan (B) oraz wirnik (D). Uzwojenie 
cewki umieszczonej w wirniku prądnicy 
przecina linie pola magnetycznego 
wytwarzanego przez uzwojenie wzbudzające 
i dzięki temu indukuje się w nim zmienna siła 
elektromotoryczna.
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Rodzaje wirników

poziomej osi obrotu pionowej osi obrotu

wirnik 
jednoskrzydłowy

wirnik 9-skrzydłowy turbina Savonius’a

(turbina Darrieus’a)

wieloskrzydłowa 
turbina H-rotor
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1: Turbiny wyposażone w dyfuzor

Zgodnie z prawem Bernouliego
dotyczącym zachowania się ośrodka 
(np. gazu) w rurze w której występują 
zmiany średnicy zmienia się również 
prędkość przepływu gazu. 

W związku z tym jeśli tradycyjny wirnik 
zabudujemy w tunelu (a dokładnie w 
jego przewężeniu) będzie on wirował 
w powietrzu przepływającym szybciej niż 
wiatr poza tym tunelem. Dzięki temu da 
więcej energii niż wirnik bez 
otunelowania. 
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2: Energy Ball V100

„Energy Ball V100”
Produkt szwedzkiej firmy HomeEnergy

6 płatów wirnika

Moc max - 500W 

Start przy 2 m/s

Średnica wirnika 1,1 m

Wykorzystanie efektu Venturi’ego do 
przyspieszenia strumienia powietrza 
przepływającego przez turbinę

„Ultracicha”

www.home-energy.com 
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3: Helix Wind
„S322”
Produkt amerykańskiej firmy Helix
Wind

Zmodyfikowany wirnik Savonius’a

Moc max - 2,0 kW 

Start przy 3,6 m/s

Wymiary wirnika - 1,21 x 2,65  m

Skręcone płaty i zwiększona 
powierzchnia umożliwiają dobre 
wykorzystanie wiatru wiejącego z 
każdej strony

Cichy

Koszt - 10500 $
www.helixwind.com 
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4: Wave Treader

„Wave Treader”
Koncept konsorcjum Green Ocean 
Energy Ltd. (Wielka Brytania)

Połączenie generatora wiatrowego z 
dwoma generatorami hydraulicznymi 
stanowiącymi pływającą platformę

Moc max - 500 kW 

Zaprojektowane do pracy na pełnym 
morzu jako farma wiatrowa

Wysokość 50  m

www.greenoceanenergy.com

12

5: Makani M1
„Makani M1”
Koncept amerykańskiej 
firmy Makani Power

Skrzydła wirnika 
zastąpione zdalnie 
sterowanym latawcem

Moc uzyskana podczas 
pierwszych prób na 
Hawajach - 10,0 kW 

Dążenie do wykorzystania 
wiatrów wiejących na 
wysokościach > 600 m 
bez konieczności budowy 
kosztownej wieży

www.makanipower.com 
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6: Architectural Wind
„AVX 1000”
Produkt amerykańskiej firmy 
AeroVironment

Zespół małych turbin przystosowanych 
do pracy na krawędziach dachów 
budynków.

Jednostkowa moc max - 1,0 kW 

Start przy 2,2 m/s

Jednostkowa masa wirnika – 60 kg

Wykorzystanie „efektu kominowego” 
powodującego powstanie silnego 
strumienia powietrza przy górnej 
krawędzi budynku jeśli jego długość jest 
ponad 5-krotnie większa od wysokości. 

Koszt instalacji 12 kW – 172.800 $ www.avinc.com
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7: Generator wiatrowy ITP O. Poznań

3 płaty wirnika o modułowej konstrukcji

Moc max – 2,5 kW 

Start przy 4 m/s

Zmodyfikowany trójpłatowy wirnik H-rotor, 
przesunięcie elementów skrzydeł w osi 
pionowej oraz prowadnice strug powietrza 
pozwalają na dobre wykorzystanie wiatru 
wiejącego z dowolnej strony, dobrze 
sprawdza się również przy silnych, 
nierównomiernych podmuchach 
i zawirowaniach powstałych w pobliżu 
budynków.
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Lokalizacja MSW: 
warunki wiatrowe 

w Polsce
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Lokalizacja MSW: szorstkość terenu

http://www.turbinywiatrowe.com
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Lokalizacja MSW: architektura

Zgodnie z prawem Bernouliego
strumień powietrza przepływając 
przez zwężenie powstałe 
pomiędzy dwoma budynkami 
zwiększa prędkość (jednocześnie 
zmniejsza się jego ciśnienie).

Podobne zjawisko ma miejsce kiedy 
strumień powietrza napotyka 
przeszkodę (np. budynek ze 
spadzistym dachem)

Zjawiska te można wykorzystać do konstruowania wysokowydajnych 
systemów energetycznych opartych o generatory wiatrowe niewielkich 

rozmiarów „współpracujące” z architekturą.

18

Zalety MSW:

• nie zanieczyszczają środowiska naturalnego;

• przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii z paliw 
kopalnych;

• energia wiatru jest bezpłatna;

• mogą być budowane na nieużytkach;

• mogą być w sposób estetyczny połączone z architekturą miejską;

• odporne na silne wiatry, gwałtowne podmuchy;

• nie wymagają linii przesyłowych;

• prosta instalacja;

• możliwość pracy już przy prędkości wiatru 2-3 m/s
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Wady MSW:

• za względu na cykliczność pracy wymagają stosowania 
akumulatorów energii;

• stanowią zagrożenie dla ptaków (mniejsze jednak niż linie 
wysokiego napięcia);

• emitują hałas i drgania;

• niska lub bardzo niska wydajność

20

Wieloźródłowe systemy energetyczne:
Niedoskonałość MSW spowodowaną trudnymi do przewidzenia 
parametrami wiatru można znacznie ograniczyć stosując połączone 
systemy energetyczne wykorzystujące dwa (lub więcej) źródła energii 
odnawialnej. 

Bardzo dobrze spisują się zwłaszcza układy składające się z generatora 
wiatrowego i ogniw słonecznych.

www.freelight.eu 
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Podsumowanie

• Rozproszone układy energetyczne bazujące na energii odnawialnej 
stanowią ważną alternatywę dla konwencjonalnej energetyki opartej na 
paliwach kopalnych szczególnie ze względów sozologicznych i 
ekonomicznych.

• Generatory wiatrowe dzięki wielu możliwościom rozwiązań 
konstrukcyjnych wirników nadają się do szerokiego wachlarza 
zastosowań i są szczególnie warte uwzględnienia przy planowaniu 
energetyki pozasieciowej.

• Wykorzystanie dwóch lub więcej źródeł energii pozwala na znacznie 
bardziej elastyczną pracę rozproszonych systemów energetycznych.
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Dziękuję za uwagę
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stosowania oleju roślinnego 
jako paliwa do maszyn 

rolniczych 
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dr inż. Wojciech Golimowski

Techniczne bariery stosowania 
oleju roślinnego 

jako paliwa do maszyn rolniczych.

Argumenty przemawiające przeciw stosowaniu 

oleju roślinnego jako paliwa do silników 

spalinowych:

• bilans energetyczny i ekonomiczny upraw rzepaku 

na cele energetyczne,

• oddziaływanie na środowisko,

• parametry fizykochemiczne oleju roślinnego,

• parametry pracy silnika spalinowego.

2



Bilans energetyczny uprawy rzepaku

Zabiegi polowe

21,60 GJ

Tłoczenie oleju

10,80 GJ ha

Substraty do 
reakcji 

estryfikacji

6,80 GJ ha

Nasiona

25 dt ha-1

Olej

8,7 dt ha-1

RME

7,8 dt ha-1

885 dm3ha-1

Słoma

30 dt ha-1

41,40 GJ ha-1

Wytłoki/Pasza 

16,30 dt ha-1

29,00 GJ ha-1

Gliceryna 

1,56 dt ha-1

2,7 GJ ha-1

Energia włożona

39,20 GJ ha-1

Wydobycie

29 GJ ha-1

Produkt uboczny

73,10 GJ ha-1

Źródło: W. Podkówka: Biopaliwa, gliceryna, pasza z rzepaku, W: UATR Bydgoszcz 2004
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Rachunek ekonomiczny produkcji biodiesla

Koszt nawozów i środków ochrony roślin X

Eksploatacja maszyn i koszty pracy E

Zabiegi agrotechniczne Y

Suszenie i przechowywanie nasion Z

Odolejenie nasion rzepaku W

Estryfikacja Q

Zagospodarowanie oleju lub RME A

Wykorzystanie energetyczne słomy B

Zagospodarowanie wytłoków C

Wykorzystanie gliceryn D

Zysk = (A+B+C+D)-(X+Y+Z+Q)>0

4



Oddziaływanie produkcji paliw na środowisko

Etapy produkcji Emisja CO2

Olej napędowy - ON

Wydobycie 7

Transport 5

Rafinacja 15

Transport 3

SUMA 30

Etapy produkcji Emisja CO2

Olej roślinny – OR

Uprawa rzepaku 60

Transport nasion 6

Tłoczenie nasion 70

Transport oleju 1

SUMA 137

Źródło: P.Pasyniuk. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez zastąpienie oleju napędowego olejami roślinnymi. Problemy Inżynierii 

Rolniczej 4/2010 5
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Charakterystyka wybranych olejów roślinnych  
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Rzepakowy 1190 38-46 920 38 37 -10 38

Słonecznikowy 950 25-35 916 36 37 -17 40

Palmowy 5950 30-60 918 45 42 35 -

Sojowy 440 15-20 914 29 38 -16 40

Lniany 400 40-44 924 26 35 -24 39

BIodiesel - - 860-900 3,5-5 39 -10/-20 40

Napędowy - - 815 2-4 51 -20/-30 45

Źródło: A. Myczko R. Golimowska 2011. Porównanie estrów metylowych w zależności od pochodzenia. Journal of Research and Applications in 

Agricultural Engineering” 2011, Vol. 56(2)
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Zmiana parametrów 
fizykochemicznych poprzez:

Cracking termiczny

Cracking chemiczny
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Porównanie parametrów fizykochemicznych 
RME i ON 

Parametry
Olej 

roślinny

Olej 

napędowy
RME

Gęstość [g/cm3] przy 15oC 920 815 860-900

Lepkość kinematyczna [mm2/s] przy 40oC 38 2-4 3,5-5,0

Liczba cetanowa 37 51 39

Temperatura zapłonu [oC] 245 82 168

Temperatura blokady zimnego filtru [oC] 20 -20/-30 -10/-20

Skład elementarny [%]

C

H

S

O

ok. 77

ok. 12,5

ok. 0,001

ok. 10

ok. 86,7

ok. 12,0

ok. 0,28

ok. 0,9

ok. 77

ok. 12,5

ok. 0,001

ok. 10

Wartość opałowa [MJ/kg] 38 45 40

Masa cząsteczkowa [g/mol] 600-1000 296 120 – 320
9

Olej roślinny jako czyste biopaliwo? 

??
10



Podstawowe parametry mające wpływ na 
zmianę parametrów pracy ciągnika rolniczego
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Źródło: Applied Energy 87 (2010) 786–790
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Wyniki badań trwałości pracy silników 
wysokoprężnych na oleju roślinnym

Silnik
A B C B E F

System wtryskowy Komora 

pośrednia

Komora 

wirowa

bezpoś
redni

Komora 

wirowa

bezpośr
edni

bezpośr
edni

Pojemność [dm3] 6,5 5,7 2,6 1,6 6,6 12,0

Liczba cylindrów 6 6 3 4 6 6

Moment obr. [Nm] 340 295 142 104 800 1520

Moc [kW] 74 59 41 40 125 257

Chłodzenie ciecz pow. pow. ciecz ciecz ciecz

Zakończony test TAK TAK NIE NIE NIE NIE

Źródło: Hemmerlein N., Korte V., Richter H., Schroeder G. Performance, exhaust emissions and durability of modern diesel engines running on 
rapeseed oil. SAE Technical Papers Series 91: 0848, 1991 12



Sposoby zasilania silników spalinowych 
olejem roślinnym

• Jedno-zbiornikowe systemy zasilania 
(silniki Elsbetta)

• Dwu-zbiornikowe systemy zasilania 

13

Redukcja lepkości poprzez podgrzewanie oleju

14



Jedno-zbiornikowe systemy zasilania 
(silniki Elsbetta)

15

Instrukcja dla operatora ciągnika rolniczego 
John Deere, zasilanego olejem rzepakowym

16



Idea działania układu dwu-zbiornikowego 
systemu zasilania

17

Badania eksploatacyjne silników spalinowych 
zasilanych olejami rzepakowymi

Testowanych 38 ciągników 

Przepracowanych 59 000 mth

Minimalna ilość godzin 463 mth

Maksymalna ilość godzin 3 141 mth

Zużyto 630 000 litrów oleju rzepakowego

Okres trwania projektu 5 lat

Projekt 
„Rapeoil fuel farm tractor monitoring”

Źródło: RATHBAUER J., KRAMMER K., KRIECHBAUM T., PRANKL H., BREINESBERGER J. (2009): Rapsöl als

Treibstoffalternative in der Landwirtschaft (mit Anhang I, II, III). Endbericht zum Projekt "Pflanzenöltraktoren in Österreich -

Rapsöl als Treibstoffalternative für die Landwirtschaft
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Porównanie parametrów pracy ciągnika 
rolniczego zasilanego olejem rzepakowym

19

Charakterystyka mocy 

i momentu obrotowego

Charakterystyka ogólnego 

i jednostkowego zużycia 

paliwa
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WNIOSKI

• Wartość energetyczna łącznie wszystkich produktów jest 4,8-krotnie 
wyższa od poniesionych nakładów.

• Poziom emisji CO2 produkcji oleju roślinnego jest kliku krotnie wyższy 
niż oleju napędowego, jednak zachowany jest bilans węgla w 
atmosferze.

• Różnica parametrów fizykochemicznych oleju napędowego i oleju 
roślinnego wynika głównie z budowy molekularnej.

• Nieprzystosowane silniki spalinowe do oleju rzepakowego są narażone 
na trwałą awarię po krótkim okresie eksploatacyjnym.

• Olej roślinny jest mało odporny na naprężenia mechaniczne. Zbyt duży 
udział w misce olejowej prowadzi do polimeryzacji oleju silnikowego 
w postać stałą.  

• Stosowanie oleju roślinnego przyczyni się do spadku mocy maszyny 
rolniczej o 10-20%, co przełoży się na wzrost jednostkowego zużycia 
paliwa.        
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PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE 
BIOGAZU - PRZEGLĄD 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

dr Dariusz Wiącek
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie 

Biogaz – gaz wytwarzany przez mikroorganizmy z materii organicznej w czasie 

fermentacji   beztlenowej, składający się głównie z metanu – CH4, dwutlenku węgla –

CO2 oraz   niewielkich ilości azotu, siarkowodoru i wodoru.

Źródła naturalne

- na dnie zbiorników wodnych (jeziora, oceany),

- w przewodach pokarmowych przeżuwaczy,

- na torfowiskach,

- w gnojowicy.

Składnik biogazu Zawartość [%]

metan 50-75 %

dwutlenek węgla 25-45 %

siarkowodór 20 – 20 000 ppm

wodór < 1 %

tlenek węgla 0 – 2 %

azot < 2 %

tlen < 2 %

inne śladowe ilości



Główne etapy powstawania biogazu

1.Faza hydrolityczna

Rozkład złożonych związków materiału wyjściowego (węglowodany,

białka, tłuszcze) na proste związki organiczne (aminokwasy, cukry, kwasy

tłuszczowe). Bakterie uczestniczące w tym etapie uwalniają enzymy które

powodują rozkład materiału wyjściowego na drodze

reakcji biochemicznych. Białka ulegają hydrolizie do aminokwasów,

wielocukry do cukrów prostych, tłuszcze do alkoholi i kwasów

tłuszczowych.

Węglowodany – rozpad w przeciągu kilku godzin,

Białka, tłuszcze – rozpad w przeciągu kilku dni,

Celuloza – niekompletny, powolny rozkład (miesiące)

C6H10O4 + 2H2O → C6H12O6



2. Faza  kwasogenna
Produkty pośrednie utworzone w procesie hydrolizy 

rozkładają się przy udziale bakterii na

• kwasy tłuszczowe (mrówkowy, octowy, propionowy, 

masłowy, kapronowy), 

• alkohole (metanol, etanol), 

• aldehydy

• oraz produkty gazowe - dwutlenek węgla i wodór. 

Pozostała część przekształcana jest w octany.

C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2

C6H12O6 → 2CH3CH2COOH + 2H2O

3. Faza octanogenna

Przekształcanie alkoholi i kwasów tłuszczowych do 

octanów oraz dwutlenku węgla i wodoru. 

Wysoka zawartość wodoru szkodzi bakteriom octowym, 

dlatego muszą one współpracować 

z bakteriami metanowymi które w ostatnim etapie 

zwanym ,,metanogenezą” podczas tworzenia 

metanu zużywają wodór zapewniając odpowiednie 

warunki do życia bakterii octowych.



4. Faza  metanogenna
Bakterie metanowe produkują metan. Około 75% metanu generowana jest 

z octanów lub alkoholi pozostała część powstaje w wyniku redukcji 

dwutlenku węgla wodorem.

2CH3CH2OH + 2CO2 → 2CH3COOH +CH4

CH3COOH → CH4 + CO2

CH3OH + H2O  → CH4 + H2O

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Substrat
Produkcja 
biogazu 
[dm3/kg]

Zawartość 
metanu 

[%]

Zawartość 
dwutlenku węgla 

[%]

Węglowodany 790 50 50

Tłuszcze 1250 68 32

Białka 700 71 29

Parametry wpływające na przebieg fermentacji 

beztlenowej
Tlen

Temperatura

- bakterie psychrofilowe 10 – 25 oC,

- bakterie mezofilowe 32 – 38 oC,

- bakterie termofilowe  52 – 55 oC

pH

- bakterie hydrolizujące i kwasotwórcze 4,5 – 6,3

- bakterie octanogenne i metanogenne 6,8 – 7,5

- optymalny od 6,5 do 7,5

Składniki odżywcze

- odpowiedni stosunek C/N (10 - 30)

- pierwiastki śladowe (żelazo, nikiel, kobalt, selen, molibden)

Inhibitory

- zbyt duże stężenie substancji składowych substratu,

- antybiotyki, środki chwastobójcze,  sole, metale ciężkie

Mieszanie



Źródła substratów do produkcji biogazu

• odpady z przemysłu 

- spożywczego,

- mleczarskiego,

- cukrowniczego,

- mięsnego.

• odpady rolnicze

- odchody zwierząt,

- odpady z uprawy roślin,

- ścinki trawy i odpady  

ogrodnicze,

- resztki jedzenia,

- uprawy energetyczne.

Charakterystyka wybranych surowców pod kątem wykorzystania do produkcji biogazu

Nazwa substratu

Zawartość suchej masy 

w t substratu 

[% wsadu]

Zawartość suchej 

masy organicznej w zawartości 

suchej masy [% s. m. o.]

Produkcja metanu 

z 1t 

[m3/t s.m.o.]

Odpady z hodowli zwierzęcej

gnojowica bydlęca 9,5 77,4 222,5

gnojowica świńska 6,6 76,1 301

gnojowica kurza 15,1 75,6 320

gnojowica krów mlecznych 8,5 85,5 154

gnojówka 2,1 60 222,5

Odpady poubojowe

osady poflotacyjne z rzeźni 14,6 90,6 680

zawartość żołądków (bydło) 15 84 264

odseparowana tkanka 34,3 49,1 700 

Rośliny energetyczne i 

odpady rolnicze

słoma 87,5 87 387,5

trawa – kiszonka 40,3 83,4 396,6

trawa 11,7 88 587,5

siano 87,8 89,6 417,9

ziemniaki – liście 25 79 587,5

kukurydza – kiszonka 32,6 90,8 317,6

bób – kiszonka 24,1 88,6 291

rzepak – kiszonka 50,8 87,6 376,5

burak pastewny 13,5 85 546,6

buraki cukrowe 23 92,5 444

cebula 12,9 94,8 360,3

Przetwórstwo spożywcze

odpady i resztki owoców 45 61,5 400

odpady i pozostałości warzyw 13,6 80,2 370

melasa 81,7 92,5 301,6

wysłodziny browarnicze 20,5 81,2 545,1

wywar pogorzelniany ziemniaczany 13,6 89,5 387,7

gliceryna 84 91,5 1196

odpady z produkcji oleju 78,8 97 600

serwatka 5,4 86 383,3

odpady z produkcji serów 79,3 94 610,2

odpady piekarnicze 87,7 97,1 403,4

Odpady komunalne

odpady organiczne komunalne 60,3 55 396,8

odpady kuchenne i przeterminowane artykuły 

żywnościowe

18,9 71,9 530

ścinki roślin i traw (zieleń miejska) 23,2 88,2 489,7



Schemat biogazowni

Schemat ogólny pozyskiwania i zastosowania biogazu



Metody oczyszczania i wzbogacania biogazu

• Absorpcja

• Chemisorpcja

• Adsorpcja

• Separacja membranowa

• Wykraplanie

• Osuszanie

• Desulfuryzacja

• Dezodoryzacja

Klasyfikacja metod wytwarzania biogazu

Kryterium Cechy różnicujące

Liczba etapów procesu 
technologicznego

jednoetapowy

dwuetapowy
wieloetapowy

Temperatura procesu technologicznego
psychrofilowa

mezofilowa
termofilowa

Tryb napełniania
ciągły

quasi-ciągły
nieciagły

Zawartość substancji suchej
fermentacja mokra
fermentacja sucha



Przykłady biogazowni (Niemcy, Austria)

Lokalizacja 

scentralizowanych 

biogazowni w Danii



Przykłady biogazowni w Polsce (Poldanor)

Pawłówek – 1,5 mln m3/rok biogazu, 725 kW

Płaszczyca – 2,3 mln m3/rok biogazu, 1,3 MW

Nacław – 2,3 mln m3/rok biogazu, 1,3 MW

Typowe przykłady zastosowania biogazu

� Produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub specjalnych 

turbinach

� Produkcja energii cieplnej  w przystosowanych kotłach gazowych

� Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych

� Wtłoczenie uzdatnionego biometanu do sieci gazowej

� Wykorzystanie biometanu jako paliwa w  pojazdach samochodowych

� Wykorzystanie biogazu w procesch technologicznych, np. w produkcji 

metanolu
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