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Katarzyna Botwińska
1
, Remigiusz Mruk

2
 

Badania procesu spalania  

mieszanin oleju napędowego  

i estrów oleju rzepakowego  

1. Wstęp 

Dyrektywy europejskie, dotyczące biopaliw i biododatków, przewidują 
zwiększanie ich udziału w rynku paliw. Obecnie dopuszcza się określony 
udział objętości biokomponentów w paliwach ciekłych. W przypadku 
benzyny jest to do 5% bioetanolu, natomiast w przypadku oleju napędo-
wego możliwy jest dodatek biokomponentu w postaci estrów metylowych 
kwasów tłuszczowych do 7 % objętości [1, 2]. Rozwój silników diesla jest 
dynamiczny. W Europie ponad połowa samochodów osobowych jest 
wyposażona w silnik wysokoprężny, natomiast floty pojazdów, maszyn 
roboczych oraz sektor rolnictwa są wręcz przez nie zdominowane [3]. 
Coraz powszechniejszy staje się również układ dostarczenia paliwa 
CommonRail, który poza typowym wykorzystaniem w pojazdach 
osobowych, coraz częściej stosowany jest w maszynach i pojazdach 
roboczych w tym w ciągnikach rolniczych. Niewątpliwą zaletą tych 
układów jest możliwość kształtowania dawki wtrysku, a przez to także 
ciśnienia w komorze spalania silnika. Proces ten można realizować poprzez 
zmianę natężenia wtrysku paliwa z wtryskiwaczy układu CommonRail [4]. 
Przez to spalanie paliwa odbywa się efektywniej przy jednoczesnym 
osiągnięciu większej mocy silnika. Dodatkowo ze względu na łatwość 
regulacji ciśnienia wtrysku a także kąta wyprzedzenia wtrysku kalibracja 
silnika jest precyzyjniejsza co przyczynia się do dodatniego efektu 
ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych składników 
spalin [5, 6]. Współczesne silniki z zapłonem samoczynny, są projektowane 
pod kątem optymalnego zastosowania paliw pochodzenia mineralnego. 
Również układy wtryskowe podczas regulacji i dostosowania trybu pracy 
uwzględniają parametry paliw konwencjonalnych. Paliwa alternatywne 
natomiast różnią się właściwościami fizyczno – chemicznymi od trady-
cyjnych paliw, co przekłada się także na zmiany procesu konwersji, 

                                                                 
1katarzyna_botwinska@sggw.pl, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii 

Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.wip.sggw.pl 
2remigiusz_mruk@sggw.pl, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii 

Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.wip.sggw.pl 
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zachodzącego w komorze spalania. W związku z brakiem jednoznacznej 
wiedzy „obiektywnej”, dotyczącej zastosowania biopaliw, a koniecznością 
powiększania rynku paliwowego w zakresie biokomponentów, niezbędne 
są dalsze badania, jednoznacznie definiujące ich zastosowanie. Badania 
eksperymentalne umożliwią określanie zjawisk zachodzących podczas 
procesu spalania przy zastosowaniu różnych paliw, a ich wyniki dostarczą 
wiedzy niezbędnej do optymalizacji parametrów silników pod kątem 
zasilania ich paliwami biologicznymi [7, 8]. Badania procesu spalania 
w silnikach wysokoprężnych są kosztowne, obarczone błędami, będącymi 
konsekwencją chwilowych parametrów technicznych i termodynamicznych. 
Przedstawione w artykule badania zostały przeprowadzone na stanowisku 
z komorą doświadczalną, z możliwością zmian czynników wpływających 
na proces spalania (ciśnienie i temperatura, powietrza w komorze, właści-
wości paliwa, ciśnienie i wielkość dawki wtrysku paliwa itd.). Na podstawie 
uzyskanych danych pomiarowych z eksperymentu, przeprowadzono analizę 
procesu oraz próbę modelowania matematycznego, uwzględniając zmienność 
parametrów.  

2. Cel pracy  

Wykorzystany w eksperymencie system CommonRail zastępuje typowe 
układy wtrysku paliwa w silnikach diesla maszyn i pojazdów wyko-
rzystywanych również w sektorze rolnictwa. We wspomnianym układzie 
występują bardzo wysokie ciśnienia robocze, przez co wymaga on 
dokładności i precyzji w procesie konstruowania i produkcji [9]. Również 
warunki eksploatacji systemu CommonRail wymagają zastosowania paliwa 
o wysokiej jakości oraz czystości [10, 11]. Jak już wcześniej wspomniano 
biokomponenty dodawane do paliw zmieniają parametry mieszanki 
paliwowej. Układ wtrysku, przystosowany do zasilania paliwami mineral-
nymi może nie działać poprawnie, otrzymując paliwo o odmiennych 
parametrach. W niniejszej pracy postanowiono zbadać przebieg procesu 
spalania mieszanki konwencjonalnego oleju napędowego z biododatkiem 
w postaci estrów metylowych oleju rzepakowego. Zakres pracy obejmował 
opracowanie programu badań na stanowisku badawczym, opracowanie 
algorytmów sterujących pracą stanowiska, przeprowadzenie badań, analiza 
zebranego materiału badawczego oraz budowę modeli matematycznych, 
określających wpływ parametrów roboczych stanowiska na proces spalania 
badanych paliw. 

3. Materiały i metody  

Przeprowadzony eksperyment składał się z dwóch elementów. 

W pierwszej kolejności dokonano rzeczywistej konwersji przygotowanej 

mieszanki paliwowej a następnie, na podstawie uzyskanych parametrów 

podjęto próbę modelowania komputerowego zaistniałego procesu.  
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W części praktycznej eksperymentu posłużono się stanowiskiem 

pomiarowym, opracowanym w ramach projektu badawczego [12]. Na 

stanowisku zainstalowano wielofazowy, wysokociśnieniowy, wtrysk 

paliwa oraz wykonano układ sterujący i układ pomiarowy, przedstawiony 

na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Schemat stanowiska badawczego (1 – komora badawcza, 2 – wtryskiwacz,  

3 – akumulator ciśnieniowy, 4 – pompa wtryskowa, 5 – pompa próżniowa, 6 – układ sterowania 

ciśnieniem wtrysku,7 – układ sterowania czasem wtrysku, 8 – komputer programowania czasów 

wtrysku, 9 – oświetlacze, 10 -manometr ciśnienia wstępnego w komorze, 11 – kamera, 12 – butla 

ze sprężonym powietrzem, 13 – zasilacz kamery, 14 – komputer do rejestracji danych,  

15 – monitor kontrolny) [opracowanie własne] 

Poniżej na zdjęciu 1, przedstawiono widok przygotowanego stanowiska 

badawczego wraz z aparaturą pomiarową. 

 

Zdjęcie 1. Stanowisko badawcze wraz z aparaturą pomiarową[fotografia autora]  
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Z powyższego układu, do stanowiska badawczego wykorzystano nas-

tępujące elementy: 

 pompa zasilająca, której głównym zadaniem było dostarczenie 

paliwa do kolejnych fragmentów układu; 

 filtr paliwa, wykorzystywany do oczyszczenia badanej mieszaniny; 

 wielkości porów ok. 5 μm; 

 pompa wysokociśnieniowa, tłocząca paliwo; 

 zbiornik zasobnikowy pozwalający, którego główne zadanie 

polegało na utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia w układzie 

wtryskowym; 

 czujnik ciśnienia paliwa, pełniący funkcję kontrolno-pomiarową; 

 regulator ciśnienia odpowiadający za utrzymanie odpowiedniej 

wartości ciśnienia w obwodach wysokociśnieniowych; 

 wtryskiwacz, który odpowiadał za dostarczenie rozpylonego paliwa 

w określonym czasie. 

Kluczowym elementem stanowiska była komora badawcza o stałej 

objętości, która umożliwia uzyskanie stabilnej temperatury pracy w przedziale 

300-600ºC oraz utrzymanie ciśnienia początkowego dla realizacji poprawnego 

procesu spalania. Przekrój komory przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Przekrój komory badawczej o stałej objętości [opracowanie własne] 

W pracy przeprowadzono proces oszacowania dokładności przetwarzania 

oraz szybkości działania zastosowanych metod pomiarowych dla 

wykorzystanych wielkości fizycznych, którego wyniki przedstawiono poniżej 

na rysunku 3. Uzyskane parametry zastosowanych metod pomiarowych 

pozwalają na poprawne przeprowadzenie zaplanowanych eksperymentów 

diagnostycznych. 
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Rysunek 3. Zestawienie wartości maksymalnego błędu względnego dla rozpatrywanych 

parametrów [opracowanie własne] 

Jako materiał badawczy podczas procesu spalania wykorzystano 

następujące paliwa: olej napędowy i estry oleju rzepakowego. 

Parametry, które zadano na stanowisku to:  

 ciśnienia wtrysku pcr: 140 MPa, 110 MPa, 80 MPa; 

 ciśnienia w komorze spalania pk: 0,5 MPa, 0,7 MPa, 0,9 MPa; 

 temperatury w komorze spalania Tk: 400°C, 500°C, 600°C; 

 współczynnik nadmiaru powietrza λ: 2.  

Do sterowania oraz odczytu pomiarów ze stanowiska opracowano 

dwuczęściowy system oprogramowania [13]. Pierwsza część – badawcza 

odpowiada za proces wtrysku paliwa ze ściśle określonymi parametrami oraz 

monitorowanie przebiegu ciśnienia podczas procesu spalania. Druga część  

– sterująca odpowiada za obsługę podstawowych parametrów roboczych. Dla 

modułów, dotyczących procesu badawczego posłużono się bibliotekami NI-

DAQ firmy National Instruments dołączonymi do przetworników analogowo 

cyfrowych, natomiast oprogramowanie utworzono przy zastosowaniu języka 

Visual Basic. 

Do utworzenia aplikacji sterującej procesem badawczym wybrano pakiet 

Microsoft Excel. Program ten charakteryzował się kompatybilnością 

z oprogramowaniem, służącym do sterowania modułami pomiarowymi, oraz 

ze względu na powszechnie stosowany format zapisu danych, pozyskiwanych 

podczas pomiarów. Dzięki temu pozyskane wyniki mogą zostać 

zaimplementowane do innych symulacji, powstałych z wykorzystaniem 

różnorodnego oprogramowania symulacyjnego. 
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Regulacja parametrów roboczych stanowiska, a szczególnie wartości 

ciśnienia w układzie CommonRail ze względu na krótkie czasy odpowiedzi 

systemu na zadane wymuszenia (rzędu 10 ms), wymagała zastosowania 

szybkich metod obróbki sygnału w celu wyliczenia wartości sterujących. 

Aby dostosować system sterowania układem wtryskowym posłużono się 

środowiskiem MATLAB wraz z narzędziami z pakietu Simulink (Real-Time 

Workshop i xPC Target) [14, 15]. Przy wykorzystaniu powyższego 

środowiska, opracowano modele funkcjonowania poszczególnych elementów 

regulacji (torów), umożliwiających zmianę podstawowych parametrów 

roboczych zasobnikowego układu wtryskowego. Poniżej, na rysunku 4, 

przedstawiono schematy wspomnianych systemów regulacji.  

 

Tor regulacji temperatury w komorze badawczej
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Rysunek4. Schemat ogólny opracowanego modelu funkcjonowania systemów sterowania 

i regulacji procesami roboczymi na stanowisku badawczym[opracowanie własne] 

W powyższym układzie wykorzystano elementy graficzne, które 

odpowiadają również za współpracę z układami peryferyjnymi (rozruch 

podczas startu oprogramowania, pobieranie sygnałów za pomocą 

przetworników analogowo cyfrowych, wytwarzanie napięciowych sygnałów 

sterujących a także przekazywanie kluczowych parametrów do podglądu na 

ekranie monitora). Przedstawiony sposób połączenia elementów osprzętu 

z oprogramowaniem umożliwia szybkie tworzenie kompletnych systemów bez 

zaawansowanej znajomości zasad konfigurowania modułów pomiarowych 

oraz pracy systemu. 
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Dzięki analizie uzyskanych przebiegów ciśnienia w komorze badawczej 

podczas procesu spalania zgodnie z zaproponowanym algorytmem 

przedstawionym na rysunku 4, uzyskano parametry charakteryzujące procesy 

spalania (rysunek 5). 

 

Rysunek 5. Parametry charakteryzujące proces spalania, przyjęte do analiz przebiegów ciśnienia 

[opracowanie własne] 

Uzyskane dane, poddano obróbce matematycznej, która miała na celu 

pozyskanie wartości parametrów, charakteryzujących proces spalania.  

Poniżej przedstawiono analizę dwóch najistotniejszych wielkości, 

opisujących proces spalania oraz ich przebiegi (rysunek 6): 

 czas opóźnienia samozapłonu t0; 

 ciśnienie spalania ps. 

 

Rysunek 6. Przykładowe przebiegi uzyskane podczas procesu spalania [opracowanie własne] 

Na podstawie uzyskanych danych sporządzono macierz współczynników 

korelacji cząstkowych w celu ustalenia wpływu badanych parametrów 

 

 

 
 
 
 
to - opóźnienie samozapłonu, 
ts - czas spalania 

p - przyrost ciśnienia 

 

 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

400 C

500 C

600 C

 

Tk [ºC] 

to [s] 

Ps [MPa] 



 

 

Katarzyna Botwińska, Remigiusz Mruk 

 

14 

roboczych komory na zmiany czasu opóźnienia samozapłonu to oraz ciśnienia 

spalania ps. Wspomnianą macierz przedstawia tabela 1. Po dokonaniu analizy 

współczynników korelacji cząstkowych dla poszczególnych zmiennych 

niezależnych pominięto w dalszych rozważaniach wpływ zmian ciśnienia pcr 

w układzie wtryskowym ze względu na bardzo niską wartość R. (wartości te 

pogrubiono w tabeli 1). 

Tabela 1. Macierz współczynników korelacji cząstkowych [Opracowanie własne] 

  Tk pk pcr 

Olej napędowy 
to -0,624 -0,555 0,057 

ps -0,513 0,823 0,099 

Estry metylowe to -0,798 -0,368 0,038 

ps -0,413 0,870 0,080 

Stosując metodę aproksymacji najmniejszych kwadratów, uzyskano 

postacie równań, charakteryzujące zmiany rozpatrywanych parametrów 

procesu spalania dla badanych paliw w funkcji zmiennych niezależnych. 

Równania te przedstawiono w tabeli 2. Współczynnik R
2
 w odniesieniu do 

zebranych danych pomiarowych, przyjmuje wartości w zakresie 0,85-0,97. Nie 

uwzględniono zmian wartości współczynnika nadmiaru powietrza ze względu 

na jego znikomy wpływ na końcowe wartości wyników. 

Tabela 2. Wyniki doboru parametrów dla modeli regresyjnych [Opracowanie własne] 

 

Typ równania R2 

Olej 

napędowy 

to=A1Tk
2 + A2Tk + A3pk

2 + A4pk + A5 0,850 

ps=A1Tk
2 + A2Tk + A3pk

2 + A4pk + A5 0,850 

Estry 

metylowe 

to=A1Tk
2 + A2Tk + A3pk

2 + A4pk + A5 0,911 

ps=A1Tk
2 + A2Tk + A3pk

2 + A4pk + A5 0,911 

4. Analiza wyników  

Poniżej przedstawiono, uzyskane z utworzonych modeli matematycznych, 

przebiegi parametrów, charakteryzujących proces spalania. Ze względu na 

istotność wpływu w procesie, uwzględniono: czas opóźnienia samozapłonu t0 

i ciśnienie spalania ps dla oleju napędowego (rysunek 7) i estrów metylowych 

oleju rzepakowego (rysunek 8) a także porównanie tych dwóch przebiegów 

(rysunek 9 i 10).  
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Rysunek 7. Przebiegi zmian parametrów: a) czas opóźnienia samozapłonu t0, b) ciśnienie spalania 

ps dla oleju napędowego [opracowanie własne] 

 

Rysunek 8. Przebiegi zmian parametrów: a) czas opóźnienia samozapłonu t0,b) ciśnienie 

spalania ps dla estrów metylowych oleju rzepakowego [opracowanie własne] 

 

 
Tk [ºC] Tk [ºC] 

pk [MPa] pk [MPa] 

to [s] Ps [MPa] 
a) b) 

 

 
Tk [ºC] Tk [ºC] 

pk [MPa] pk [MPa] 

to [s] Ps [MPa] 
a) b) 
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Rysunek 9. Porównanie uzyskanych przebiegów czasu opóźnienia samozapłonu t0 dla 

poszczególnych paliw [opracowanie własne] 

 

Rysunek 10. Porównanie uzyskanych przebiegów ciśnienia spalania ps dla poszczególnych paliw 

[opracowanie własne] 

Na podstawie analizy uzyskanych modeli można stwierdzić, iż 

głównym parametrem, wpływającym na rozważane wielkości jest 

temperatura początkowa w komorze spalania. Ciśnienie w komorze ma 

natomiast zdecydowanie mniejszy wpływ (rysunek 6). Tendencję tą 

zaobserwowano dla obydwu zastosowanych paliw. Ponad to widać, iż 

zmiany parametrów dla procesu spalania estrów metylowych oleju 

rzepakowego mają zbliżony charakter, jak w przypadku oleju napędowego 
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(rysunek 7,8). Dodatkowo dla celów porównawczych, na wykresach 

uwzględniono zmiany procesu spalania dla surowego oleju rzepakowego. 

W przypadku tego paliwa można zaobserwować zupełnie odmienny 

przebieg ciśnienia spalania od pozostałych paliw (rysunek 9), oraz zbliżony 

przebieg dla czasu opóźnienia samozapłonu w stosunku do pozostałych 

przypadków (rysunek 10). Także i dla tego paliwa widać istotny wpływ 

temperatury początkowej na rozpatrywane wielkości. 

5. Podsumowanie i wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników 

sformułowano następujące wnioski: 

 Opracowane stanowisko badawcze wraz z komorą badawczą o stałej 

objętości umożliwia uzyskanie powtarzalnych i precyzyjnych 

parametrów procesu spalania. 

 Analiza statystyczna wykazała, iż temperatura początkowa 

w komorze badawczej miała największy wpływ na przebiegi 

procesów spalania. Ciśnienie, panujące w układzie wtryskowym 

miało znikomy wpływ na badane procesy i można było je pominąć 

w modelu.  

 Opóźnienie samozapłonu t0 dla rozpatrywanych paliw charakteryzuje 

się zbliżonymi przebiegami. 

 Ciśnienie spalania ps dla rozpatrywanych paliw charakteryzuje się 

zbliżonymi przebiegami. 

 Porównanie rozważanych parametrów procesu spalania 

z parametrami spalania surowego oleju rzepakowego wykazało 

zupełnie odmienny charakter procesu dla oleju roślinnego co 

wskazuje na szersze zastosowanie pochodnych oleju jako 

samodzielne paliwo. 
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Badania procesu spalania mieszanin oleju napędowego i estrów oleju 

rzepakowego 

Wykorzystanie silników wysokoprężnych w różnorodnych dziedzinach gospodarki stale wzrasta. 

W efekcie zwiększa się także zanieczyszczenie środowiska dwutlenkiem węgla oraz innymi 

szkodliwymi substancjami. Silniki diesla stanowią obecnie podstawę transportu ciężkiego, 

maszyn roboczych oraz są coraz powszechniej używane w samochodach osobowych. Proces 

spalania paliw konwencjonalnych oddziaływuje negatywnie na otoczenie, środowisko produkcji 

spożywczej czy warunki pracy ludzi. Zjawisko to zmusza do poszukiwania alternatywnych 

dróg/rozwiązań w celu poprawy jakości otaczającego nas powietrza. Uwarunkowania prawne 

dopuszczają ekologiczne dodatki do oleju napędowego w postaci estrów metylowych oleju 

rzepakowego. Podjęte badania zostały zainspirowane dążeniem do redukcji emisji spalin z silnika 

wysokoprężnego oraz koniecznością określenia stopnia podobieństwa paliw alternatywnych do 

powszechnie stosowanego oleju napędowego.  

W tym artykule skupiono się na parametrach procesu spalania mieszaniny klasycznego oleju 

napędowego i estrów oleju rzepakowego. Jest to ważny element umożliwiający ocenę 

przydatności zastosowanego biopaliwa. W eksperymencie wykorzystano stanowisko badawcze 

wyposażone w komorę spalania o stałej objętości oraz dodatkowe układy sterująco pomiarowe. 

Dzięki modyfikacjom konstrukcyjnym oraz przystosowaniu oprogramowania uzyskano 

możliwość niezależnych zmian parametrów oraz wizualizacje zaistniałych procesów na 

podstawie otrzymanych wyników. Otrzymane wyniki badań określają parametry 

termodynamiczne i techniczne przeprowadzonego procesu spalania mieszanki paliwowej. 

Postępujący rozwój gospodarczy, nowe wymagania stawiane współczesnym paliwom, i brak 

jednoznacznych skutecznych rozwiązań zmuszają do dalszych badań nad biododatkami 

i alternatywą dla typowych nośników energii.  

Studies of combustion processes mixtures of diesel oil with methyl 

esters rapeseed oil 

The use of diesel engines in different areas of the economy is steadily increasing. As a result we 

can see also the increase of environmental pollution. One of the major problems is carbon 

dioxide, which causes a global warming, and other harmful substances. The diesel engines, at this 

moment, are the base of heavy transport, machines and increasingly used in cars. The process of 

combustion conventional fuels has a negative fluence on our environment, a food production 

environment and working conditions of people. This phenomenon forces us to looking for 

alternative solutions to improve the quality of air around us. The regulations state that the diesel 

fuel additives can be rapeseed oil methyl esters.  

This research have been inspired by an obligation to reducing diesel engine emission and the need 

to define the degree of similarity alternative fuels and commonly used diesel fuel. Paper focuses 

on the combustion process parameters the mixture of typical diesel oil and the rapeseed oil esters. 

It is an important element for the assessment of the suitability of biofuels, which have been used. 

In this experiment was used a test stand equipped with constans-volume chamber combustion and 

additional control and measurement systems. Through structural modifications and adaptation of 

software were obtained possibility of independent changes of parameters and visualization of the 

occurring processes. The results show a technical and thermodynamic parameters of the fuel 

combustion process. The progressive economic development, new demands of high-tech fuels 

and the a lack of viable solutions, forced to further studies on bioadditives and alternative to 

conventional energy carriers. 
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Biowodór, „paliwo przyszłości”,  

dotychczasowe metody otrzymywania, 

porównanie metod otrzymywania 

1. Wstęp  

Popyt na surowce chemiczne oraz paliwa rośnie wraz ze wzrostem liczby 

ludności. Konwencjonalne zasoby paliw (zasoby energetyczne) są 

niewystarczające dla obecnej i prognozowanej populacji człowieka. 

Dodatkowym problemem jest degradacja środowiska związana z eksploatacją 

zasobów i ich przetwarzaniem na energię użyteczną. Niezbędne jest 

zastąpienie obecnych zasobów energetycznych, powszechniejszymi, 

odnawialnymi i bezpiecznymi dla biocenozy i biotopu Ziemi nośnikami 

energii. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu może być opracowanie 

efektywnej biotechnologii otrzymywania wodoru. W rozdziale 2 zostaną 

pokrótce omówione konwencjonalne źródła wodoru, a następnie substraty (w 

rozdziale 3) oraz metody otrzymywania biowodoru (w rozdziale 4), które jak 

na razie są rozwiązaniem istniejącymi tylko w skali laboratoryjnej. Szczególną 

uwagę poświęcono ciemnej fermentacji jako metodzie najbardziej stabilnej; 

porównana będzie jej efektywność w uzyskiwaniu biowodoru z różnych 

źródeł. 

2. Konwencjonalne i dotychczasowe źródła wodoru 

Wstępem do analizy nad otrzymywaniem wodoru metodami odnawialnymi 

jest omówienie dotychczasowych źródeł pozyskiwania wodoru. Dokładny opis 

i analiza dotychczas stosowanych w przemyśle źródeł wodoru są niezbędne, 

aby zaprojektować konkurencyjny proces otrzymania biowodoru. 

Głównym źródłem energii są surowce kopalne. Paliwa kopalne (np. ropa 

naftowa, węgiel, gaz ziemny) charakteryzują się wysoką wydajnością, 

jednakże ich wydobywanie i eksploatacja wykazują negatywny wpływ na 

środowisko. Przemysłowe metody otrzymywania wodoru – reforming 

węglowodorów parą wodną, elektroliza – opierają się o surowce kopalne  

– gaz, ropę naftową oraz, węgiel (np. 95% światowej produkcji wodoru 
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otrzymuje się w procesie reformingu metanu parą wodną) [1]. Rysunek 1 

przedstawia udział poszczególnych surowców kopalnych w światowej 

produkcji wodoru. 

 

Rysunek 1 Udział poszczególnych źródeł pozyskiwania wodoru- na skalę przemysłową źródła 

wodoru [1] 

Wodór na skalę przemysłową produkowany jest ze źródeł nieodnawialnych, 

z „pradawnej biomasy” (rysunek 1). Potencjalna możliwość wyczerpania 

surowców kopalnych pobudza rozwój alternatywnych sposobów 

otrzymywania tego gazu. Analizuje się poprawę efektywności otrzymywania 

wodoru pod kątem metod i stosowanych surowców, także ze względu na koszt 

otrzymania czy dostępność surowca. 

Z powodu negatywnego wpływu na środowisko oraz ograniczone zasoby 

paliw kopalnych przemysł energetyczny i chemiczny musi zmodernizować 

pozyskiwanie substratów i nośników energii poprzez wykorzystywanie źródeł 

odnawialnych. Wodór w porównaniu z innymi źródłami energii, takimi jak: 

wiatr, słońce, pływy, źródła geotermalne, dzięki wysokiej wydajności 

energetycznej (równej 122 kJ/g), wysokiej kaloryczności oraz niskiej gęstości 

jest konkurencyjnym nośnikiem energii [2]. 
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3. Źródła biowodoru 

Biowodór otrzymuje się poprzez rozkład biomasy bądź wody, metodami 

termochemicznymi (zgazowanie oraz piroliza) i biologicznymi (biofotoliza, 

ciemna fermentacja, fotofermentacja, mikrobiologiczna elektroliza MEC) [4]. 

Materiały stosowane w procesie ciemnej fermentacji są odpadami 

zawierającymi znaczącą frakcję węglowodanów takich jak: lignocelulozy 

z roślin zawierających cukier, z roślin zawierającymi skrobię czy chitynę; 

ponadto do ciemnej fermentacji brane są pod uwagę organiczne odpady 

komunalne, odpady pochodzące z produktów mlecznych, obornik, kompost 

i ścieki z przemysłu spożywczego. 

Wcześniej często przeprowadza się badania nowych rozwiązań na 

substratach czystych takich jak celuloza, glukoza i sacharoza [5]. Wybór 

substratu organicznego zależy od jego dostępności. Według Bartacek i wsp. [6] 

surowiec, aby nadawał się do komercyjnej produkcji wodoru drogą ciemnej 

fermentacji powinien: posiadać wysoką zawartość węglowodanów i wymagać 

ewentualnie niewielkiej wstępnej obróbki. Powinien również być tani i łatwy 

do uzyskania i przetworzenia, oraz powinien posiadać wystarczającą zawartość 

cukrów. Na rysunku 2 przedstawiono najpopularniejsze potencjalne źródła 

wodoru. 

 

Rysunek 2 Przykładowe źródła biowodoru. Dobrymi zasobami tego pierwiastka może być woda 

i produkty roślinne o dużej zawartości węglowodanów takie jak cukier, papier, drewno, liście 

(celuloza bądź hemiceluloza), odpadki żywnościowe (skrobia) 
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Pośród przedstawionych na rysunku 2 surowców wszystkie, oprócz wody, 

mogą być substratem pod ciemną fermentację (w sposób bezpośredni jak 

sacharoza jak i po przetworzeniu – pozostałe). W przypadku gazyfikacji, 

używana jest woda (para wodna) wraz z ciepłem do rozłożenia biomasy (jak 

drewno, papier, liście, skrobia) do wodoru. W procesie gazyfikacji 

utrudnieniem jest wysoka temperatura (jej wysokość jest zależna od 

pochodzenia i rodzaju biomasy). Ponadto jest wymagana niska wilgotność 

materiału i katalizatory. W gazyfikacji, wsad musi być wystarczająco suchy  

– suszenie biomasy jest etapem kosztownym [7]. 

4. Odnawialne Metody Otrzymywania Wodoru 

Odnawialne metody otrzymywania wodoru polegają na rozkładzie 

biomasy bądź wody. Rozkład wody zachodzi z wykorzystaniem procesów 

biologicznych i energii słonecznej (biofotoliza). Istnieje też możliwość 

rozkładu wody wskutek uzyskanej różnicy potencjałów podczas rozkładu 

biomasy przez użycie kultur bakteryjnych (elektroliza biokatalityczna  

– Microbial Electrolysis Cell, MEC). 

Uzyskanie wodoru drogą rozkładu wody może nastąpić też przez 

fotokatalizatory (fotoelektrochemicznie) w obecności światła o długości 

fali wchodzącej w zakres absorpcji półprzewodników. Półprzewodnik aby 

mógł być fotokatalizatorem musi być stabilny fotoelektrochemicznie 

w wodzie. Dotychczas jedynymi znanymi półprzewodnikami posiada-

jącymi tę właściwość są tlenki metali [7]. Potencjał w strefie kondukcyjnej 

półprzewodnika powinien mieć większą wartość ujemną niż potencjał 

redox H*/H2. Innym warunkiem jest istnienie przerwy energetycznej Eg 

poniżej 3.2 eV, a najlepiej w okolicach 2 eV co pozwala na absorbcję 

energii słonecznej wystarczającej na zdysocjowanie wody. Wśród 

fotokatalizatorów wymieniane są: tlenek tytanu (anataz) i hematyt (wydaje 

się być optymalny ze względu na przerwę energetyczną między 2,0 a 2,2 

eV). Hematyt wykazuje wydajność rozkładu wody na poziomie 12,9% 

w zakresie światła widzialnego, od 550nm do 600nm [8]. 

Fotokatalizę często bada się wykorzystując tlenki metali ziem rzadkich 

ze względu na stabilność i nietoksyczność [9]. Metodą fotokatalizy można 

też rozkładać glukozę do wodoru [10]. Ierolino i wsp [9] zastosowali 

perowskit lantanu z przerwą energetyczną 2,09 eV do rozkładu glukozy 

z wydajnością 7%. 

Rozkład wody może też nastąpić w procesie tarcia cząsteczek wody 

z użyciem mechanokatalizatorów (grupy fotokatalizatorów jak tlenki miedzi, 

kobaltu, czy niklu) i mieszadła magnetycznego (mechanokatalitycznie) [11]. 
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Wodór otrzymuje się też poprzez rozkład biomasy, metodami 

termochemicznymi (zgazowanie oraz piroliza) i biologicznymi (biofotoliza, 

fermentacja, elektroliza biokatalityczna) [12]. 

Termochemiczne procesy pozyskiwania wodoru opierają się na rozkładzie 

biomasy przy udziale ciepła: 

 piroliza biomasy obejmuje ogrzewanie biomasy w wysokiej 

temperaturze, 

 gazyfikacja biomasy wytwarza wodór z rozkładu biomasy poprzez 

mieszanie jej z tlenem lub parą wodną. 

Procesy te są dość podobne, a wodór jest otrzymywany z powstałych 

w pierwszej fazie węglowodorów, szczególnie metanu. Obie metody można 

stosować zamiennie – węglowodory można zarówno po pirolizie jak 

gazyfikacji biomasy przekształcać metodą pirolizy, choć głównie jest 

stosowana metoda reformingu parowego. Podstawowym problemem jest 

dobór katalizatora, który przy spalaniu łatwo może ulec zatruciu. 

Katalizatorami w przypadku pirolizy są dolomity, alkaliczne metale i tlenki 

metali takie jak ZnCl2, K2CO3, Na2CO3, Ni/Al, Ni/Fe, CaO, Fe2O3, Cr2O3 

i Rh/CeO2 [13]. W przypadku gazyfikacji biomasy do wodoru katalizatorami są 

metale i tlenki metali takie jak α-Al2O3, monolity platyny, niklu, stopy niklowo-

alumino-wapienne, miedź na cynku. Piroliza (reakcje 1 i 2). 

Biomasa + energia cieplna → H2+CO+CO2+CH4+węglowodory+popiół

 (1) 

CH4 → C+2H2       (2) 

posiada zapotrzebowanie na energię cieplną, w przypadku (2) E=-37.8 

kJ/mol, i zachodzi przy temperaturze T=700-1100⁰C. Większe zapo-

trzebowanie energetyczne posiada proces zgazowania z reformingiem 

parowym (E=-63 kJ/mol), ale procesie wytwarzane jest więcej wodoru 

(reakcje 3, 4 i 5), 

Biomasa+energia cieplna +H2O(vap)→H2+CO+CO2+CH4+węglowodory+popiół

 (3) 

CH4+H2O→CO+3H2                   T=700-900⁰ C,  (4) 

CO+H2O→CO2+H2                    T=90-230⁰ C  (5) 

Dobór katalizatora i temperatury procesu zależy od rodzaju biomasy 

[14]. Drewno jest najczystszą biomasą, wymaga niewielkich nakładów dla 

procesu suszenia, a w procesie jego przetwarzania nie powstaje 

siarkowodór jak w przypadku fermentacji ścieków. Temperatura procesu 

gazyfikacji wynosi dla: 

 ścieków komunalnych od 180-250°C; 

 drewna od 950-1500°C; 
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 lignocelulozy przy katalizatorze Cu/Zn od 700-800°C. 

W przypadku rozkładu biomasy roślinnej, dla rozłożenia nasion rzepaku 

optymalna temperatura wynosi 750°C [7, 14, 16]. 

W przypadku pirolizy lignoceluloza jest rozkładana w zależności od 

składnika hemicelulozy w temperaturze od 250-350°C; celuloza od 325-

400°C, a lignina od 300-550°C [13]. 

Produkt uboczny siarkowodór też może być przekształcany w wodór 

w wyniku rozkładu katalitycznego w temperaturze pokojowej w obecności 

katalizatora platynowo-krzemiankowego. 

Fermentacja biomasy jest rozkładem materii organicznej w sposób 

biologiczny, w warunkach beztlenowych. Rodzaje fermentacji, w których 

występuje generacja wodoru dzielą się na: 

 fotofermentacja (fermentacja pod wpływem absorpcji promie-

niowania świetlnego z zakresu długości fali UV-VIS) [2]. 

 ciemna fermentacja (wytwarzane są ditlenek węgla, wodór i niższe 

kwasy organiczne), szerzej omówiona zostanie w następnym 

rozdziale. 

W procesie fotofermentacji wykorzystywane są bakterie fotohetero-

troficzne zwane też fioletowymi bakteriami bezsiarkowymi. Wśród grup 

bakterii heterotroficznych znajdują się te z rodzaju Rhodospillum 

i Rhodobacter. 

Bakterie posiadają enzymy: nitrogenazy (typu V-, Mo-, Fe-) i hydro-

genazy (typu Fe, Ni-Fe i Fe-S), które wspomagają rozkład biomasy 

zachodzący w wyniku zaabsorbowanej energii słonecznej [17]. 

Biomasą rozkładaną w procesie fotofermentacji przez długi czas 

wydawały się wyłącznie kwasy niskocząsteczkowe. Ostatnie badania 

wykazały, że bakterie fotoheterotroficzne są zdolne do rozkładu glukozy 

i sacharozy, chociaż słabiej niż w ciemnej fermentacji [18]. Liu i wsp [18] 

w fotofermtentacji R. palustris ATCC RV z 1 g glukozy otrzymali 33 ml 

wodoru podczas gdy Ren i wsp [19] w ciemnej fermentacji z Enterobacter 

aerogenes z 1 g glukozy otrzymali 124,45 ml wodoru. 

W procesie biofotolizy rozkład wody zachodzi przy udziale 

organizmów fotoautotroficznych takich jak algi, bądź cyjanobakterie zwane 

też sinicami. Biofotoliza jest jedyną poznaną, biologiczną metodą 

produkowania wodoru przez organizmy, a nie tylko przez mikroorganizmy. 

Algi posiadają jedynie hydrogenazę (typu Fe-) [10]. Cyjanobakterie posia-

dają hydrogenazy (typu Fe, Ni-Fe i Fe-S) oraz nitrogenazy (typu Mo-Fe-). 

Algi cechuje wysoka zdolność konwersji wody do wodoru wynoszącą od 

12 do 15% [20]. W przypadku cyjanobakterii wynosi ona od 3 do 10% [12]. 

Algi są organizmami wielokomórkowymi, których komórki mają różny 

czas starzenia, niejednorodny w grupie co czyni je bardziej zróżnicowanie 
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niż w przypadku sinic. Dlatego prognozowanie produkcji wodoru 

w przypadku alg jest bardziej skomplikowane i trudniejsze do ustabilizowania 

niż w przypadku sinic. Niejednorodne starzenie się alg w grupach powoduje 

spadek naukowego zainteresowania ich wykorzystania do produkcji wodoru. 

Metoda elektrolizy biokatalitycznej (MEC) jest jak dotąd zbyt słaba, aby 

uzyskać rozkład wody tylko przez potencjał generowany wskutek rozkładu 

biomasy przez bakterie. Dotychczas uzyskano maksymalną wartość potencjału 

0,3 V podczas gdy potrzebne jest 1,23V. Aby rozłożyć wodę trzeba 

dodatkowego źródła energii; MEC jest odnawialną metodą tylko w teorii [21]. 

Najbardziej skuteczną metodą rozkładu biomasy wydaje się być ciemna 

fermentacja. W ciemnej fermentacji, związki organiczne bogate 

w węglowodany są rozkładane poprzez bakterie beztlenowe. Na rysunku 3 

przedstawiono zależność poszczególnych metod otrzymania wodoru od 

wybranych czynników. 

 

Rysunek 3 Zależność wybranych metod otrzymywania wodorów od różnych czynników 

[własne źródła] 

Rysunek 3 porównuje ścieżki przekształcania surowca, prowadzące do 

otrzymania wodoru, wskazując na prostotę i samorzutność otrzymania 

wodoru drogą ciemnej fermentacji. 

Warto zauważyć, że ciemna fermentacja jest stosunkowo mało-

etapowym procesem. W przypadku stabilizowania układu fotofermentacji 
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należy uwzględniać oprócz odpowiedniej obróbki biomasy, przygotowania 

bakterii (jak w przypadku ciemnej fermentacji), również konieczność 

dostępu do światła o określonej długości fali (w zakresie światła widzialnego). 

W przypadku biofotolizy istnieje również potrzeba dostarczania wody 

o określonym natężeniu przepływu. 

Potencjalna stabilizacja ciemnej fermentacji wymaga kontroli mniejszej 

ilości zmiennych niż pozostałe metody biologicznego rozkładu biomasy do 

wodoru. Gazyfikacja i piroliza wymaga oprócz odpowiednio przygotowanej 

biomasy także, dużych nakładów energetycznych. Innym kłopotem 

w przypadku rozkładu termicznego jest wyższa emisja ditlenku węgla niż 

w przypadku pozostałych metod otrzymywania wodoru [22]. W przypadku 

mechano-katalicznego rozkładu wody ze względu na brak koncepcji 

podwyższenia wydajności powyżej 5% badania zakończono w 2001 roku 

i dotąd nie są kontynuowane [22]. 

5. Proces Ciemnej Fermentacji 

Klasyczna ciemna fermentacja jest procesem beztlenowym, w którym 

cząsteczki cukru (często heksozy) rozkładane są na ditlenek węgla, wodór 

i niskocząsteczkowe kwasy organiczne. Pentozy i/lub heksozy pochodzą 

zwykle z hydrolizy wyższych węglowodanów, takich jak celuloza, skrobia lub 

melasa [23]. 

Rozszerzona ciemna fermentacja zakłada stosowanie jako substratów, obok 

materiałów wysokowęglowodanowych także materiałów wysokotłuszczowych 

oraz wysokobiałkowych. Poszczególne etapy przejścia od surowca do wodoru 

w metodzie ciemnej fermentacji przedstawia rysunek 4. 

 

Rysunek 4 Podstawowe etapy ciemnej fermentacji od surowca do produktu [własne źródła] 
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Przy wyborze początkowego materiału należy uwzględnić nie tylko 

potencjalną zawartość wodoru, ale także stopień złożoności jego 

otrzymywania. W przypadku materiałów prostych takich jak np. glukoza 

i sacharoza nie ma potrzeby obróbki. Materiały proste były bardzo 

powszechnie wykorzystywane w początkowych doświadczalnych procesach 

ciemnej fermentacji. Nie wymagają one specjalnego przygotowania, ale cena 

czystych materiałów jest zbyt wysoka, aby mogły być stosowane na skalę 

przemysłową. Substraty te były często stosowane w eksperymentach w latach 

1980-1990 [24]. Obecnie w badaniach procesu ciemnej fermentacji próbuje się 

opracować modele przydatne do ciągłej produkcji i „materiały czyste”, nie 

wydają się odpowiednie dla tego typu produkcji. W przypadku złożonych 

materiałów takich jak lignoceluloza, materiał musi być przystosowany przez 

odpowiedni rozkład do cukrów prostych poprzez obróbkę surowca i hydrolizę. 

Surowiec można przygotować poprzez obróbkę wsadu: fizyczną, chemiczną, 

fizykochemiczną, mechaniczną i biologiczną [25, 26]. Proces hydrolizy 

kwaśnej bądź enzymatycznej powinien rozłożyć materiał początkowy na 

roztwór o dużej zawartości cukrów prostych. Otrzymany hydrolizat powinien 

być roztworem o wartości pH i temperaturze optymalnej dla rozwoju warstwy 

bakteryjnej w przystosowanym do procesu urządzeniu (reaktorze), określanym 

też jako fermentator albo bioreaktor. W przypadku ciemnej fermentacji 

temperatura procesu jest zależna od rodzaju bakterii (psychrofile, mezofile 

i termofile) i wacha się od 5⁰C do 90⁰C. 

Ogólna reakcja ciemnej fermentacji przedstawiona została poniżej (6). 

CnH2nOn → xCmH2(m-1)COOH+zCO2+yH2 ,   (6) 

gdzie n = 5, 6 lub 12; m = 1, 2, 3 lub 4; y = 2n-2mx; z = n-x(m+1) [5]. 

Wydajność teoretyczna produkcji wodoru z cukrów może wynosić 

maksymalnie 33%. Bakterie też mogą przetworzyć glicerol do wodoru 

z teoretyczną maksymalną wydajnością-37,5% (wyższą niż cukrów) – patrz 

reakcja (7): 

nC3H5(OH)3 → xCmH2(m-1)COOH+zCO2+yH2,   
 (7) 

gdzie m = 1, 2, 3 lub 4, y = 2, 3 lub 4; z = n-x(m+1) [5].  

Ciemna fermentacja nie wymaga tak wysokich wydatków cieplnych ani 

suszenia wsadu, co czyni ją tańszą od gazyfikacji czy pirolizy. Warto 

dodać, że surowcem w przypadku gazyfikacji, pirolizy i ciemnej fermen-

tacji mogą być ścieki. Jednak suszenie osadu jest kosztowniejsze niż 

przetworzenie go w procesie ciemnej fermentacji. Dlatego produkcja 

wodoru drogą ciemnej fermentacji wydaje się być najkorzystniejszym 

sposobem na zagospodarowanie odpadów organicznych. 
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Warstwa bakteryjna w procesie ciemnej fermentacji składa się z bakterii 

beztlenowych i jest uprzednio przygotowana przed wprowadzeniem na 

fermentator. Bakterie beztlenowe mogą wytwarzać wodór, o ile zawierają 

enzymy hydrogenazy. Do najefektywniejszych hydrogenicznie bakterii 

należą gatunki z rodzaju Clostridium i Enterobacterae. 

Grupy bakterii można podzielić ze względu na optymalną temperaturę 

wzrostu na: termofile, mezofile i psychrofile (podobnie jak w przypadku 

fermentacji metanowej). Bakterie termofilne mogą produkować wodór 

w zakresie temperatury 45-90°C; przy czym optimum wynosi od 55-60°C. 

Bakterie mezofilne są zdolne wytwarzać wodór w zakresie temperatury od 

25-45°C z optimum między 33 a 37°C. Bakterie psychrofilne wytwarzają 

wodór w niskich temperaturach w zakresie temperatury od 5-25°C, 

a najlepiej w temperaturze od 20-25°C. Bakterie psychrofilne mają niską 

produktywność wodoru w stosunku do pozostałych typów bakterii i rzadko 

są przedmiotem badań [27]. 
Przygotowanie wstępne, tak zwana obróbka inokulum, jest wprowa-

dzeniem pożądanych bakterii w warunki ekstremalne – giną organizmy 

antagoniczne, a pozostałe przymusza się do procesów wyłącznie 

hydrogenicznych, poprzez tzw. „zastraszanie – silny stres” blokujący 

produkcję metanu z wytworzonego uprzednio wodoru. Metoda obróbki 

wstępnej jest sposobem przygotowania inokulum, z którego powstanie 

w fermentatorze warstwa bakteryjna. Przy wprowadzaniu świeżych bakterii 

(jak i wzroście) powstała warstwa jest ponownie poddawana obróbce wstępnej. 

Po każdej obróbce, inokulum aby zaczęło produkować wodór, powinno zostać 

umieszczone w środowisku kwaśnym o wartości pH od 5,0-5.5 [28]. 

Konieczność okresowego obrabiania warstwy bakteryjnej stanowi istotny 

problem w rozwoju ciemnej fermentacji dla otrzymywania wodoru na skalę 

przemysłową i na stałym poziomie produkcji. Istnieje kilka sposobów obróbki 

inokulum: cieplna, kwaśna, zasadowa, napowietrzania, mikrofalowa, 

ultradźwiękowa, wirowa oraz suplementacji chemicznej [29, 30]. Etapy 

oznaczone kolorem czerwonym na rysunku 4 są kluczowe dla zaprojektowania 

ciągłej produkcji wodoru. Reaktory są centralnym ogniwem w procesie 

ciemnej fermentacji. W tych urządzeniach następuje konwersja substratu na 

wodór i inne produkty. Reaktor jest miejscem, w którym proces może być 

kontrolowany przez dobór odpowiedniej: temperatury, charakterystyki 

mieszania, powierzchni reakcji, kontrolowanie wartości pH. Dobór typu 

reaktora umożliwia utrzymanie odpowiednich warunków wydajnego 

wytwarzania wodoru. Rodzaje reaktorów dzielą się ze względu na ilość faz 

procesu, które mają w nich przebiegać. Mamy bioreaktory dwufazowe 

i wielofazowe. 

Ze względu na czas pracy bioreaktory można podzielić na ciągłe, okresowe 

i pół-ciągłe. Ciągłe reaktory wykorzystywane w ciemnej fermentacji obejmują: 
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CSTR (continous stirred-tank reactor mieszane reaktory zbiornikowe), UASB 

(upflow anaerobic sludge blanket – reaktor beztlenowy w przeciwprądzie), 

reaktory ze złożem fluidalnym, reaktory ze złożem upakowanym-oraz 

reaktory ze złożem nieruchomym [31, 32]. 

Do reaktorów okresowych stosowanych w badaniach laboratoryjnych 

należą fiolki, fermentory i reaktory ze złożem ługowanym. Powszechnie 

stosowany reaktor typu półciągłego to chemostat. 

Bioreaktory mogą pracować pojedynczo, w połączeniu równoległym lub 

w połączeniu szeregowym. 

Podstawowym zaletami ciemnej fermentacji względem innych 

sposobów otrzymywania wodoru jest jej stabilność, spontaniczność 

i niezawodność. 

Teoretyczna wydajność otrzymania wodoru z glukozy wynosi 33% [2]. 

Porównanie wydajności z poszczególnych surowców znajduje się 

w Tabelach 1-3. Możemy zaobserwować, duży wpływ złoża na wydajność 

produkcji wodoru np.: Ito i wsp [34] otrzymali większą wydajność przy 

złożu samounieruchamiającym niż porowatym w przypadku bakterii 

Enterobacter aerogenes HU-101. 

Trzeba też wskazać na wyższy udział wodoru w produkowanym 

biogazie w przypadku glicerolu z Enterobacter w warunkach mezofilnych 

niż w przypadku Clostridium sp. z pulpy ryżowej. Powyższe wyniki są też 

lepsze od uzyskanych z osadów z rzeźni gdzie, dominującą grupą są 

Enterobacterae[45]. Obornik jest źródłem takich bakterii jak Clostridium 

i można zaobserwować efektywniejszą produkcją wodoru w warunkach 

termofilnych niż mezofilnych [39, 40]. 
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6. Perspektywy Ciemnej Fermentacji. 

Rozwój ciemnej fermentacji i innych rodzajów fermentacji jest ważny 

dla wytworzenia obiecujących nośników energii i ekologicznej utylizacji 

odpadów. Trzeba pamiętać, że brak organicznych surowców kopalnych 

oznacza również problemy przy produkcji różnych materiałów, w tym 

polimerów, niezbędnych np. przy konstruowaniu ogniw fotowoltaicznych 

czy elementów elektrowni wiatrowych. Rozwój fermentacji pozwoli 

również na podtrzymanie produkcji wielu materiałów, niezbędnych do 

nowoczesnego życia takich jak etylen czy PCV. 

 

Rysunek 5 Perspektywy fermentacji – przykładowy sposób utylizacji odpadów organicznych 

z wytworzeniem metanu i wodoru. Optymalizacja otrzymywania wodoru drogą ciemnej 

fermentacji oraz poprzez fotofermentacje [własne źródła]. 

Rysunek 5 przedstawia utylizację odpadów organicznych związanych 

z produkcją wodoru i metanu. Kwasy organiczne wytworzone w czasie 

ciemnej fermentacji mogą posłużyć jako substrat dla fotofermentacji w celu 

zoptymalizowania procesu produkcji wodoru z jednej porcji biomasy. 

Oprócz możliwości natychmiastowego „spalenia” wodoru czy metanu dla 

otrzymania energii istnieje możliwość użycia ich do syntez chemicznych. 

Jednym z końcowych produktów syntez chemicznych będą złożone 

substancje organiczne oraz nieorganiczne niezbędne do produkcji innych 

materiałów. 
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7. Wnioski 

Według prognoz Instytutu Analiz Światowego Bezpieczeństwa w Potomac, 

prawdopodobnie, do roku 2094 wyczerpią się złoża ropy naftowej na Bliskim 

Wschodzie; w pozostałych regionach świata prognozuje się wyczerpanie ropy 

naftowej do 2025 [46]. 

Według Grimes i wsp. [7] do roku 2120 wyczerpią się zasoby gazu 

ziemnego, a do 2300 zostaną wykorzystane wszystkie złoża węgla. 

Zgodnie z przewidywaniami ww. prognoz mamy 80 lat, by zastąpić ropę 

naftową innymi źródłami energii i efektywnie przystosować nowe surowce dla 

przemysłu chemicznego. Poszukiwania ustaliły kilka sposobów czerpania 

energii odnawialnej z następujących źródeł: z energii wiatru, energii 

słonecznej, energii fal, energii geotermalnej, energii czerpanej z biomasy. Ze 

wszystkich poznanych odnawialnych źródeł energii najbardziej obiecująca jest 

energia słoneczna (najobfitsza) i biomasa (najbardziej stabilna, włączająca 

odpady regionalne i niezależna od pory dnia). Największą wadą energii 

słonecznej jest niestabilność jej pozyskiwania. Energia ta może być 

wytwarzana tylko w ciągu dnia, podczas gdy największy popyt na energię 

występuję gdy brakuje oświetlenia słonecznego. Wciąż brakuje sposobów na 

odpowiednie, efektywne i tanie magazynowania energii. 

Stąd, konieczne jest uzupełnianie produkcji energii pozyskiwanej 

z promieniowania słońca przez inne źródła energii. Magazynowanie wodoru, 

nośnika energii, a zarazem surowca, wydaje się być rozwiązaniem prostszym 

niż magazynowanie energii elektrycznej. Uzupełniające źródła energii 

powinny być całkowicie stabilne, dlatego wodór produkowany na drodze 

ciemnej fermentacji wydaje się być obiecującą alternatywą. Dotychczas 

opracowane metody otrzymywania wodoru są niewystarczająco wydajne aby 

można je było wdrożyć na skalę przemysłową. Dlatego oprócz wysiłków 

celem polepszenia wydajności, stabilności metod, niezbędne jest 

wyszukiwanie metod, a także źródeł otrzymywania wodoru. Jeśli dotychczas 

stosowane źródła wodoru wyczerpią się, to biowodór nie będzie wyborem, lecz 

koniecznością dla zachowania dotychczasowego poziomu życia [47]. Dlatego 

należy w krótkim czasie opracować odpowiednią kombinację efektywnych 

„odnawialnych" metod otrzymywania wodoru takich jak: piroliza, gazyfikacja, 

fotoliza, mechanokatalityczny rozkład wody, ciemna fermentacja, 

fotofermentacja, biofotoliza, biokatalityczna elektroliza i metod dopiero 

czekających na opracowanie. 

Ciemna fermentacja wydaje się być najprostszą i stabilną alternatywę 

(można produkować wodór przez całą dobę), należy jednak opracować 

właściwą procedurę utrzymywania złoża bakteryjnego w powiązaniu 

z substratem. Pozostałe metody otrzymywania wodoru są zależne od źródeł 

zewnętrznych niekoniecznie odnawialnych (MEC), są trudne do ustabilizo-
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wania ze względu na okresowe źródło energii (fotofermentacja, biofotoliza, 

fotoliza), wymagają kosztownego przygotowania i emitują stosunkowo sporo 

zanieczyszczeń (piroliza, gazyfikacja). Ustabilizowanie ciemnej fermentacji 

pozwoli nie tylko na ciągłe wytwarzanie wodoru, ale także wielu innych 

niezbędnych produktów do syntez chemicznych. 
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Biowodór, „paliwo przyszłości”, dotychczasowe metody otrzymania,  

– porównanie metod otrzymywania 

Wodór jest ważnym pierwiastkiem w przemyśle chemicznym. Biowodór wydaje się być 

użytecznym odnawialnym nośnikiem energii, który mógłby zastąpić paliwa kopalne. 

Największym problemem wodoru jest jego rzadkie występowanie w czystej formie molekularnej 

H2. Dlatego otrzymanie biowodoru w objętościach opłacalnych jako surowiec czy biopaliwo 

wiedzie przez bioodpady „przesycone” wodorem. Każdy związek zawierający wodór jest 

potencjalnym źródłem wodoru. Selekcja poszczególnych sposobów otrzymywania wodoru 

odbywa się według dostępności materiału, kosztu otrzymania wodoru i wydajności procesu. 

Najpowszechniej stosowaną w przemyśle metodą jest reforming parowy metanu (95% wodoru 

jest produkowane w ten sposób), rozkład wody, rozkład amoniaku, rozkład odpadów 

organicznych(biomasy) Możliwe sposoby otrzymywania wodoru z biomasy to: ciemna 

fermentacja, fotofermentacja, biofotoliza, biokatalityczna elektroliza, piroliza biomasy 

i gazyfikacja biomasy. Przegląd skupia się przede wszystkim na otrzymaniu wodoru z biomasy 

przez ciemną fermentacje. Głównymi substratami pod ciemną fermentacją są źródła bogate 

w cukry choć również korzystnie wypadają doświadczenia z otrzymywania wodoru z glicerolu. 

Ciemna fermentacja jest najbardziej stabilną metodą biologicznego rozkładu biomasy ze względu 

na możliwość „całodobowego” prowadzenie procesu. 

Biohydrogen “the fuel of the future”; current methods of production 

and their comparison" 

Hydrogen is an important raw material for chemical industry. Biohydrogen seems to be feasible 

renewable energy carrier that could replace fossil fuels. The main problem of the hydrogen is that, 

the element rarely exists in a pure molecular compound form H2. Therefore, in order to obtain 

hydrogen in volumes suitable to be used as a raw material for chemical industry or biofuel, the 

decomposition of hydrogen-rich biowaste should be considered. Every compound, containing 

hydrogen atoms is a potential source of hydrogen. Potential paths of hydrogen production should 

be selected taking into account wide distribution of raw materials, hydrogen production-costs and 

process efficiency. The most commonly used or being regarded as possible ways for industrial 

scale are: steam reforming of methane (95% of hydrogen on the market is produced in this way), 

water splitting, ammonia decomposition, decomposition of organic waste (biomass). Ways of 

decomposition of biomass to obtain hydrogen are: dark fermentation, photofermentaion, 

biophotolysis, MEC, biomass gasification, and pyrolysis. This review focuses on dark 

fermentation as the way of hydrogen production from biomass. Most substrates for hydrogen 

production are carbohydrate-rich substrates however, the experiments with glycerol also efficient. 

Dark fermentation is considered to be most stable and feasible biomass-decomposition method 

due to possibility of twenty-four hour operation. 
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Etapowanie inwestycji a system wsparcia 

w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii 

1. Wprowadzenie  

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (dalej: 

„ustawa o oze”) [1] jest źródłem wielu wątpliwości i trudności 

interpretacyjnych. Jednym z nich jest problematyka dotycząca etapowania 

inwestycji, czyli wpływu realizacji przedsięwzięcia w etapach na możliwość 

objęcia określonym systemem wsparcia. Etapowanie inwestycji jest 

powszechne w odniesieniu do wielu projektów związanych z odnawialnymi 

źródłami energii, zwłaszcza w przypadku realizacji farm wiatrowych. W ich 

skład wchodzi bowiem wiele jednostek wytwórczych, które mogą być 

przyłączone w jednym punkcie przyłączenia oraz uruchamiane w określonych 

odstępach czasu. Na tym tle pojawiają się wątpliwości związane z tym, czy 

w świetle ustawy o oze z instalacją odnawialnego źródła energii mamy do 

czynienia już wtedy, gdy rozpocznie ona wytwarzanie energii elektrycznej 

(nawet jeśli proces wytwarzania ma miejsce jedynie w tej części instalacji, 

która osiągnęła gotowość techniczną), czy też dopiero z osiągnięciem takiej 

gotowości i rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej przez wszystkie 

jednostki wytwórcze w ramach takiej instalacji. 

W przypadku etapowania inwestycji omawiana problematyka dotyczy 

w szczególności sytuacji, gdy przedsięwzięcia są oddawane do użytku między 

datą graniczną starego systemu wsparcia, opartym na systemie uzyskiwania 

i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia (tzw. system zielonych 

certyfikatów), a nowego systemu wsparcia, bazującym na tzw. mechanizmie 

aukcyjnym. Omawiany problem ma więc istotne praktyczne znaczenie, gdyż 

związany jest z ustaleniem, jakiego rodzaju systemem wsparcia będzie objęta 

określona instalacja. 

2. Cel pracy  

Dla potrzeb niniejszego artykułu pod pojęciem inwestycji rozumiana 

jest instalacja odnawialnego źródła energii w znaczeniu nadanym przez 
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ustawę o oze tj. instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń 

służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych 

w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło 

są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Tak jak 

zostało już wspomniane wyżej, w przypadku inwestycji realizowanych 

w etapach pojawiają się wątpliwości, czy w oparciu o przepisy ustawy 

o oze ze zindywidualizowaną instalacją odnawialnego źródła energii mamy 

do czynienia już wtedy, gdy rozpocznie ona wytwarzanie energii 

elektrycznej jedynie w części instalacji, czy też dopiero z osiągnięciem 

gotowości technicznej i rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej 

przez wszystkie jednostki wytwórcze w takiej instalacji. 

Na gruncie obowiązującej ustawy analizowany problem odnosi się 

przede wszystkim do inwestycji, które oddawane są między datą graniczną 

starego systemu wsparcia, opartym na systemie uzyskiwania i przedsta-

wiania do umorzenia świadectw pochodzenia (tzw. system zielonych certy-

fikatów), a nowego systemu wsparcia, bazującym na tzw. mechanizmie 

aukcyjnym. Ustawa o oze nie precyzuje bowiem, jak należy postąpić 

w sytuacji, gdy część urządzeń składających się na instalację odnawialnego 

źródła energii zostanie wybudowana i zacznie wytwarzać energię przed 

datą graniczną 1 lipca 2016 roku (tj. datą wejścia w życie rozdziału 

4 ustawy o oze dotyczącego mechanizmów i instrumentów wspierających 

wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii), a dalsza 

część inwestycji zostanie zrealizowana po tej dacie. 

W tym kontekście należy zauważyć, że pierwotnie ustawa o oze 

zakładała, że rozdział 4 miał wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Jednak 

z uwagi m.in. na konieczność dokończenia procesów inwestycyjnych, które 

z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do 

końca 2015 roku, jak również w celu umożliwienia oddania realizowanych 

inwestycji do użytkowania i skorzystania przez wytwórców energii elek-

trycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia, ustawodawca 

zdecydował się na przesunięcie momentu wejścia w życie rozdziału 

4 ustawy o oze. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 rokuo zmianie ustawy 

o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne [2] 

odroczyła moment wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o oze o pół roku, 

w szczególności w zakresie kwestii dotyczących uruchomienia systemu 

akcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł 

energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej 

w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 10 kW. 

Niezależnie od powyższego, aktualny pozostaje problem, z jakim 

systemem wsparcia będziemy mieć do czynienia w przypadku, gdy część 

jednostek wytwórczych w instalacji odnawialnego źródła energii zostanie 
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oddana przed datą graniczną wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o oze 

(1 lipca 2016 roku), zaś pozostała część przedsięwzięcia zostanie zrea-

lizowana po tej dacie. 

3. Materiały i metody  

Przedmiotem niniejszej analizy jest ustawa o oze, a więc akt prawny rangi 

ustawowej, który dotyczy szeroko pojętej problematyki energetyki 

odnawialnej. Jest to akt prawny, który reguluje sektor odnawialnych źródeł 

energii w sposób kompleksowy, a przyjęte w niej rozwiązania prawne są 

zbliżone do standardów prawodawczych rynku energii odnawialnej 

obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej [3].Do głównych celów 

ustawy należy m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony 

środowiska, racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 

uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych 

umów międzynarodowych oraz podnoszenie innowacyjności i konkuren-

cyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, jak również kształtowanie 

mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektryc-

znej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego 

źródła energii [4]. 

W literaturze zwraca się uwagę, że prowadzenie pogłębionej refleksji na 

temat metod badawczych w publikacjach z zakresu prawa energetycznego jest 

rzadko spotykane [5]. Z uwagi jednak na charakter niniejszego materiału 

badawczego, jakim jest akt rangi ustawowej, za najodpowiedniejszą metodą 

badawczą powinna zostać uznana metoda dogmatyczno-prawna polegająca na 

analizie obowiązujących przepisów, ale również jego interpretacji 

występujących na gruncie orzecznictwa i literatury. Mając jednak na uwadze, 

że ustawa o oze została uchwalona 20 lutego 2015 roku, a opublikowana 3 

kwietnia 2015 roku, ilość publikacji naukowych poświęconych komentowanej 

ustawie jest znikoma, oraz brak jest jeszcze orzecznictwa zapadłego na tle 

analizowanej ustawy.  

4. Analiza problemu 

Jak zostało już wskazane wyżej, celem niniejszej pracy jest ustalenie, 

z jakim systemem wsparcia będziemy mieć do czynienia w przypadku, gdy 

część jednostek wytwórczych w instalacji odnawialnego źródła energii 

zostanie oddana przed datą graniczną (1 lipca 2016 roku), a pozostała część 

przedsięwzięcia zostanie zrealizowana po tej dacie. Przez pojęcie systemu 

wsparcia rozumie się w nauce prawa instrumenty regulacji prawnej 

oddziałujące na podmioty sektora energii w ten sposób, że wzrasta udział 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na rynku energetycznym [6]. 
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Ustawa o oze przewiduje dwa systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł 

energii: system uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw 

pochodzenia (tzw. system zielonych certyfikatów) oraz system oparty na 

mechanizmie aukcyjnym. Zarówno system zielonych certyfikatów, jak 

i system aukcyjny skorelowane są z obowiązkiem zakupu energii 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii przez konkretny 

podmiot, którym jest sprzedawca zobowiązany myśl ustawy o oze [7]. 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o oze sprzedawca zobowiązany 

dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii wytworzonej w (i) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż 

mikroinstalacja, w tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie 

rozruchu technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna 

została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 

4, (ii) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, 

zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4. 

Branża związana z sektorem energetyki odnawialnej wskazuje na liczne 

trudności interpretacyjne związane z wyżej wymienionym przepisem. Jej 

zdaniem wyjątkowo niejasne są przepisy ustawy o oze dotyczące definicji 

instalacji odnawialnego źródła energii i daty wytworzenia pierwszej energii 

przez instalację, co w konsekwencji wywołuje istotne wątpliwości 

interpretacyjne w zakresie możliwości etapowania przedsięwzięć [8]. 

Ustawa o oze nie odnosi się bowiem do sytuacji, gdy część urządzeń 

składających się na instalację odnawialnego źródła energii zostanie 

wybudowana i zacznie wytwarzać energię przed 1 lipca 2016 roku, 

a pozostała część inwestycji zostanie zrealizowana po tej dacie [9].Jak 

zostało już wskazane wyżej, rozstrzygnięcie, czy w konkretnym przypadku 

w danej instalacji wytworzono energię przed wejściem w życie rozdziału 4 

ustawy o oze, czy dopiero po tej dacie, odgrywa doniosłą rolę, gdyż 

decyduje o objęciu instalacji odpowiednim systemem wsparcia. 

Aby móc zdefiniować pojęcie instalacji odnawialnego źródła energii, 

w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed 

dniem wejścia w życie rozdziału 4, należy w pierwszej kolejności odwołać 

się do pojęcia instalacji na gruncie ustawy o oze. Zgodnie z art. 2 pkt 13 

ustawy o oze pod pojęciem instalacji odnawialnego źródła energii należy 

rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: (i) urządzeń 

służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych 

w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło 

są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także 

magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię 

elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub (ii) obiektów 

budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący 
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do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn 

biogazu rolniczego. 

Mając na uwadze brzmienie przytoczonego przepisu należałoby 

stwierdzić, że instalacja odnawialnego źródła energii postrzegana jest przez 

ustawodawcę w sposób całościowy, jako wyodrębniony zespół urządzeń 

służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych 

w jednym miejscu przyłączenia. Niektórzy przedstawiciele branży 

związanej z sektorem energetyki odnawialnej powołują się na kome-

ntowany przepis, argumentując, że jeżeli w danym miejscu przyłączenia 

część urządzeń zacznie wytwarzać energię elektryczną przed datą 

graniczną starego systemu wsparcia, a część urządzeń dopiero po tej dacie, 

to nadal mamy do czynienia z jedną instalacją odnawialnego źródła energii 

w rozumieniu ustawy o oze. W konsekwencji uznają oni, że całość tak 

rozumianej instalacji (wraz z dobudowanymi po wskazanej dacie 

jednostkami wytwórczymi) powinna zostać objęta starym systemem 

wsparcia, a więc systemem zielonych certyfikatów [10]. Dodatkowo mając 

na uwadze okoliczność, że przepisy ustawy o oze nie przewidują żadnych 

dodatkowych wymogów np. co do wielkości wytworzenia pierwszej 

energii, należałoby przyjąć, że jej wytworzenie następuje już w fazie 

rozruchu technologicznego (czyli w okresie pracy instalacji odnawialnego 

źródła energii mającej na celu wyłącznie przeprowadzenie prób i testów 

umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji – art. 2 pkt 30 ustawy 

o oze). Z tego wynika, że od pierwszego dnia tej fazy, w którym energia 

elektryczna zostaje wytworzona i wprowadzona do sieci, sprzedawca 

zobowiązany nabywa tę energię, a wytwórcy przysługują świadectwa 

pochodzenia. 
W świetle rozważań dotyczących pojęcia instalacji odnawialnego źródła 

energii, należy mieć na uwadze interpretację Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej „URE”) z dnia 21 grudnia 2015 roku. Prezes URE stanął 

na stanowisku, że zasadne jest traktowanie wszystkich urządzeń służących 

do wytwarzania energii i wyprowadzenia mocy przyłączonych do sieci 

elektroenergetycznej w jednym miejscu przyłączenia , jako jednej instalacji 

odnawialnego źródła energii  w sensie technicznym, niezależnie od kwestii 

związanych z prawem własności do tej instalacji , bądź innym tytułem 

prawnym uprawniającym do dysponowania daną instalacją odnawialnego 

źródła energii. Interpretacja ta jednak nie przesądza, z jakim systemem 

wsparcia będziemy mieć do czynienia w odniesieniu do całości inwestycji 

w sytuacji, gdy część urządzeń zacznie wytwarzać energię elektryczną 

przed datą graniczną starego systemu wsparcia, a pozostała po tej dacie. 

Należy w tym miejscu wskazać, że wytwórcy energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w komentowanym wyżej art. 

42 ust. 1 ustawy o oze, wytworzonej w mikroinstalacji albo w instalacji 
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odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja (i) w której energia 

elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia 

w życie rozdziału 4, (ii) zmodernizowanej po dniu wejścia w życie 

rozdziału 4, przysługuje tzw. świadectwo pochodzenia (art. 44 ust. 1 

ustawy o oze). Jednocześnie ustawa o oze precyzuje dopuszczalną długość 

okresu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia w odniesieniu do obu 

wspomnianych typów instalacji odnawialnego źródła energii. Świadectwo 

pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wytworzonej w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 roku, przy czym okres ten liczy się 

od dnia wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzonego wydanym 

świadectwem pochodzenia (art. 44 ust. 5 ustawy o oze). Z kolei świa-

dectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wytworzonej w mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii 

innej niż mikroinstalacja, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie 

rozdziału 4, przysługuje w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

rozdziału 4. 

Na tym tle powstaje zasadniczy problem, czy w przypadku etapowania 

zespołów odnawialnych źródeł energii, dodatkowe jednostki wytwórcze 

mogą być interpretowane jako modernizacja istniejącej instalacji 

odnawialnego źródła energii. Dodatkowe trudności interpretacyjne 

wywołuje fakt, że pojęcie modernizacji nie zostało zdefiniowane w ustawie 

o oze. Jak słusznie podnosi się w literaturze, przepisy o zasadach 

przyznawania wsparcia instalacjom modernizowanym są dotknięte jednymi 

z najdalej idących braków z punktu widzenia przejrzystości językowej na 

gruncie komentowanej ustawy [11]. Wskazuje się, że pojęcie modernizacji, 

w oparciu o reguły językowe, odnosi się do unowocześnienia, usprawnienia 

czegoś, co już istnieje [12].Jednocześnie trafnie zwraca się uwagę, że 

modernizacja na gruncie ustawy o oze nabiera znaczenia normatywnego 

wyłącznie w przypadku przyrostu łącznej mocy zainstalowanej danej 

instalacji i poniesienia nakładów określonej wartości – w rezultacie 

powoduje to szereg wątpliwości interpretacyjnych w przypadku instalacji 

składających się z większej ilości jednostek wytwórczych (np. farm 

wiatrowych), poprzez wybudowanie których może zostać uzyskany 

przyrost mocy [13].  

W świetle tego problemu, istotna jest wspomniana już wcześniej 

interpretacja Prezesa URE z dnia 21 grudnia 2015 roku, z której wynika, że 

„Okoliczność wytworzenia pierwszej kWh przed dniem wejścia w życie 

rozdziału 4 ustawy przez daną instalacje odnawialnego źródła energii 

pracującą w okresie rozruchu technologicznego, należy przyjąć jako 

przesadzającą o uzyskaniu uprawnienia, określonego w art. 44 ust. 
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1 ustawy (tj. uzyskanie świadectw pochodzenia – przyp. aut), w odniesieniu 

do instalacji o mocy zainstalowanej występującej w fazie rozruchu 

technologicznego wg. stanu na dzień poprzedzający wejście w życie 

rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Budowa kolejnych 

jednostek wytwórczych po tej dacie – przyłączonych w tym samym miejscu 

przyłączenia wydaje się stanowić modernizacje instalacji z wszystkimi tego 

konsekwencjami wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii”. 

Ze stanowiska Prezesa URE wynika zatem, że dodatkowe jednostki wytwórcze 

powinny być interpretowane jako modernizacja istniejącej instalacji 

odnawialnego źródła energii. W konsekwencji świadectwo pochodzenia będzie 

przysługiwać w takim przypadku jedynie w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie rozdziału 4.Należy mieć jednak na uwadze, że informacja Prezesa 

URE nie ma charakteru wiążącego, to może stanowić dla inwestorów istotną 

wskazówkę w zakresie możliwej interpretacji postanowień ustawy o oze.  

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze tak niejasne brzmienie 

przepisów komentowanej ustawy, nie można jednoznacznie ocenić sytuacji, 

gdy tylko część przedsięwzięcia zostanie uruchomiona przed wejściem w życie 

rozdziału 4 ustawy o oze. Obrazuje to przykład budowy farmy wiatrowej, 

która ma mieć moc 30 MW, przy czym przed 1 lipca 2016 roku zostanie 

uruchomione tylko 15 MW. W takiej sytuacji powstałoby pytanie, czy cała 

farma ma uzyskać wsparcie w postaci świadectw pochodzenia, czy tylko 

wspomniane 15 MW. Jeśli przyjąć, że wsparciem w postaci zielonych 

certyfikatów mają być objęte tylko pierwsze 15 MW, to powstaje pytanie, czy 

pozostałe 15 MW będzie musiało się starać oddzielnie o wsparcie w oparciu 

o mechanizm aukcji, czy może cała farma będzie podlegać systemowi 

aukcyjnemu [14]. Mając na uwadze niejasną treść komentowanych przepisów, 

nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. 

5. Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonej analizy wybranych przepisów ustawy o oze 

potwierdzają, że ustawa jest źródłem wielu wątpliwości i trudności 

interpretacyjnych. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie zagadnień 

dotyczących realizacji inwestycji w etapach. W konsekwencji nie można 

jednoznacznie i z całą pewnością stwierdzić, z jakim systemem wsparcia 

będziemy mieć do czynienia w przypadku inwestycji, której część jednostek 

wytwórczych zostanie oddana przed wejściem w życie rozdziału 4 ustawy 

o oze, a pozostała część przedsięwzięcia zostanie zrealizowana po tej dacie. 

Wydaje się, że w tym celu niezbędna jest ingerencja ustawodawcy poprzez 

m.in. doprecyzowanie czy wyjaśnienie takich pojęć, jak „instalacja 

odnawialnego źródła energii”, „modernizacja” czy „wytworzenie energii po 

raz pierwszy”. Wydana w grudniu przez Prezesa URE interpretacja w tym 



 

 

Etapowanie inwestycji a system wsparcia w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii 
 

47 

przedmiocie nie ma charakteru wiążącego, choć niewątpliwie stanowi istotną 

wskazówkę dla inwestorów. Nie zwalnia jednak ustawodawcy z konieczności 

podjęcia odpowiednich działań. Mimo zaś licznych wniosków zgłaszanych 

w tym zakresie przez branżę związaną z sektorem energetyki odnawialnej, nie 

zdecydowano się na doprecyzowanie tych pojęć w ustawie nowelizującej 

ustawę o oze. Należy mieć nadzieję, że przy pracach nad kolejną zmianą 

ustawy, ustawodawca zdecyduje się na skonkretyzowanie i wyjaśnienie 

wszystkich problemowych kwestii związanych z realizacją inwestycji 

w odnawialne źródła energii w etapach. Zaniechanie wprowadzenia takiego 

rozwiązania może zniechęcić inwestorów do realizacji przedsięwzięć, w tym 

może uniemożliwić racjonalne wykorzystanie raz wybudowanej infrastruktury 

do przyłączania kolejnych instalacji [15]. 
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Etapowanie inwestycji a system wsparcia w świetle ustawy 

o odnawialnych źródłach energii  

Jednym z kluczowych problemów związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii 

("ustawa o oze") jest kwestia etapowania przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o oze 

wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 

oraz w art. 42 ust. 1 i 5, wytworzonej w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy 

przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 przysługuje świadectwo pochodzenia. Jednocześnie 

przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie instalacji, w której energia elektryczna 

została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 (tj. 1 lipca 2016 r.) 

Wskazane zagadnienie ma istotne znaczenie szczególnie w kontekście tzw. etapowania inwestycji 

w zakresie OZE. Ustawa o oze bowiem nie wskazuje, jak należy postąpić w sytuacji, gdy część 

urządzeń składających się na instalację OZE zostanie zrealizowana przed 1 lipca 2016 r., 

a pozostała część przedsięwzięcia zostanie wybudowana po tej dacie. 

Implementation of projects in stages and aid scheme in the light of 

Renewable Energy Sources Act 

One of the key issues which is related to the Renewable Energy Sources Act ("RES Act") is the 

implementation of projects in stages. Under article 44 (1), certificates of origin are to be granted 

to producers of electricity as described in article 41 (1) point 2 and articles 42 (1) and (5) of the 

RES Act and produced for the first time in a RES installation before 1 June 2016. However, the 

provisions do not clarify how RES installations are to be treated in relation to article 2 point 13 of 

the RES Act, where energy has been produced in a whole installation before the date Chapter 4 of 

the RES Act enters into force (i.e. 1 June 2016). The issue is crucial in the context of 

implementation of projects in stages. It should be noted that RES Act does not clarify the situation 

where the part of the project is to be built before 1 June 2016 and the remaining part of the project 

is to be implemented after this date. 
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Identyfikacja i sterowanie  

procesami termicznego zgazowania biomasy 

1. Wstęp 

Gazyfikacja jest bardzo ważnym kierunkiem efektywnego wykorzystania 

energii biomasy. Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz reaktora jest 

kluczowym parametrem uzyskania wysokiej sprawności prowadzonego 

procesu. Konieczna staje się zatem identyfikacja modelu oraz zaprojektowanie 

odpowiedniego układu regulacji. Na całym świecie prowadzone są badania 

mające na celu stworzenie optymalnego modelu procesu zgazowania oraz 

układu regulacji automatycznej. W artykułach naukowych można znaleźć 

różne metody tworzenia modelu, np. poprzez zbudowanie modeli 

elementarnych zjawisk procesu, tj.: model cieplny, parowania wody, 

termicznego rozpadu biomasy, spalania paliwa stałego oraz spalania syngazu 

[1]. Rong i współpracownicy [2] stworzyli model procesu zgazowania 

w postaci funkcji przejścia na podstawie odpowiedzi skokowej i analizie 

procesów przejściowych, by na jego podstawie stworzyć regulator PID
4
 [3]. 

Trudności z pomiarem on-line parametrów tworzonego syngazu stały się 

motywacją do stworzenia systemu szacującego jego skład. Stworzony model 

neuronowy na podstawie łatwych do zmierzenia sygnałów wyjściowych 

przybliżał zawartość tlenku węgla i wodoru w generowanym gazie[4]. 

W pracy Rong i współpracowników [5] pokazano metody redukcji rzędu 

modelu matematycznego, w związku z trudnościami sterowania modelem 

wielowymiarowym 25 rzędu stworzonym przez korporację ALSTOM. Na 

podstawie powyższego modelu porównano również działanie modeli 

liniowych i nieliniowych tego samego rzędu [6] oraz projektowano różne 

układy sterowania [7, 8]. Niektóre badania skupiały się na opracowaniu 

układów regulacji elementów składowych procesu. W [9] stworzono regulator 

                                                                 
1siudak.mariusz@gmail.com, Dział badawczo-rozwojowy, Instytut Energii sp. z o.o., 

http://www.instytutenergii.pl/main-site 
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4 Regulator PID – regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący (ang. proportional-integral-

dirivativecontroller) 
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rozmyty (ang. Fuzzy Controller), sterujący pracą systemu usuwania popiołu 

z reaktora. Modele procesu zgazowania tworzone są również przy pomocy 

programów symulacyjnych tj. np. Aspen Plus [10]. Porównano skład oraz 

kaloryczność syngazu otrzymany z symulacji komputerowej ze składem 

otrzymanym z przeprowadzonego eksperymentu.  

Badania przedstawione w niniejszym artykule dotyczyły instalacji 

zgazowania, której prototyp w skali technicznej powstał dzięki finan-

sowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt: 

”Zawansowane Technologie Pozyskiwanie Energii” Zadanie Badawcze nr 

4 „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii 

z biomasy, odpadów rolniczych i innych”. 

2. Cel pracy  

Celem pracy było przeprowadzenie podstawowych badań identyfika-

cyjnych badawczego reaktora zgazowania dolnociągowego ze złożem 

stałym. Stworzone zostały odpowiednie charakterystyki statyczne, 

charakteryzujące właściwości obiektu w warunkach ustalonych. Następnie 

wyznaczono składowe modelu procesu zgazowania, model części 

przepływowej oraz model części termochemicznej reaktora.  

3. Metoda badawcza 

Prototypowy reaktor zgazowania przedstawiono jako wielowymiarowy 

obiekt badań (rys. 1). Procesem steruje się poprzez zmianę nastawy: 

 strumienia podawanej biomasy; 

 strumienia tłoczonego do reaktora czynnika zgazowującego; 

 strumienia usuwanego popiołu. 
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Rysunek 1. Schemat reaktora jako wielowymiarowego obiektu badań [opracowanie własne] 

gdzie: 

 𝑚𝑏  – strumień biomasy 
𝑘𝑔

𝑠
 ; 

 𝑚𝑎  – strumień powietrza  
𝑘𝑔

𝑠
 ; 

 𝑚𝑐  – strumień popiołu  
𝑘𝑔

𝑠
 ; 

 𝑚𝑐– masa reaktora [kg]; 

 𝑚𝑔  – strumień gazu  
𝑘𝑔

𝑠
 ; 

 𝑄  – strumień ciepła [kW]; 

 T – temperatura w strefie utleniania [°C]; 

 z – zakłócenia np. zmiana parametrów paliwa; 

 fg – nastawa pracy rusztu [
𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
]. 

Podczas opracowywania charakterystyk statycznych, badania skupiały 

się na analizie wpływu zmiennych wejściowych procesu na mierzone 

zmienne wyjściowe w warunkach ustalonych.  

Tworzenie modelu dynamicznego części przepływowej i części termo-

chemicznej polega na analizie procesów przejściowych związanych ze 

skokową zmianą sygnału wejściowego obiektu rzeczywistego. Rejestrowane 

jest wejście i wyjście obiektu. Następnie zarejestrowane sygnały wprowa-

dzono do modułu System Identyfication Toolbox programu Matlab 

i wyznaczono przybliżony model obiektu jako człon inercyjny I rzędu 

z opóźnieniem. 
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4. Stanowisko badawcze 

Główne cechy badawczego reaktora zgazowania: 

 reaktor zaprojektowano i wykonano jako dolnociągowy; 

 brak przewężenia konstrukcyjnego; 

 reaktor ze złożem stałym; 

 moc cieplna około 200kW; 

 czynnik zgazowujący – powietrze atmosferyczne. 

Na rysunku nr 2 przedstawiono rysunek dolnociągowego reaktora 

zgazowania, z zaznaczonymi strefami zgazowania, miejscem podawania 

wsadu, czynnika zgazowującego oraz ujściem generowanego syngazu. 

Rysunek nr 3 pokazuje schematycznie badany reaktor. Konstrukcję 

wsporczą umieszczono na tensometrach, dzięki czemu możliwy jest pomiar 

w czasie rzeczywistym masy reaktora – a co za tym idzie – szybkość 

konwersji materiału wsadowego. Realizowany jest pomiar temperatury 

w czterech strefach zgazowania oraz dodatkowo w rurze wylotowej 

generowanego syngazu. Czynnik zgazowujący podawany jest do reaktora 

za pomocą sprężarki bocznokanałowej, natomiast jego strumień mierzony 

jest za pośrednictwem rotametru.  

 

Rysunek 2. Schematyczny rysunek reaktora dolnociągowego bez przewężenia konstrukcyjnego 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Schematyczny rysunek badawczego reaktora zgazowania [opracowanie własne] 

Konstrukcję badawczego reaktora można podzielić na: 

 zespół podawania czynnika zgazowującego (rys. 4); 

 zespół usuwania popiołu (rys. 5); 

 zespół podawania biomasy; 

 komorę reaktora. 

Zespół podawania czynnika zgazowującego został zbudowany w postaci 

4 dysz rozmieszczonych po obwodzie reaktora co 90°. W celu podniesienia 

sprawności procesu, zastosowano układ wstępnego podgrzania powietrza. 

Układ ten został wykonany w postaci płaszcza okalającego strefę 

utleniania. Wstępnie podgrzane powietrze trafia przez dysze do wnętrza 

reaktora. 
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Rysunek 4. Przekrój zespołu podawania czynnika zgazowującego [opracowanie własne] 

Zespół usuwania popiołu z reaktora składa się z rusztu obrotowego 

zintegrowanego z nagarniaczem popiołu oraz transportera ślimakowego. 

Prędkość transportu masy przez ruszt zależy głównie od prędkości 

obrotowej rusztu.  

 

Rysunek 5. Model zespołu usuwania popiołu [opracowanie własne] 
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Zespół podawania biomasy składa się z transportera ślimakowego 

z lejem zasypowym, oraz dwóch zasuw pracujących naprzemiennie, 

zapewniających szczelność instalacji podczas podawania biomasy. 

W celu osiągnięcia wysokiego stopnia konwersji substancji smolistych, 

konstrukcję reaktora wydłużono w stosunku do średnicy tak, aby zwiększyć 

czas przepływu gazu przez strefę gorącą. W badawczym reaktorze średnica 

wewnętrzna D=300mm, natomiast długość komory zgazowania l=1200mm. 

Reaktor zgazowania został wyposażony w oprogramowanie kontrolno-

pomiarowe w technologii HIL (rys. 6). Wykorzystano komputer przemys-

łowy z systemem czasu rzeczywistego xPCtarget firmy Mathworks oraz 

środowisko Matlab/Simulink, umożliwiające szybką implementację różnych 

metod sterowania procesem zgazowania. 

 

Rysunek 6. Schemat funkcjonalny układu sterowania i prototypowania w technologii HIL 

w zastosowaniu do procesu zgazowania [11] 

5. Identyfikacja części przepływowej 

W tym rozdziale przedstawiono proces tworzenia charakterystyk 

statycznych oraz modelu dynamicznego części przepływowej reaktora. 

Pokazano sposób identyfikacji modelu dynamicznego w wyznaczonym 

zakresie pracy. 

5.1. Charakterystyka statyczna części przepływowej 

Pierwszym podstawowym badaniem było stworzenie charakterystyki 

statycznej części przepływowej reaktora. Badanie polegało na zmianie 

częstotliwości pracy silnika sprężarki bocznokanałowej tłoczącej powietrze 

do komory reaktora oraz rejestrowaniu objętościowego natężenia 

przepływu z rotametru (rys. 7). 
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Rysunek 7. Odczyt objętościowego natężenia przepływu (wykres górny), przy zmianach 

częstotliwości pracy silnika sprężarki (dolny wykres) [opracowanie własne] 

Na podstawie otrzymanych wyników, stworzona została charakterys-

tyka statyczna przedstawiona na rysunku nr 8. Ze względu na mechaniczną 

histerezę rotametru, co determinuje zakres pomiarowy od 10𝑚3/, oraz 

opory złoża porowatego w komorze reaktora, w zakresie od 0-30hz 

częstotliwości pracy silnika powstała nieliniowość. W związku z brakiem 

możliwości pomiaru natężenia przepływu w tym zakresie, przyjęto, że 

reaktor nie będzie pracował w tym zakresie częstotliwości. Na wykresie 

zmienną wejściową u jest nastawa falownika w hercach, natomiast zmienną 

wyjściową y jest objętościowe natężenie przepływu. Charakterystyka 

została przetransformowana tak, aby zlikwidować nieliniowość. 

Dokonujemy przesunięcia wykresu o wektor  𝑡𝑢 , 𝑡𝑦  , współrzędne punktów 

po transformacji spełniają zależność: 

𝑢′ = 𝑢 + 𝑡𝑢        (1) 

gdzie, u’ – współrzędna nowego układu, u – współrzędna układu 

transformowanego, tu – przesunięcie na osi odciętych. 

𝑦′ = 𝑦 + 𝑡𝑦        (2) 

gdzie, y’ – współrzędna nowego układu, y – współrzędna układu 

transformowanego, ty – przesunięcie na osi rzędnych. 
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Rysunek 8. Charakterystyka statyczna części przepływowej reaktora [opracowanie własne] 

Wyznaczając tuoraz tyotrzymano: 

𝑢′ = 𝑢 − 25       (3) 

𝑦′ = 𝑦 − 10       (4) 

Na rysunku nr 9 przedstawiono charakterystykę statyczną po trans-

formacji. Na wykresie pokazano również aproksymację charakterystyki 

funkcją liniową. 
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Rysunek 9. Transformowana charakterystyka statyczna [opracowanie własne] 

5.2. Model dynamiczny części przepływowej 

W celu identyfikacji modelu dynamicznego części przepływowej, jako 

wymuszenie wykorzystano sygnał PRBS. Jest to binarny sygnał 

pseudolosowy wygenerowany programowo w programie Simulink, który 

podczas badań służył do sterowania pracą sprężarki bocznokanałowej 

tłoczącej czynnik zgazowujący do reaktora. Na rysunku 10 przedstawiono 

schemat blokowy identyfikacji części przepływowej. 

 

Rysunek 10. Schemat blokowy identyfikacji części przepływowej [opracowanie własne] 

  



 

 

Identyfikacja i sterowanie procesami termicznego zgazowania biomasy 
 

59 

Gdzie: 

 u(t) – wymuszenie w postaci nastawy częstotliwości pracy sprężarki 

bocznokanałowej; 

 y(t) – zmierzony przez rotametr przepływ objętościowy; 

 Gp(s) – identyfikowany model części przepływowej w postaci 

transmitancji operatorowej; 

 z1(t) – zakłócenia związane z błędem wypracowania sygnału 0-10V 

sterującym pracą falownika, zakłóceniami elektromagnetycznymi, 

niedokładnościami wysterowania silnika sprężarki przez falownik; 

 z2(t) – zakłócenia związane z błędem pomiarowym rotametru, 

zakłóceniami elektromagnetycznymi, błędem pomiarowym karty 

pomiarowej. 

Badanie przeprowadzono dla zmienności nastawy falownika od 25 do 

55hz co odpowiada zakresowi strumieni od 10 do 28𝑚3/. Dolna granica 

wynika z ograniczeń pomiaru małych wartości przepływów przez rotametr, 

histerezy mechanicznej oraz oporów pneumatycznych samego rotametru. 

Badanie przeprowadzono w warunkach pełnego zasypania komory reaktora 

materiałem modelowym – pelletem drzewnym. Na rysunku 11 przed-

stawiono przebieg badania. Na górnym wykresie pokazano zmierzony 

przez rotametr przepływ objętościowy, natomiast na dolnym wykresie, 

zadane wymuszenie. 

 

Rysunek 11. Wykres wymuszenia (nastawa falownika) i odpowiedzi (przepływ) [opracowanie 

własne] 

Następnie dane wejściowe i wyjściowe procesu zostały ustandaryzo-

wane do zakresów 0-1, po czym zaimportowano je do modułu System 
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Identyfication Toolbox programu Matlab. Wyznaczony został model 

obiektu rzeczywistego jako obiekt inercyjny I rzędu z opóźnieniem: 

 wzmocnienie k=0,98753; 

 stała czasowa Ts=0,36414s; 

 opóźnienie To=0,44514s. 

Otrzymano dopasowanie odpowiedzi modelu do odpowiedzi obiektu 

rzeczywistego na poziomie 88,81%. Na rysunku nr 12 przedstawiono 

wykres porównujący odpowiedź modelu oraz odpowiedź obiektu. 

Transmitancja operatorowa części przepływowej reaktora: 

𝐺 𝑠 =
0,98753

0,36414 𝑠+1
𝑒−0,44514 𝑠      (5) 

 

Rysunek 12. Wykres odpowiedzi modelu i odpowiedzi obiektu – przybliżony fragment 

wykresów [opracowanie własne] 

6. Identyfikacja części termochemicznej 

W tym rozdziale przedstawiono proces tworzenia charakterystyk 

statycznych oraz modelu dynamicznego części termochemicznej reaktora. 

W pracy pokazano przygotowanie modelu dynamicznego działającego 

w przyjętym zakresie pracy.  

6.1. Charakterystyka statyczna części termochemicznej 

Celem kolejnych badań było wyznaczenie charakterystyki statycznej 

zmiany temperatury strefy utleniania w funkcji przepływu czynnika 

zgazowującego. Charakterystyka została stworzona przy strumieniu poda-
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wania biomasy𝑚𝑏 = 0,01  
𝑘𝑔

𝑠
  oraz nastawie pracy rusztu 𝑓𝑔 = 0,2  

𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
  

(rys.1). Zmienną wielkością wejściową był strumień podawanego czynnika 

zgazowującego 𝑚𝑎 , natomiast zmienną wyjściową mierzoną, temperatura 

w strefie utleniania T. Otrzymano charakterystykę statyczną przedstawioną 

na rysunku 13. Dodatkowo na rysunku pokazany został przedział w którym 

została wykonana odpowiedź skokowa, do celu identyfikacji części 

termochemicznej. Zmienna wejściowa u na charakterystyce statycznej 

reprezentuje objętościowe natężenie przepływu, natomiast zmienna 

wyjściowa y, temperaturę w strefie utleniania. 

 

Rysunek 13. Charakterystyka temperatury złoża w strefie utleniania w funkcji przepływu 

czynnika zgazowującego [opracowanie własne] 

6.2. Model dynamiczny części termochemicznej 

W celu identyfikacji modelu dynamicznego części termochemicznej, 

wykonano odpowiedź skokową na obiekcie rzeczywistym.  

 

Rysunek 14. Schemat blokowy identyfikacji części termochemicznej [opracowanie własne] 
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Na rysunku nr 14 pokazano schemat blokowy identyfikacji części 

termochemicznej, gdzie: 

 x(t) – wymuszenie w postaci nastawy częstotliwości pracy sprężarki 

bocznokanałowej; 

 u(t) – zmierzony przez rotametr przepływ objętościowy; 

 y(t) – temperatura w strefie utleniania; 

 Gp(s) –część przepływowa reaktora; 

 Gt(s) – identyfikowany model części termochemicznej w postaci 

transmitancji operatorowej; 

 z1(t) – zakłócenia związane z błędem wypracowania sygnału 0-10V 

sterującym pracą falownika, zakłóceniami elektromagnetycznymi, 

niedokładnościami wysterowania silnika sprężarki przez falownik; 

 z2(t) – zakłócenia związane z błędem pomiarowym rotametru, 

zakłóceniami elektromagnetycznymi, błędem pomiarowym karty 

pomiarowej; 

 z3(t) – zakłócenia związane z błędem pomiarowym termopary, 

zakłóceniami elektromagnetycznymi, błędem pomiarowym karty 

pomiarowej. 

Odpowiedź na wymuszenie skokowe zostało wykonane przy zmianie 

objętościowego natężenia przepływu z wartości ok. 40𝑚3/ na wartość ok. 

56𝑚3/. Zakres zmiany wartości przepływu odpowiadał zakresowi 

zmiany nastawy częstotliwości pracy sprężarki z 60hz na 80hz. Na rysunku 

nr 15 przedstawiono odpowiedź skokową części termochemicznej reaktora. 

 

Rysunek 15. Wykres zmiany temperatury w strefie utleniania (górny wykres) na wymuszenie 

skokowe zmiany nastawy pracy sprężarki tłoczącej czynnik (dolny wykres) 

[opracowanie własne] 



 

 

Identyfikacja i sterowanie procesami termicznego zgazowania biomasy 
 

63 

Ustandaryzowane do zakresów 0-1, dane wejściowe i wyjściowe zostały 

wprowadzone do modułu System Identyfication Toolbox programu Matlab. 

Wyznaczony został model obiektu rzeczywistego jako obiekt inercyjny I 

rzędu z opóźnieniem: 

 wzmocnienie k=1; 

 stała czasowa Ts=111,9612; 

 opóźnienie To=200s. 

Otrzymano dopasowanie odpowiedzi modelu do odpowiedzi obiektu 

rzeczywistego na poziomie 97,35%. Wykres przedstawiający odpowiedź 

modelu oraz odpowiedź obiektu rzeczywistego przedstawiono na rysunku 

nr 16. Transmitancja operatorowa części termochemicznej reaktora: 

𝐺 𝑠 =
1,0545

142,69𝑠+1
𝑒−159,54𝑠      (6) 

 

Rysunek 16. Porównanie odpowiedzi obiektu rzeczywistego z odpowiedzią przybliżonego 

modelu części termochemicznej [opracowanie własne] 

7. Sterowanie pracą reaktora 

Sterowanie pracą reaktora zgazowania polega na wybraniu punktu pracy 

reaktora. Dobranie odpowiedniej nastawy objętościowego natężenia 

przepływu powietrza tłoczonego do reaktora określa się na podstawie 

wyznaczonych charakterystyk statycznych. Ze względu na fluktuacje 

wartości przepływu na przestrzeni dłuższego okresu badań procesu, 

zaprojektowano regulator części przepływowej. Fluktuacje wynikały ze 

zmiennej wartością oporów pneumatycznych złoża porowatego, tworzo-

nego przez wsad reaktora.  
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Rysunek 17. Schemat blokowy sterowania pracą badawczego reaktora zgazowania 

[opracowanie własne] 

 Na rysunku nr 17 pokazano schemat blokowy sterowania pracą 

reaktora, gdzie: 

 x(t) – nastawa temperatury w strefie utleniania; 

 u(t) – zmierzony przez rotametr przepływ objętościowy; 

 y(t) – temperatura w strefie utleniania; 

 e(t) – uchyb regulacji; 

 Gp(s) – część przepływowa reaktora zgazowania; 

 Gt(s) – część termochemiczna reaktora zgazowania; 

 Gr(s) – regulator części przepływowej; 

 z1(t) – zakłócenia związane z błędem wypracowania sygnału 0-10V 

sterującym pracą falownika, zakłóceniami elektromagnetycznymi, 

niedokładnościami wysterowania silnika sprężarki przez falownik; 

 z2(t) – zakłócenia związane z błędem pomiarowym rotametru, 

zakłóceniami elektromagnetycznymi, błędem pomiarowym karty 

pomiarowej; 

 z3(t) – zakłócenia związane z błędem pomiarowym termopary, 

zakłóceniami elektromagnetycznymi, błędem pomiarowym karty 

pomiarowej. 

Regulator części przepływowej został zaprojektowany i zaimplemen-

towany jako PID, o parametrach dobranych na podstawie kryterium 

Zieglera Nicholsa. Regulator został dodatkowo dostrojony ręcznie w trybie 

off-line. Na rysunku nr 18 pokazano działanie regulatora przepływu. 
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Rysunek 18. Działanie pracy regulatora przepływu [opracowanie własne] 

8. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania na prototypowym reaktorze zgazowania 

pozwoliły na opracowanie charakterystyk ruchowych wielowymiarowego 

obiektu badawczego. Wykorzystując moduł System Identification Toolbox 

programu Matlab, zostały wyznaczone modele dynamiczne części 

przepływowej oraz części termochemicznej badawczego reaktora zgazowania. 

Stworzone modele tworzą model procesu zgazowania, który zostanie 

wykorzystany do projektowania off-line różnych układów sterowania. 

Prototypowy reaktor został już przygotowany do analizy generowanego 

syngazu – został zaprojektowany i wykonany system poboru próby. 

W przyszłości wykonane zostaną badania, mające na celu stworzenie 

charakterystyk statycznych dotyczących generowanego gazu oraz 

przeprowadzona zostanie pod tym kątem optymalizacja prowadzonego 

procesu. Zaplanowane są również badania procesu przy zastosowaniu innych 

materiałów wsadowych niż przyjęty do badań pellet drzewny. 
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Identyfikacja i sterowanie procesami termicznego zgazowania biomasy 

Biomasa jako źródło paliwa stałego w procesie zgazowania jest używana od długiego okresu 

czasu. Zgazowanie biomasy jest procesem, w którym paliwo stałe jest zamieniane na paliwo 

gazowe w poprzez częściowe jego utlenienie. Obecnie w dobie gwałtownego rozwoju energetyki 

odnawialnej proces zgazowania biomasy nabrał nowego znaczenia. Stał się przedmiotem wielu 

zastosowań głównie w instalacjach wytwarzania ciepła. Wraz z rozwojem technologii 

kondycjonowania gazu generatorowego zgazowanie coraz częściej jest stosowane w instalacjach 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Integracja procesu zgazowania 

z urządzeniami kogeneracyjnymi wymaga zachowania stabilnych właściwości powstającego 

gazu generatorowego. Jakość sterowania takich zintegrowanych procesów staje się zatem 

głównym tematem badawczym w nowoczesnych instalacjach zgazowania. W pracy 

przedstawiono sposób identyfikacji modelu procesu zgazowania do celów sterowania oraz 

przedstawiono sposób sterowania pracą reaktora. 

Identification and control of biomass gasification thermal processes 

As a source of solid fuel in the gasification process, biomass has been used for a long time. 

Gasification of biomass is a process in which the solid fuel is converted to a gaseous fuel through 

partial oxidation. The process takes place in devices called gasifiers. A common feature of 

gasifiers is the oxidation of the substrate or products portions to provide heat to the process. 

Today, in the era of rapid growth of renewable energy, biomass gasification process took on 

a new meaning. It became the subject of numerous applications, mainly in heat generation plants. 

With growth of the syngas conditioning technology, gasification is being increasingly used in 

combinations of heat and power systems. The integration of gasification process with CHP 

devices requires stable parameters of formed syngas. Quality of control such integrated processes 

is becoming a main research topic in modern gasification systems. In the article was presented 

method of identification the gasification process for the control purposes and presented method of 

control gasifier.  
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Ewelina Krawczak
1
 

Kompleksowe projektowanie  

instalacji fotowoltaicznych  

z wykorzystaniem programu DDS-CAD  

1. Wprowadzenie 

Konwersja fotowoltaiczna jest obecnie jedynym znanym sposobem 

bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną, na którą zapotrzebowanie cały czas wzrasta. Przy wykorzystaniu 

technologii fotowoltaicznych możliwa jest produkcja tzw. czystej energii. 

Konwencjonalne źródła energii, takie jak gaz, ropa naftowa, węgiel kamienny 

lub brunatny wykorzystywane obecnie do produkcji energii powodują 

zanieczyszczenie ekosystemu, co prowadzi do pogarszającego się z każdym 

dniem stanu środowiska naturalnego. Jednak źródła te mogą zostać zastąpione 

przez energię Słońca. Produkcja energii elektrycznej przy pomocy ogniw 

fotowoltaicznych nie oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne, nie 

powstają szkodliwe odpady oraz nie powoduje ona emisji szkodliwych 

substancji do otoczenia.  

Rezerwy źródeł konwencjonalnych z każdym dniem są coraz mniejsze, 

jednocześnie emisja gazów cieplarnianych do atmosfery coraz większa, więc 

konieczne jest stopniowe redukowanie zużycia paliw kopalnianych. Zasoby 

energii słonecznej są nieskończenie duże, dlatego też wykorzystanie zaledwie 

niewielkiej ilości tej energii jest w stanie całkowicie pokryć aktualne ziemskie 

zapotrzebowanie energetyczne. Przy pomocy ogniw fotowoltaicznych można 

tworzyć moduły, panele, a także systemy fotowoltaiczne, które mogą 

współpracować z siecią elektroenergetyczną lub być od niej całkowicie 

niezależne. Małe instalacje fotowoltaiczne on-gridczyli systemy zintegrowane 

z siecią przesyłową znajdują coraz większe zainteresowanie u indywidualnych 

odbiorców energii elektrycznej. Istotną rolę odgrywają czynniki ekonomiczne 

ze względu na to, iż sam użytkownik jest producentem energii elektrycznej 

niezbędnej do funkcjonowania gospodarstwa domowego i poniekąd jest 

uniezależniony od dostawców energii elektrycznej i koniunktury rynku.  

                                                                 
1e.krawczak@pollub.pl, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii 

Środowiska, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl 
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Celem wykonania niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości 

wykorzystania oprogramowania DDS-CAD do zaprojektowania foto-

woltaicznej instalacji on-grid dla domu jednorodzinnego.  

2. Oprogramowanie DDS-CAD 

Program DDS-CAD jest to narządzie służące do kompleksowego 

projektowania zarówno naziemnej instalacji fotowoltaicznej, jak i instalacji 

dowolnie zintegrowanej z budynkiem. Program dzięki zaimplementowanym 

modułom (sanitarno-grzewczy, wentylacyjno-klimatyzacyjny, elektro-

techniczny oraz fotowoltaiczny) znajduje szerokie zastosowanie w wielu 

branżach. Można go wykorzystać przy projektowaniu zarówno instalacji 

sanitarnych (wentylacyjno – grzewczych, sanitarno – grzewczych) oraz 

fotowoltaicznych. Każdy z dostępnych modułów pozwala na stworzenie 

odrębnej instalacji, będącej jednak integralną częścią projektowanego obiektu. 

Dodatkowo program posiada szeroko rozbudowany moduł architektoniczny 

zintegrowany z każdym z pozostałym modułów. Jest to narzędzie pozwalające 

na stworzenie modelu budynku na podstawie gotowych, przygotowanych 

w innych programach graficznych, rysunków dwuwymiarowych. 

Program ten pozwala na stworzenie pełnej dokumentacji projektowej, 

zarówno obliczeń, rysunków, jak i raportów końcowych. Jest to możliwe 

dzięki zastosowaniu technologii BIM (Building Information Modeling), która 

pozwala na modelowanie informacji o budynku. Jest to proces umożliwiający 

odwzorowanie fizycznych i funkcjonalnych właściwości projektowanego 

obiektu wspólnego dla wszystkich branż: architektonicznej, instalacyjnej. 

Reprezentujący nowatorskie podejście do projektowania polegające na 

wykorzystaniu standardu zorientowanego obiektowo posługującego się 

wirtualnym modelem. Technologia BIM pozwala na uniwersalną wymianę 

danych pomiędzy różnymi programami wykorzystującymi tę innowacyjność, 

jak również pomiędzy różnymi branżami. Pozwala ona inżynierom rozmaitych 

specjalności na konsolidację swoich projektów z wirtualnym modelem 

budowli. Technologia BIM umożliwia sprawdzenie w wirtualnym środowisku 

opracowanych modeli, co prowadzi do realizacji optymalnego rozwiązania. 

Ułatwia to i przyśpiesza tym samym proces projektowania, a także 

zakończenia inwestycji.  

2.1. Moduł architektoniczny  

Pracę z oprogramowaniem DDS-CAD należy rozpocząć od stworzenia 

modelu budynku, który następnie posłuży jako prototyp do dalszego 

projektowania instalacji. W tym celu można wykorzystać podkłady 

dwuwymiarowe w dowolnym formacie (*.dwg, *.dxf, *.jpg lub *.pdf). 

Jeżeli wykorzystano plik z rozszerzeniem *.dwg lub *.dxf program auto-
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matycznie rozpoznaje obiekty, takie jak pomieszczenia, okna, drzwi, co 

dodatkowo przyspiesza pracę. Ponadto każdemu tworzonemu 

pomieszczeniu można przypisać, oprócz przeznaczenia– korytarz, pokój 

dzienny, łazienka czy też jadalnia (rys. 1), właściwości (obciążenie cieplne, 

obciążenie chłodu, współczynnik przenikania ciepła) czy też zadeklarować 

materiały, z których są wykonane poszczególne przegrody. Można również 

wybrać rodzaj budynku – budownictwo mieszkalne, hotel czy też budynki 

użyteczności publicznej. 

 

Rysunek 1. Okno programu przedstawiające możliwości przypisania właściwości projektowanym 

obiektom [opracowanie własne] 

Na podstawie rysunku dwuwymiarowego powstaje model dwu – oraz 

trójwymiarowy poszczególnych kondygnacji projektowanego obiektu. 

W oparciu o podkład architektoniczny wstawiono okna, drzwi o wyma-

ganych wymiarach – szerokości i wysokości, wysokości montażowej oraz 

o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła. Na rysunku 2 przed-

stawiono trójwymiarowy model parteru oraz pierwszego piętra wraz ze 

stolarką okienną i drzwiową.  
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Rysunek 2. Wizualizacja modelu parteru, pierwszego piętra wraz ze stolarką okienną i drzwiową 

[opracowanie własne] 

Wykreowanie pokrycia dachowego o odpowiednim kącie nachylenia, 

dla modelu fotowoltaicznego, jest niezwykle istotnym etapem. Program 

oferuje podstawowe typy dachów, m.in. płaskie, dwuspadowe, cztero-

połaciowe (rys.3). 

 

Rysunek 3. Model dachu a) dwupołaciowego, b) czteropołaciowego, c) czteropołaciowego 

z koszem [opracowanie własne] 

Nowoczesne budownictwo coraz częściej wykorzystuje bardziej 

skomplikowane konstrukcje więźby dachowej. Przy przenoszeniu wizji 

architekta do programu DDS- CAD należy poprawnie oszacować przebieg 

i wysokość kalenic głównych, kalenic narożnych, a także „kosza” 

tworzącego się na przecięciu dwóch połaci dachowych. Projektant musi 

również znać położenie najniższej położnej części dachu – okapu oraz jego 

wymiary. Kalenice są niezwykle istotne w dalszej części projektowania, 

przy instalowaniu modułów fotowoltaicznych. Oś obrotu poszczególnych 

baterii słonecznych jest zintegrowana z najwyższym punktem danej połaci 

dachowej. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy model dwuwymiarowy, 

natomiast na rysunku 5 trójwymiarowy model dachu zbudowanego z wielu 

połaci dachowych, znajdującego się na dwóch kondygnacjach. 
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Rysunek4. Model 2D dachu wielopołaciowego [opracowanie własne] 

 

 

Rysunek 5. Model 3D dachu wielopołaciowego [opracowanie własne] 

3. Warunki nasłonecznienia dla Polski 

W projektowaniu instalacji fotowoltaicznych niezbędnym elementem jest 

znajomość rocznych wartości nasłonecznienia oraz wartości usłonecznienia. 

Ważna jest również zmienność napromieniowania w poszczególnych latach. 

Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni kuli ziemskiej różni się 

w zależności od szerokości geograficznej [1]. Położenie Polski pokazano na 

rysunku 6, a jej współrzędne wynoszą: 

 długość geograficzna λ 14°07′ E – 24°09′E; 

 szerokość geograficzna φ 49°00′ N – 54°50′ N. 



 

 

Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu DDS-CAD 
 

73 

 

Rysunek 6. Nasłonecznie w Europie [opracowanie własne] 

W Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii słonecznej przy 

dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę 

energię. W miesiącach kwiecień – wrzesień czas operacji słonecznych wynosi 

16 h/d i to właśnie na ten okres przypada 80% całkowitej sumy 

nasłonecznienia w ciągu roku. Natomiast w pozostałych miesiącach, 

październik – marzec, czas operacji słonecznych zmniejsza się do 8 h/d [2]. 

Usłonecznienie w Polsce osiąga różne wartości w zależności od regionu 

Polski. Wartość nasłonecznia dla Polski waha się w zakresie 950 – 1250 

kWh/m². Warunki nasłonecznienia można przyrównać do krajów znajdujących 

się na podobnej szerokości geograficznej. Średnie usłonecznienie Polski 

wynosi 1600 h/rok [3].  

3.1. Lokalizacja geograficzna projektowanego obiektu w DDS-

CAD 

Wybór lokalizacji jest niezwykle istotnym elementem przy projektowaniu 

instalacji, również gdy wykonujemy ją wykorzystując oprogramowanie DDS-

CAD. Musimy wskazać gdzie dokładnie system zostanie utworzony. Na 

podstawie wyznaczonej przez projektanta lokalizacji geograficznej instalacji 

PV program pobierze on-line dane o położeniu Słońca na horyzoncie. Jest to 

jeden z najważniejszych etapów projektowania. Aby dokonać wyboru 

lokalizacji należy wybrać jedną z dostępnych, bądź zadeklarować nową. 

W celu wskazania lokalizacji niewystępującej w DDS-CAD należy ręcznie ją 
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dodać,wprowadzając następujące dane: strefę klimatyczną, wysokość na 

poziomem morza oraz długość i szerokość geograficzną (rys. 7.). 

 

Rysunek 7. Okno programu przedstawiające dane niezbędne do zdefiniowania nowej lokalizacji 

geograficznej [opracowanie własne] 

Kolejną istotną rzeczą jest odpowiednie zorientowanie instalacji 

fotowoltaicznej w odniesieniu do kierunku południowego, w celu zwiększenia 

ilości energii docierającej do powierzchni modułu fotowoltaicznego 

w stosunku do nasłonecznienia na powierzchnię horyzontalną. W programie 

DDS-CAD określenie „azymutu” instalacji możliwe jest w dwojaki sposób. 

Poprzez wpisanie kąta odchylenia od kierunku północnego (0-359º) lub 

w sposób graficzny poprzez wskazanie za pomocą róży wiatrów. Wybór 

lokalizacji i „azymutu” jest wymagany w celu dokonania analizy zacienia oraz 

doboru pozostałych elementów instalacji fotowoltaicznej.  

4. Ogniwa fotowoltaiczne 

Ogniwo fotowoltaiczne jest urządzeniem, w którym następuje 

bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego w energię 

elektryczną, wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne. Światło słoneczne 

padające na ogniwo generuje w nim napięcie i prąd umożliwiając 

pozyskanie mocy [4]. Ogniwo PV zbudowane jest z krzemowej płytki 

półprzewodnikowej, wewnątrz której istnieje bariera potencjału (pole 

elektryczne), w postaci złącza p-n (positive – negative). 

Wyróżnia się ogniwa tzw. Igeneracji z krzemu krystalicznego oraz 

ogniwa II generacji – cienkowarstwowe.  

Wśród I generacji występują m.in. ogniwa [5]: 

 monokrystaliczne- posiadające homozłącze p-n. Zbudowane są 

z dwóch warstw półprzewodnika typu p i n, wykonanego z mono-
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krystalicznego krzemu, czyli kryształu, w którym w całej objętości 

zachowana jest orientacja krystalograficzna. Monokrystaliczne ogniwa 

fotowoltaiczne wykazują najwyższe sprawności konwersji ze wszystkich 

ogniw krzemowych. 

 polikrystaliczne – dzielimy je na ogniwa polikrystaliczne o homo-

złączu, gdy warstwy p i n wykonane są z wielu kryształów tego samego 

materiału i ogniwa z heterozłączem, jeżeli każda z warstw półprze-

wodnika wykonana jest z wielu kryształów różnych materiałów. 

Ogniwa wykonane są z krzemu polikrystalicznego, w którym orientacja 

kryształu nie jest zachowana. 

Ogniwa cienkowarstwowe (II generacja) zbudowane są z półprzewod-

nikowej cienkiej, światłoczułej warstwy osadzonej na dowolnym podłożu, 

m.in. szkle, akrylu lub metalu. Występują ogniwa z krzemu amorficznego, 

gdzie nie jest zachowana określona struktura krystalograficzna, atomy Si 

nie są uporządkowane i nie występują w precyzyjnym odległościach od 

siebie. Kolejnymi materiałami wykorzystywanymi do budowy ogniw 

cienkowarstwowych są tellurek kadmu CdTe, diselenek miedziowo  

– indowy CuInSe2, a także CIGS diselenek miedziowo-indowo-galowy [1, 4]. 

Pojedyncze ogniwa słoneczne łączy się w moduły, a moduły w panele 

fotowoltaiczne (rysunek 8).  

 

Rysunek 8. Budowa panelu PV [6] 

Pojedyncze ogniwo słoneczne generuje około 1-2 W energii elektrycznej. 

Dlatego też w celu uzyskania większego napięcia i natężenia prądu, a zatem 

większej mocy wyjściowej łączy je się w większe jednostki. Istnieją trzy 

sposoby łączenia ogniw: równoległe, szeregowe oraz szeregowo – równolegle, 

które zwiększają parametry wyjściowe konwersji energii słonecznej przez 

ogniwo PV [7]. 
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W zależności od zastosowanych w module ogniw PV wyróżnia się [8]: 

 moduły monokrystaliczne; 

 moduły polikrystaliczne; 

 moduły cienkowarstwowe (na bazie krzemu amorficznego, CdTe, CIS, 

CIGS). 

4.1. Dobór i rozmieszenie modułów fotowoltaicznych 

w programie DDS-CAD 

W początkowej fazie projektowania instalacji fotowoltaicznej 

z wykorzystaniem oprogramowania DDS-CAD należy oszacować wielkość 

systemu tj. ilość i moc modułów PV niezbędną do pokrycia zapotrzebowania 

energetycznego gospodarstwa domowego. Ważnym elementem jest 

odpowiednie rozmieszczenie baterii słonecznych na dachu budynku, na 

wybranej połaci dachowej. Można zadeklarować wykorzystanie całej 

powierzchni połaci dachowej lub posłużyć się jednym z pozostałych sposobów 

rozmieszczenia: w pionie, poziomie lub na jednej linii. Dodatkowo można 

posłużyć się jedną z dostępnych w programie kalkulacji, dzięki którym 

powierzchnia połaci dachowej zostanie wykorzystana w sposób najbardziej 

efektywny (rys. 9.). Kalkulacja ręczna pozwala na rozmieszczenie modułów 

definiując odległości pomiędzy nimi oraz od skraju połaci dachowej. 

Kalkulacja ilościowa pozwala na rozmieszczenie ogniw wskazując konkretną 

liczbę, która ma zostać zainstalowana na dachu, natomiast „rozstaw” pozwala 

na połączenie dwóch poprzednich typów kalkulacji. 

 

Rysunek 9. Okno programu przestawiające rodzaje kalkulacji służące do rozmieszczania 

modułów PV [opracowanie własne] 
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Jeżeli warunki techniczne konstrukcji dachu pozwalają, to ogniwa 

fotowoltaiczne powinny być ustawione w kierunku południowym pod 

optymalnym kątem 25-40 stopni na południu Polski, natomiast na północy 

30-50 stopni. Takie ustawienie modułów pozwala na wygenerowanie 

największej ilości energii elektrycznej, z uwagi na to, iż roczna suma 

nasłonecznienia na powierzchnię modułu jest wtedy największa. Jeżeli kąt 

nachylenia połaci dachowej nie jest zgodny z optymalnym kątem 

pochylenia baterii słonecznych należy rozważyć zamontowanie ich pod 

dowolnym kątem w stosunku do powierzchni dachu, uwzględniając 

problem zacienienia. W takim przypadku nie jest możliwe wykorzystanie 

całej powierzchni dachu. Odstępy pomiędzy kolejnymi rzędami ogniw PV 

powinny zostać zwiększone uwzględniając strefę cienia, która może 

wystąpić pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych. Program DDS-

CAD daje możliwość przeprowadzenia symulacji zacienienia. Dzięki 

trójwymiarowej grafice, projektant bez dokonywania obliczeń rachun-

kowych może zobaczyć jak będzie rozkładał się cień w konkretnym dniu, 

o konkretnej godzinie (rys. 10). Dodatkowo do celów prezentacyjnych 

może wykonać animację (film), w którym będzie pokazana wędrówka 

strefy cienia dla poszczególnych miesięcy, dni, godzin. 

 

Rysunek 10. Analiza zacienienia przeprowadzona a) o godzinie 12:00 w dniu 22/06, b) 

o godzinie 12:00 w dniu 22/12 [opracowanie własne]  

5. Instalacje fotowoltaiczne  

Systemy fotowoltaiczne są to instalacje całoroczne. Produkcja energii 

elektrycznej zachodzi również przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych wykorzystując rozproszone promieniowanie słoneczne 

docierające do powierzchni baterii słonecznych. Dlatego też systemy PV są 

coraz szerzej stosowane na całym świecie, także w Polsce. Występują zarówno 

w formie dużych elektrowni słonecznych o mocach rzędu megawatów jak 

i niewielkich, kilkukilowatowych instalacji zaprojektowanych do zaspokojenia 

potrzeb energetycznych gospodarstw domowych. Lokalizacja tych ostatnich 

może być całkowicie dowolna. Mogą być one instalowane w wielu 
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miejscach na globie, zarówno tam gdzie istnieje łatwy dostęp do sieci 

energetycznej, jak w miejscach, gdzie ten dostęp nie występuje. Istnieją 

dwa podstawowe typy instalacji fotowoltaicznych: zintegrowane z siecią 

(on-grid, grid-connected) oraz autonomiczne (off-grid) [8]. 

Systemy on-grid są zintegrowane z siecią przesyłową i cieszą się coraz 

większą popularnością. Są układami niezawodnymi, które samoczynnie 

sterują eksportem i importem produkowanej energii z instalacji domowej. 

Systemy on–grid najczęściej instalowane są na dachach budynków 

jednorodzinnych. Jeżeli tzw. mała instalacja fotowoltaiczna produkuje 

więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie, to nadmiar energetyczny 

odsprzedawany jest do sieci przesyłowej. Z kolei w przypadku, gdy 

występuje niedobór energii elektrycznej, różnica ta pokrywana jest energią 

dokupowaną od dostawcy energii. Należy zaznaczyć, iż w pierwszej 

kolejności energia zużywana jest na potrzeby własne gospodarstwa 

domowego, a dopiero nadwyżka przekazywana jest do sieci. W takim 

przypadku nie ma niebezpieczeństwa, że instalacja nie pokryje 

zapotrzebowania energetycznego obiektu, z którym jest ona związana [1]. 

System on-grid składa się z następujących elementów (rys. 11) [4]: 

1. Modułów fotowoltaicznych, zazwyczaj zakończonych generatorem 

PV; 

2. Falownika; 

3. Urządzeń służących do pomiaru energii elektrycznej oddawanej do 

sieci energetycznej; 

4. Urządzeń służących do pomiaru energii elektrycznej kupowanej 

z sieci; 

5. Obciążenia pochodzącego z urządzeń elektrycznych. 

 

Rysunek 11. Model systemu on-grid (część energii sprzedawana jest do sieci) [4] 
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Drugim rodzajem systemów fotowoltaicznych są instalacje autonomiczne 

(off-grid), które są całkowicie uniezależnione od sieci przesyłowej. Potrzeby 

własne gospodarstwa domowego pokrywane są w całości dzięki energii 

wyprodukowanej przy pomocy modułów fotowoltaicznych. Pozyskiwana 

energia w postaci prądu stałego jest zamieniania przez falownik na prąd 

przemienny zasilający urządzenia elektryczne. Systemy off-grid nazywane 

również wyspowymi współpracują z akumulatorami, w których 

magazynowane są nadwyżki powstającej energii w celu późniejszego 

wykorzystania. System ten funkcjonuje tylko dzięki energii, którą sam 

wytworzy [8]. 

Systemy on-grid są znacznie częściej wybierane niż systemy wyspowe. 

Najczęściej wykorzystywane są w obszarach miejskich i podmiejskich oraz 

w strefach uprzemysłowionych w państwach rozwiniętych. Koszty 

inwestycyjne instalacji i eksploatacyjne on-grid są niższe, z uwagi na brak 

konieczności zakupu akumulatorów oraz sprzedawanie nadwyżek energii do 

sieci energetycznej. 

5.1. Analiza Polysun Inside 

Zaimplementowany dodatkowo do oprogramowania moduł Polysun, który 

jest uzupełnieniem modułu fotowoltaicznego, pozwala na wykonanie 

zautomatyzowanego doboru inwertera. Program na podstawie wskazanej 

uprzednio lokalizacji pobiera szczegółowe dane meteorologiczne – wysokość 

Słońca nad horyzontem oraz linię zacienienia pozwalając wyliczyć 

szczegółowy uzysk energetyczny z instalacji z podziałem na poszczególne 

miesiące. 

Program dobierając falownik automatycznie zczytuje informacje 

wprowadzone przez projektanta we wcześniejszych etapach projektowania 

(np. szerokość, długość geograficzną, ilość i kąt nachylenia modułów 

fotowoltaicznych). Dodatkowo należy określić rodzaj wentylacji ogniw, rodzaj 

systemu PV (stacjonarny czy nadążny), a także wybrać z bazy produktów 

producenta oraz konkretny typ modułu. Moduły fotowoltaiczne oraz falownik 

należy tak dopasować, aby napięcie MPPT (Max Power Point Tracking) paneli 

było w zakresie regulacji MPPT inwertera. Program wyświetli ewentualne 

ostrzeżenie, jeżeli jest możliwość wystąpienia napięcia w układzie wyższego 

niż maksymalne, zalecane przez producenta falownika. Dodatkowo przedstawi 

optymalne połączenie układu (ilość stringów oraz trackerów) zapewniające 

pożądaną moc instalacji. Automatycznie wygenerowany zostanie schemat 

elektryczny 2D bezpośrednio z modelu 3D, odpowiadający zastosowanemu 

rozwiązaniu projektowemu (rys. 12.). 
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Rysunek 12 Fragment schematu elektrycznego [opracowanie własne] 

Kolejnym etapem projektowania jest zdefiniowanie tablicy rozdzielczej. 

Program automatycznie dobierze przewody, obliczy długość oraz wykona 

kalkulację spadku napięcia. W przypadku jakichkolwiek zmian połącze-

niowych, następuje samoczynna aktualizacja pomiędzy bazami danych 

rysunków i tablic rozdzielczych. Po dobraniu podstawowych elementów 

instalacji należy rozplanować położenie przewodów, magistral, korytek 

instalacyjnych, a następnie wrysować je oraz połączyć w jeden obwód (rys. 

13). Program dysponuje również w pełni skonfigurowanym narzędziem do 

oznaczania i opisywania przewodów. Dodatkowo istnieje możliwość 

wygenerowania list przewodów i urządzeń instalacyjnych. 

 

Rysunek 13. Model 2D i 3D instalacji fotowoltaicznej: moduły PV, inwerter, okablowanie 

[opracowanie własne] 
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Wynikiem pracy z oprogramowaniem DDS-CAD, oprócz bogatej części 

rysunkowej, jest tzw. raport obliczeniowy będący zbiorem danych dotyczących 

projektowanej instalacji. Zawiera zarówno podstawowe informacje 

o położeniu obiektu, dane meteorologiczne lokalizacji, liczbę czy też kąt 

nachylenia modułów, a także dane szczegółowe dobranych urządzeń 

instalacyjnych (moduły, inwerter, przewody) oraz wykresy rocznego uzysku 

energii z układu z rozbiciem na poszczególne miesiące(rys. 14.). Dodatkowo 

wyliczany jest m.in. współczynnik wydajności układu czy też maksymalna 

roczna redukcja emisji CO2do atmosfery. 

 

 
Rysunek 14. Fragment raportu obliczeniowego przedstawiający prognozowany uzysk energii 

z projektowanego układu [opracowanie własne] 

Program DDS-CAD umożliwia wygenerowanie dokumentacji rysunkowej 

dwu- oraz trójwymiarowej, a także wizualizację modelu przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi renderingu i animacji. W celu zwiększenia 

czytelności opracowanego projektu oprócz rzutów obiektu, można dowolnie 

definiować przekroje oraz widoki (widok X – z przodu, widok Y- z boku), 

a także szczegóły instalacji, niepokazane na rzucie. Program posiada 

zintegrowaną funkcję umożliwiającą zdefiniowanie dokumentacji rysunkowej 

dwuwymiarowej przygotowanej do wydruków wielkoformatowych. 

Oprogramowanie DDS – CAD oferuje możliwość zaprezentowania wyników 

naszej pracy w technologii 3D przy zastosowaniu zaawansowanego 

akcesorium wizualizacyjnego tzw. renderingu cieni, uwzględniającego 

położenie Słońca na nieboskłonie, renderingu „kreskówkowego”, renderingu 

linii lub szkieletowego (rys. 15., rys.16.). Zmiany wprowadzane w modelu nie 

wymagają ingerencji projektanta w dokumentację, ponieważ każda naniesiona 

modyfikacja zostaje automatycznie uwzględniona w poszczególnych 

rysunkach. 
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Rysunek 15. Przykładowa wizualizacja gotowego budynku jednorodzinnego wraz 

z zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną – widok ogólny[opracowanie własne] 

 

Rysunek 16. Przykładowa wizualizacja gotowego budynku jednorodzinnego wraz 

z zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną – elewacja frontowa [opracowanie własne] 

6. Podsumowanie  

Projektowanie tzw. małych instalacji fotowoltaicznych cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem. Ze względu na zmieniające się warunki 

klimatyczne, zwiększającą się liczbę godzin słonecznych na terenie Polski, 

a także czynniki ekonomiczne, dotychczasowy konsument energii elektrycznej 

zmuszony jest stać się prosumentem. Społeczeństwo zobligowane jest do 

wytwarzania energii w sposób alternatywny. Na terenie Polski najbardziej 

przystępnym źródłem energii odnawialnej jest energia Słońca. Program DDS-

CAD jest narzędziem w rękach projektantów instalacji fotowoltaicznych 

intensyfikującym i usprawniającym proces powstawania obiektu. Program jest 

w dużej mierze zautomatyzowany. Ponadto oprogramowanie DDS-CAD 

posługujące się technologią Building Information Modeling jest aparatem 

pozwalającym na stworzenie wirtualnej makiety wraz z kompletnymi, 
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specjalistycznymi, wielobranżowymi danymi (np. dotyczącymi materiałów, 

dostawców, wykonawców), na której w jednym czasie mogą pracować 

inżynierowie różnych specjalności. Jest zatem narzędziem pozwalającym 

na sterowanie całym procesem – począwszy od projektowania, 

skończywszy na kompletnej realizacji inwestycji. Model stworzony 

w oparciu o technologię BIM posiada wszystkie parametry gotowego 

obiektu.  
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Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych 

z wykorzystaniem programu DDS-CAD 

W pracy poruszono tematykę związaną z zastosowaniem programu DDS-CAD do tworzenia 

projektów instalacji fotowoltaicznych. Program ten pozwala na stworzenie pełnej dokumentacji 

projektowej – obliczeń, rysunków oraz raportów końcowych. Jest to narzędzie wykorzystujące 

technologię BIM, pozwalające na odwzorowanie fizycznych i funkcjonalnych właściwości 

projektowanego obiektu – budynku lub instalacji. Program dzięki zaimplementowanym 

modułom znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach. Można go wykorzystać przy 

projektowaniu instalacji sanitarnych (wentylacyjno – grzewczych, sanitarno – grzewczych) oraz 

elektrycznych. Moduł fotowoltaiczny w połączeniu z modułem elektrycznym aplikacji DDS-

CAD, pozwala na kompleksowe zaprojektowanie zarówno naziemnej instalacji fotowoltaicznej, 

jak i instalacji dowolnie zintegrowanej z budynkiem. 

Na podstawie wskazanej przez użytkownika lokalizacji geograficznej instalacji PV program 

pobiera on-line dane o położeniu Słońca w ciągu dnia, co pozwala na dobór odpowiedniego 

nachylenia modułów PV oraz przeprowadzenie miesięcznych i rocznych obliczeń uzysku energii 

produkowanej. Wynikiem pracy programu są rysunki 2D i 3D, automatycznie generowane 

schematy elektryczne, raport zawierający wszystkie dane na temat instalacji oraz animacje 

komputerowe pozwalające na ocenę zacienienia modułów. 

Program DDS – CAD został wykorzystany w pracy do zaprojektowania instalacji zlokalizowanej 

na dachu budynku i przeprowadzenia analiz ilości wyprodukowanej energii. 



 

 

Ewelina Krawczak 

 

84 

Application of DDS-CAD software to comprehensive design 

photovoltaic installations 

The goal of this paper was to show the possible applications of DDS-CAD software to design 

photovoltaic systems. The software allows to create complete design documentation, e.g. 

calculations, drawings and reports. This tool uses BIM (Building information modeling) 

technology which enables mapping of physical and functional characteristics of the proposed 

facility – building or installation. Considering the implemented modules, the software is used in 

many parts of industry. This solution can be used to design electrical installations and sanitary 

(ventilation – heating, plumbing – heating). The photovoltaic module united with the electrical 

one provides to comprehensive design of roof based, integrated with façade of the building or 

ground mounted photovoltaic systems. 

Based on geographical location of PV installation indicated by user, the software downloads data 

of the position of the Sun in the day, which provides the appropriate choice of the PV module 

angle, calculations of monthly and annual energy yield. As a result of using DDS-CAD software, 

one can obtain designs, drawings and visualizations in 2D and 3D, automatic mapping of string 

plans, report included all data of PV system and animation for the shading analysis. 

The DDS-CAD software was used in this paper to design roof based photovoltaic installation and 

to analyze the amount of the energy production. 
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Krótkookresowe prognozowanie prędkości wiatru 

w oparciu o sztuczne sieci neuronowe 

1. Wprowadzenie 

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce realizowany jest 

w konteście sprostania dyrektywom Unii Europejskiej (UE). Zakładają one 

między innymi, że do roku 2020 20% całkowitej energii generowanej 

w UE będzie pochodzić ze źródeł czystych, względnie przyjaznych 

środowisku czyli OZE. W ciągu ostatnich kilku lat od przedstawienia przez 

Komisję Europejską (KE) w roku 2007 pakietu klimatyczno-energetycznego 

w Polsce powstały liczne koncepcje realizacji założonych celów. Mówiono 

zarówno o szczególnych predyspozycjach Polski do wykorzystania 

dostępnych zasobów energii geotermalnej [1] jak i o energetyce wiatrowej 

gdzie jak podaje [2] do 2020 moc zainstalowana w tym źródle energii 

powinna osiągnąć poziom 6 GW. Natomiast raport Ernst & Young 

„Renewable Energy Country Attractiveness Indices” [3] umieścił Polskę 

w grupie piętnastu najbardziej predysponowanych pod rozwój energetyki 

wiatrowej państw. W planach znalazła się również biomasa, wokół której 

narosły liczne kontrowersje wynikające z faktu uznania współspalania 

biomasy z paliwami konwencjonalnymi, jako wytwarzania tak zwanej 

"zielonej energii”. Należy tutaj mieć na uwadze fakt, iż często dochodziło 

do sytuacji patologicznych gdzie współspalaniu ulegało pełnowartościowe 

drewno [4] a pozostała biomasa często nie pochodziła z kraju a była 

importowana z zagranicy: łupiny orzechów drzewa masłowego [5], odpady 

poprodukcyjne z palmy kokosowej oraz słonecznika [6]. Biomasa ta jak 

podaje [7] pochodziła między innymi z Togo, Indonezji, Ghany, Rosji czy 

Liberii. Ze względu na zbliżone warunki nasłonecznienia, które można 

zaobserwować w sąsiednim kraju za Odrą i w Polsce, często zwracano 

uwagę na fakt, iż to w Niemczech jak podaje [8] moc zainstalowana 

w systemach fotowoltaicznych przekroczyła 38,5 GWp (stan na 

07.11.2015). Oznacza to, że była ona o niewiele ponad 1 GW mniejsza niż 
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moc w wszystkich źródłach energii elektrycznej zainstalowanych w Polsce, 

która według [9] wynosiła 39,3 GW (stan na 31.12.2014). Po 8 latach od 

uprawomocnienia się pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce 

zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) [10] można doliczyć 

się 6332 MW w zainstalowanych jednostkach wytwórczych energetyki 

odnawialnej (wliczając w to współspalanie). Moc ta stanowi niewiele 

ponad 16 % całkowitej mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie 

Energetycznym (KSE). Należy mieć jednak na uwadze, że część 

odnawialnych źródeł energii cechuje się stosunkowo niskim 

współczynnikiem wykorzystania mocy znamionowej (głównie energetyka 

wiatrowa oraz fotowoltaika) co oznacza, że 16% udział w mocy 

zainstalowanej nie przekłada się na wprost proporcjonalny udział w ilości 

generowanej energii elektrycznej. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę 

mocy zainstalowanej w poszczególnych źródłach OZE.  

 

Rysunek 1. Struktura mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych [10] 

2. Stan wiedzy 

W anglojęzycznej literaturze przedmiotu można znaleźć liczne 

przymiotniki opisujące charakter pracy wiatrowych oraz fotowoltaicznych 

źródeł energii. Wśród najpowszechniej stosowanych należy wymienić 

variable (pol. zmienny), intermittent (pol. przerywany, okresowy), non-

dispatchable (pol. niesterowalny). Charakterystyki te odnoszące się do 

poszczególnych OZE stanowią o ich problematyczności wprodzania do 

krajowych systemów energetycznych. 



 

 

Krótkookresowe prognozowanie prędkości wiatru w oparciu o sztuczne sieci neuronowe 
 

87 

Rynek energii elektrycznej jest sterowanym popytem. Generowany jest 

on przez grupy odbiorców charakteryzujących się odmiennymi profilami 

zapotrzebowania na energię elektryczną, zarówno w skali doby jak i roku. 

Połączenia transgraniczne oraz różnorodne magazyny energii (w Polsce 

głównie elektrownie szczytowo-pompowe: Porąbka-Żar, Żarnowiec 

i Żydowo, oraz elektrownie przepływowe z członem pompującym: 

Dychów, Niedzica i Solina) pomagają bilansować różnice pomiędzy 

podażą a popytem na energię elektryczną. Należy tutaj zaznaczyć, iż 

elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym oraz brunatnym 

pracują na zadanych parametrach, które pozwalają na uzyskanie 

optymalnych wartości założonych funkcji celu. Nagłe zmiany paramentrów 

ich pracy, powstające na skutek wykorzystywania tych elektrowni do 

bilansowania rynku energii elektrycznej mogą prowadzić do rosnącej 

emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków. Doskonałym 

przykładem tego zjawiska jest tak zwany pardoks energetyki wiatrowej 

opisany w raporcie przygotowanym przez PLATTS Mc Graw Hill 

Financial odpowiednio w roku 2008 [11] oraz 2010 [12], który został 

zbudowany w oparciu o godzinowe dane traktujące o generacji źródeł 

wiatrowych oraz emisji CO2. Raport ten wskazuje, że w obrębie sieci 

energetycznej operatorów Pacific Northwest, CAISO (ang. California 

Independent System Operator) oraz ERCOT (ang. Electric Reliability 

Council of Texas), generacja źródeł wiatrowych pozwala ograniczyć emisję 

dwutlenku węgla w bardzo ograniczonym stopniu. Do wyników tego 

raportu należy podejść jednak ostrożnie i z pewną dozą sceptycyzmu, 

ponieważ pojawiły się niezależne głosy zarzucające popełnienie w nim 

błędów metodologicznych [13] oraz sprzeczność z oficjalnymi danymi 

publikowanymi przez Departament Energetyki USA (ang. U.S. Department 

of Energy) [14].  

Niezależnie od prawdziwości wyników wspomnianych raportów, 

niestabilne źródła energii są znacznym wyzwaniem dla krajowych 

systemów energetycznych. Obecnie prowadzone są liczne prace badawcze 

nad integracją odnawialnych źródeł energii do istniejących systemów 

energetycznych. Niektóre z nich skupiają się na możliwościach sterowania 

popytem tak by ograniczyć konieczność manipulacji pracy źródłami 

wytwórczymi.. Niesterowalne źródło energii, wprowadzają do systemu 

zarządzania mocami wytwórczymi dodatkową zmienną, która w znacznym 

stopniu ma charakter losowy – czyli generację źródeł wiatrowych oraz 

słonecznych. Należy przy tym mieć na uwadze, iż patrząc na te dwa 

odnawialne źródła energii w skali kraju, można zaobserwować wygładzenia 

krzywej uzysku energii elektrycznej na skutek dystrybucji przestrzennej 

[15-17]. To znaczy, wraz z rosnącą odległością pomiędzy instalacjami 

fotowoltaicznymi lub farmami wiatrowymi, maleje współczynnik korelacji 
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pomiędzy szeregami czasowymi generowanej przez nie energii 

elektrycznej. W idealnym wypadku, współczynnik korelacji pomiędzy 

dwoma niestabilnymi źródłami energii winien wynosić -1. W takiej sytuacji 

można byłoby mówić o idealnej komplementarności źródeł energii  

– zagadnienie to również jest szeroko analizowane w literaturze [18, 19]. 

W tabeli 1 przedstawiono najnowsze prace z zakresu analizy współpracy 

OZE z konwencjonalnymi źródłami energii w systemie energetycznym.  

Tabela 1. Integracja OZE do KSE 

Ref. Opis przedstawionego zagadnienia, najważniejsze wnioski, obszar analizy 

[20] 

W pracy tej opisano problematykę integracji energetyki wiatrowej oraz 

słonecznej z punktu widzenia niemieckiego systemu energetycznego. Na 

pierwszy plan analizy wysuwa się kwestia gromadzenia energii elektrycznej 

w krótkookresowych oraz sezonowych magazynach energii. Autorzy pokazują 

w oparciu o szeregi czasowe generacji fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych 

w Niemczech, że optymalna kombinacja tych dwóch zasobów pozwoli na 

pokrycie 50% zapotrzebowania na energię bez dodatkowych ograniczeń 

i magazynów energii przy odpowiednio elastycznych pozostałych mocach 

wytwórczych. Ponad 80% zapotrzebowania może zostać pokryte gdy zostaną 

zastosowane sezonowe magazyny energii. Badania wskazują na jednoczesną 

instalację zarówno mocy wytwórczych (fotowoltaika i turbiny wiatrowe) jak 

i magazynujących.  

[21] 

Autorzy wskazują, iż głęboka penetracja rynku energetyki przez odnawialne 

źródła energii jest przełomowym etapem dla wizji inteligentnych sieci 

energetycznych. Jednakże zmienność i ograniczona przewidywalność tych źródeł 

wytwórczych, powoduje wiele problemów i wyzwań natury technicznej. 

W artykule, przytoczono metody wykorzystywane do poprawy wydajności 

systemu energetycznego, w którym znaczącą rolę zaczęły odgrywać niestabilne 

źródła enregii. Przedstawione metody mają wymiar techniczny i dotyczą 

w głównej mierze parametrów energii elektrycznej.  

[22] 

Według przytoczonych przez autorów danych do roku 2014, na skutek 

malejących cen, oraz różnych programów i rządowych systemów wsparcia, 

prawie 100 GW instalacji fotowoltaicznych oraz ponad 100 GW źródeł generacji 

wiatrowej zostało podłączonych do systemów energetycznych Europy. 

Spowodowało to sytuację, w której niektóre regiony generują nadwyżki energii 

co powoduje, że w wybranych okresach istniejąca infrastruktura przesyłowa 

operuje na skraju swoich możliwości. Autorzy wskazują, że niezwykle istotna 

w tym wypadku jest elastyczność. Elastyczność, którą mogą zapewnić z jednej 

strony magazyny energii – „przesuwające” zapotrzebowania w czasie, oraz sieci 

przesyłowe –„przemieszczające” zapotrzebowania w przestrzeni.  
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[23] 

Jest to praca przeglądowa, w której autorzy analizowali oprogramowanie 

komputerowe pozwalające dokonać oceny integracji odnawialnych źródeł energii 

do wybranych systemów energetycznych. Przy czym przez takowy system 

należy rozumieć zarówno budynek mieszkalny jak i strukturę znacznie bardziej 

rozbudowaną, np. na skalę kontynentalną. Zdaniem autorów, analizowane 

programy (37 przykładów) nie są uniwersalne a przeprowadzone badanie 

pozwoli w przyszłości wytyczyć ramy dla kolejnych rozwiązań.  

[24] 

Niezwykle cennym spostrzeżeniem autorów tego artykułu jest fakt, iż niewiele 

współczesnych systemów energetycznych będzie w stanie poradzić sobie 

z udziałem OZE przekraczającym 10-30% zainstalowanych mocy wytwórczych 

bez rosnącego ryzyka wystąpienia awarii. Jak wskazują, optymalnym 

rozwiązaniem w takim wypadku jest zarówno budowa nowych magazynów 

energii jak i zwiększanie liczby połączeń transgranicznych w celu minimalizacji 

podatności systemu na lokalne awarie (czyt. wywołane długotrwałymi przerwami 

w generacji źródeł wiatrowych i słonecznych). Co więcej przedmiotem analizy 

było wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej Morza Północnego w celu 

pokrycia części zapotrzebowania na energię Europy kontynentalnej. Bardzo 

istotnym elementem pracy jest analiza możliwości magazynowania energii 

elektrycznej w instalacjach zlokalizowanych na morzu. Jednym z przykładów 

jest wykorzystnie stosowanej już na lądzie technologii CAES (ang. Compressed 

Air Energy Storage) czyli magazynowanie energii w postaci sprężonego 

powietrza na potrzeby, której wykorzystane zostaną podmorskie kawerny 

powstałe np. po wyekslopatowanych złożach ropy. Inna koncepcja jest 

przeniesieniem założeń elektrowni szczytowo- pompowej na realia morza, gdzie 

na dnie umieszczane będą zbiorniki a magazynowanie energii będzie polegało na 

wypompowywaniu z nich wody.  

[25] 

Opracowanie to, jest dogłębną analizą perspektyw integracji odnawialnych 

źródeł energii do panaeuropejskiej sieci energetycznej. Autorzy wymieniają całą 

gamę najistotniejszych czynników warunkujących dalszy rozwój OZE na arenie 

europejskiej. Włączają w to: społeczną akceptację dla rozwoju projektów OZE, 

wdrożenie mechanizmów mających usprawnić realizację międzynarodowych 

mostów energetycznch, stworzenie długofalowej strategii rozwoju, która pozwoli 

na uniknięcie błędnych inwestycji oraz co najważniejsze konieczna jest sprawna 

i wydajna koordynacja działań wszystkich krajów UE mająca na celu 

wykorzystanie potencjału OZE każdego kraju.  

Źródło: Opracowanie własne 

3. Prognozowanie prędkości wiatru 

Niesterowalne źródła energii, takie jak turbiny wiatrowe, wykorzystują 

energię kinetyczną wiatru, której źródłem jest energia promieniowania 

słonecznego. Zmienność dostępnych zasobów tej energii wynika zarówno 
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z lokalizacji, pory roku jak i chwilowych warunków atmosferycznych. 

Przesuwająca się na horyzoncie chmura, może skutecznie spowodować, iż 

w słoneczny dzień generacja elektrowni fotowoltaicznej spadnie do 

minimum, by chwilę po przejściu chmury ponownie osiągnąć wartości 

bliskie maksimum. W wypadku energetyki solarnej możliwe jest 

wyznaczenie teoretycznej ilości energii promieniowania słonecznego, która 

winna dotrzeć do zadanego miejsca na kuli ziemskiej w określonym czasie 

w oparciu o modele czystego nieba [26]. Natomiast określenie dostępnych 

zasobów energii wiatrowej jest zadaniem znacznie bardziej skompliko-

wanym co wynika z wieloletniej zmienności oraz lokalnych uwarunkowań. 

Tak więc w celu ich poprawnego oszacowania niezbędne są pomiary in situ 

przez okres co najmniej roku, a urządzenie pomiarowe winno być 

zainstalowane na wysokości zbliżonej do osi obrotu łopat generatora 

wiatrowego.  

Zgodnie z strukturą przedstawioną w pracy [27] prognozowanie prędkości 

wiatru można podzielić ze względu na horyzont czasowy prognozy. I tak, 

wyróżniamy prognozy ultrakrótkie niewybiegające w czasie o więcej niż 

30 minut, prognozy krótkookresowe od 0,5 do 6 godzin wprzód, prognozy 

średniookresowe od 6 do 24 godzin oraz prognozy długookresowe 

wybiegające w czasie do 7 dni. Ponadto prognozowanie prędkości wiatru 

można również rozpatrywać z punktu widzenia przyjętego podejścia, 

opracowanie [28] przedstawia następujący podział: 

 podejście fizyczne – wykorzystujące dane meteorologiczne, które 

następnie wprowadzane są do modeli: NWP (ang. Numerical 

Weather Prediction) Numeryczne Prognozy Pogody, ECEMWF 

(ang. European Center for Medium range Weather Forecasting) 

Europejskie Centrum do Spraw Prognoz Średnioterminowych czy 

też NECP (ang. National Centers for Environmental Protection) 

Krajowe Centrum do Spraw Prognoz Środowiskowych; 

 podejście statystyczne – opierające się na danych historycznych, 

które posłużą do predykcji w modelach ARIMA (ang. Autoregressive 

Integrated Moving Average) Autoregresyjny Zintegrowany Model 

Średniej Ruchomej, czy też filtrach Kalmana; 

 oparte na inteligencji komputerowej –również wykorzystujące dane 

historyczne, które następnie wprowadzane są do modeli sztucznej 

inteligencji bądź innych metod soft computingu takich jak: ANN 

(ang. Artificial Neural Networks) Sztuczne Sieci Neuronowe, FNN 

(ang. Fuzzy Neural Network) Sieci Neuronowo Rozmyte czy SVM 

(ang. Support Vector Machine) Maszyna Wektorów Nośnych; 
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 metody hybrydowe – oparte o dane historyczne, gdzie najczęściej 

wykorzystywano tradycyjne metody analizy szeregów czasowych 

ARIMA połączone z ANN i SVM; 

 metody bazujące na przestrzennej korelacji – które wymagają danych 

zarówno historycznych jak i geograficznych a wprowadzane są one 

do modeli ANN, FNN oraz NWP. 

Jak widać, do prognozowania prędkości wiatru można zastosować wiele 

różnorodnych metod, przy czym jak wskazuje [28] w ostatnich lat największą 

popularnością cieszą się metody oparte na sztucznej inteligencji a w szcze-

gólności wykorzystujące tak zwane sztuczne sieci neuronowe (SSN).  

4. Cel pracy 

Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania sztucznych sieci 

neuronowych do budowy prognoz prędkości wiatru w 1, 2 oraz 5 godzin-

nym horyzoncie czasowym. Ponadto zbadano wpływ uwzględnienia innych 

parametrów meteorologicznych (temperatura i nasłonecznienie) jako 

zmiennych objaśniających na jakość uzyskiwanych prognoz. W wypadku 

prognozowania z 5 godzinnym horyzontem czasowym, zastosowano dwa 

podejścia do budowy modeli prognostycznych a ich skuteczność porównano.  

5. Metody i materiały 

5.1. Sztuczne sieci neuronowe 

Sztuczne sieci neuronowe to ogólny termin odnoszący się do struktur 

matematycznych, które wykonują założone obliczenia lub przetwarzają 

sygnał w oparciu o sztuczne neurony (zwane również elementami 

wykonawczymi). Metoda SSN jest inspirowana naturalnym układem 

struktury połączeń neuronowych, który możemy zaobserwować w ludzkim 

mózgu. Podejście to w szczególności znajduje zastosowanie w skompliko-

wanych, nieliniowych problemach gdzie zależność między zmiennymi 

wyjściowymi a wejściowymi jest często ukryta i trudna do określenia. 

Sztuczne sieci neuronowe są obecnie powszechnie stosowane w progno-

zowaniu zasobów oraz zapotrzebowania na energię [29, 30], medycynie 

[31], dostępności lub zmienności odnawialnych źródeł energii [32, 33] czy 

też limnologii [34]. Każda z powyższych prac, do pewnego stopnia 

przedstawia zagadnienie tworzenia, uczenia oraz testowania sztucznych 

sieci neuronowych. Uznanym kompendium wiedzy na ten temat jest 

polskie opracowanie autorstwa Profesora Ryszarda Tadeusiewicza [35].  

W poniższym artykule dobór architektury oraz procedurę tworzenia 

sieci typu MLP (ang. Multilayer Perceptron – Perceptron Wielowarstwowy) 

neuronowych wykonywano zgodnie z założeniami oraz możliwościami 
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oprogramowania Statistica firmy Statsoft. Liczba neuronów w warstwie 

ukrytej sieci uzależniona była od liczby zmiennych objaśniających 

i przyjmowała wartości od 2 do 6. W procesie uczenia sieci neuronowej 

liczba neuronów w warstwie ukrytej zmieniała się w przedziale od 3 do 12. 

W warstwie wyjściowej znajdował się zawsze tylko jeden neuron. Kwestia 

doboru odpowiedniej architektury sieci a w szczególności liczby neuronów 

w warstwie ukrytej jest sprawą budzącą wiele wątpliwości i kontrowersji  

– co więcej nie istnieje jedna skuteczna metoda wyznaczenia liczby tych 

neuronów [36]. 

Podczas procesu tworzenia sieci neuronowych, dokonano wcześniej-

szego podziału danych wejściowych na: zbiór uczący (70%), zbiór 

walidujący (15%) oraz zbiór testowy (15%) – podziału dokonano w oparciu 

o algorytm programu Statistica. Taki podział zbioru zachowano dla każdej 

z analizowanych SSN. Dla warstwy ukrytej oraz wyjściowej uwzględniono 

następujące funkcje aktywacji: liniową, wykładniczą, logarytmiczną, 

tangens hiperboliczny oraz sinus. W efekcie dla każdego z zadań 

prognostycznych przeanalizowano 225 różnych struktur SSN (225 = 9) 

(ilość kombinacji liczby neuronów w warstwie ukrytej) * 5 (liczba funkcji 

aktywacji w warstwie ukrytej) * 5 (liczba funkcji aktywacji w warstwie 

wyjściowej). Na rysunku 2 przedstawiono przykładową strukturę sieci 

neuronowej.  

 

Rysunek 2. Architektura SSN wykorzystującej na wejściu dane odnośnie prędkością wiatru 

z chwili obecnej oraz godziny poprzedzającej, źródło: opracowanie własne 
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Przedstawiony problem prognozowania prędkości wiatru rozwiązywano 

dla trzech różnych horyzontów czasowych: t+1, t+2 oraz t+5. W wypadku 

prognozowania na godzinę w przód (t+1) nie występuje luka czasowa, 

pomiędzy pomiarem rzeczywistym a prognozowanym. Gdy prędkość 

wiatru prognozowana jest w dwu (t+2) lub pięciogodzinny (t+5) 

horyzoncie czasowym, pojawia się przerwa w danych wynosząca 

odpowiednio jedną oraz cztery godziny. W celu uzupełnienia brakujących 

danych (dla prognozowania t+5) posłużono się podejściem iteracyjnym, 

które przedstawiono na rysunku 3. Zakładało ono, że w celu zbudowania 

prognozy t+5 należy najpierw zbudować prognozę t+1, która następnie 

posłuży do stworzenia prognozy t+2. Procedurę tę kontynuowano aż do 

uzyskania prognozy t+5. Należy tutaj mieć na względzie fakt, iż błędy 

prognozy które pojawią się na pierwszym etapie mogą rzutować na finalną 

jakość prognozy.  

 

Rysunek 3. Metoda tworzenia prognozy prędkości wiatru w pięciogodzinnym horyzoncie 

czasowym w oparciu o podejście iteracyjne, źródło: opracowanie własne. 

5.2. Dane wejściowe 

Za dane wejściowo do modeli sztucznych sieci neuronowych, wyko-

rzystano szeregi czasowe prędkości wiatru, nasłonecznienia, temperatury 

pozyskane z [37] w godzinowym kroku czasowym za okres 2013-2014 dla 

Koszalina. Dane te pochodzą z pomiarów satelitarnych, a ich wiarygodność 

potwierdza badanie przeprowadzone w pracy [38] gdzie w oparciu o nie 

odwzorowywano pracę szwedzkich elektrowni wiatrowych. 
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5.3. Kryteria oceny modeli prognostycznych 

Zbudowane modele prognostyczne oceniono w oparciu o pięć 

kryteriów, które przedstawiono wzorami (1-5). 

1. Średni błąd bezwględny 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
  𝑃𝑖 − 𝑃𝑖

∗ 𝑛
𝑖=1       (1) 

2. Średnia kwadratowa błędów 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
  𝑃𝑖 − 𝑃𝑖

∗ 𝑛
𝑖=1

2      (2) 

3. Błąd średniokwadratowy 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
  𝑃𝑖 − 𝑃𝑖

∗ 𝑛
𝑖=1

2      (3) 

4. Współczynnik determinacji 

𝑅2 =
   𝑃𝑖−𝑃𝑖  𝑛

𝑖=1  𝑃𝑖
∗−𝑃𝑖   

2

  𝑃𝑖−𝑃𝑖  𝑛
𝑖=1

2
  𝑃𝑖

∗−𝑃𝑖  𝑛
𝑖=1

2      (4) 

5. Średni bezwględny błąd procentowy 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
  

𝑃𝑖−𝑃𝑖
∗

𝐿𝑖
 𝑛

𝑖=1       (5) 

gdzie: 𝑃𝑖  – obserwowana prędkość wiatru w chwili i, 𝑃𝑖
∗ – progno-

zowana prędkość wiatru w chwili i, 𝑃𝑖
  – wartość średnia obserwowanej 

zmiennej, n – liczba próbek.  

6. Wyniki i dyskusja 

Z punktu widzenia zbioru zmiennych wejściowych zbudowano po dwa 

różne model predykcyjne dla każdego z trzech horyzontów czasowych. 

W modelach tych, uwzględniano (np. M_T+1_METEO) bądź nie 

(np. M_T+1) zmienne meteorologiczne. W tabeli 2 przedstawiono strukturę 

sieci MLP, funkcje aktywacji oraz jakość danej sieci, opierająca się na 

wartości współczynnika korealcji, pomiędzy wartością rzeczywistą a tą 

osiągniętą przez model SSN.  
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Tabela 2. Zestawienie architektury oraz wyników procesu uczenia modeli SSN 

MODEL 

Struk-

tura 

sieci 

MLP 

Jakość 
Funkcja aktywacji 

warstwa 

uczenia testu walidacji ukryta wyjściowa 

M_T+1_METO 6-10-1 0,99727 0,99712 0,99703 Wykładnicza Wykładnicza 

M_T+1 2-6-1 0,99705 0,99687 0,99675 Wykładnicza Liniowa 

M_T+2_METO 6-10-1 0,98565 0,98505 0,98444 Tanh Tanh 

M_T+2 2-8-1 0,98430 0,98349 0,98302 Logistyczna Tanh 

M_T+5_METO 6-11-1 0,90543 0,90401 0,90353 Logistyczna Tanh 

M_T+5 2-7-1 0,89486 0,89506 0,89376 Tanh Wykładnicza 

Źródło: Opracowanie własne 

Modele te oceniono następnie w oparciu o przedstawione kryteria 

(wzory 1-5) – a obliczenia przeprowadzono wyłącznie dla elementów 

zbioru testowego. Uczyniono tak ponieważ nie bierze on bezpośrednio udziału 

w procesie uczenia SSN, a więc na tym etapie model prognostyczny nie jest 

świadom jego istnienia. Na rysunku 4 przedstawiono wartości kryteriów 

MAE, MSE oraz RMSE. Jak można zaobserwować, dodatkowe zmienne 

meteorologiczne nie miały istotnego wpływu na korzystniejsze (tzn. mniej-

sze) wartości tych kryteriów oceny. Sytuacja staje się bardziej klarowna 

gdy ocena zostanie dokonana w oparciu o wykresy rozproszenia (zobacz 

rysunek 5) oraz współczynnik determinacji (wzór 5). W wypadku modeli 

pozbawionych dodatkowych zmiennych meteorologicznych współczynnik 

determinacji jest nieznacznie mniejszy (różnica obserwowalna jest na 

drugim bądź trzecim miejscu po przecinku). Ocena wizualna wykresów 

pozwala ponadto stwierdzić, iż w wypadku modeli niewykorzystujących 

dodatkowych zmiennych meteorologicznych, czyli modeli opierających się 

wyłącznie na przeszłych wartościach prędkości wiatru pojawia się więcej 

punktów, które znajdują się w większej odległości od teoretycznej prostej 

y=x. Tą kwestię ukazuje również kryterium MSE – które predysponowane 

jest do wykrywania błędów ”grubych”. Jak widać na rysunku 5 dla modeli 

z zmiennymi metodologicznymi jest ono mniejsze. W tabeli 3 zestawiono 

wartości kryterium typu MAPE, które jest jednym z najpowszechniej 

wykorzystywanych – głównie ze względu na jego intuicyjny charakter 

i łatwość interpretacji. W modelach prognozujących prędkość w horyzoncie 

czasowym wynoszącym 1 godzinę, jego wartość nie przekraczała 4%. 

W wypadku prognoz tworzonych na dwie godziny wprzód MAPE 

oscylował na poziomie 9%, natomiast dla pięciu godzin wprzód osiągał 

wartości przekraczające 25%. W ostatnim przypadku, oznacza to, że jeśli 
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rzeczywista wartość prędkości wiatru wyniosła 10 m/s to otrzymana pięć 

godzin wcześniej prognoza mogła podawać średnio o 25% większe lub 

mniejsze od rzeczywistej.  

 

Rysunek 4. Wartości kryteriów MSE, MAE oraz RMSE dla 6 modeli prognostycznych, 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5. Wykresy rozrzutu, wraz prostą dopasowania i współczynnikiem dopasowania, 

wykresy po lewej, odpowiednio: M_T+1, M_T+2 i M_T+3, natomiast po prawej ich 

odpowiedniki wykorzystujące dodatkowe meteorologiczne, źródło: opracowanie własne 

Tabela 3. Zestawienie architektury oraz wyników procesu uczenia modeli SSN 

  M_T+1_METO M_T+1 M_T+2_METO M_T+2 M_T+5_METO M_T+5 

MAPE 3,75% 3,81% 8,91% 9,31% 24,08% 25,33% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 6. Dopasowanie rzeczywistych (S) i prognozowanych (S*) prędkości wiatru w ujęciu 

godzinowym na przestrzeni kolejnych dni w oparciu o modele dla podejścia iteracyjnego, źródło: 

opracowanie własne 
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Ze względu na dużą wartość błędów, które generowały modele 

prognostyczne dla horyzontu czasowego wynoszącego pięć godzin, 

posłużono się podejściem iteracyjnym (zobacz rysunek 4). W tym 

podejściu tworzono najpierw prognozę dla horyzontu t+1, następnie 

w oparciu o prędkość wiatru z okresu t oraz t+1 generowano prognozę dla 

t+2. Procedurę tą powtarzano do momentu uzyskania prognozy na okres 

t+5. Na rysunku 6 zaprezentowano dopasowanie prognozowanych do 

rzeczywistych prędkości wiatru. Jak widać, w horyzoncie czasowy t+1 

wartości prognozowane idealnie pokrywają się z rzeczywistymi, jednak 

wraz z wydłużającym się horyzontem czasowym rozbieżności zaczynają 

narastać. Szczególnie wyraźne okazują się być dla tych wartości zbioru 

testowego, gdzie błąd został popełniony już dla prognoz budowanych dla 

horyzontu t+1 lub t+2.  

W tabeli 4 zestawiono wartości pozostałych kryteriów oceny modeli 

prognostycznych, dla kolejnych horyzontów czasowych. Obserwowalne 

jest narastanie wartości każdego z kryterium wraz z wydłużeniem się 

horyzontu prognozy. Należy jednak zauważyć, iż zarówno w wypadku 

prognoz na dwie jak i pięć godzin w przód wartość kryterium MAPE jest 

o połowę mniejsza. Oznacza to, iż prosta zmiana podejścia na iteracyjne 

pozwoliła w znacznym stopniu poprawić jakość uzyskiwanych prognoz.  

Tabela 4. Zestawienie architektury oraz wyników procesu uczenia modeli SSN 

  M_T+1 M_T+2 M_T+3 M_T+4 M_T+5 

MAE 0,114 0,278 0,454 0,624 0,790 

RMSE 0,156 0,374 0,604 0,826 1,037 

MSE 0,024 0,140 0,364 0,682 1,075 

MAPE 1,81% 4,39% 7,16% 9,79% 12,29% 

Źródło: Opracowanie własne 

7. Podsumowanie 

Zmienność źródeł energii opierających się na energii promieniowania 

słonecznego oraz ruchu mas powietrza jest jedną z głównych przeszkód 

stających na ich szerszej implementacji do krajowych systemów 

energetycznych. Perspektywicznym rozwiązaniem jest magazynowanie 

powstających nadwyżek energii elektrycznej w magazynach energii 

a następnie wykorzystywanie ich w okresie ciszy wiatrowej lub nieko-

rzystnych warunków atmosferycznych z punktu widzenia energetyki 

słonecznej. Podejście takie wiążę się jednak ze stratami energii oraz 

koniecznością rozbudowy infrastruktury magazynującej energię. W pracy 

wskazano na fakt, iż do tej pory (pomijając awarie natury technicznej) za 
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silnie losowy i zmienny element rynku energii elektrycznej uznawano 

wyłącznie stronę popytową. Wprowadzenie do KSE niestabilnych źródeł 

energii powoduje, iż sterowanie pracą całego systemu musi uwzględniać 

dodatkową zmienność w postaci niestabilnej generacji źródeł wiatrowych 

i fotowoltaicznych. W związku z tym konieczne staje się dokładne i szybki 

prognozowanie przewidywanego uzysku z wybranych źródeł energii 

w określonym horyzoncie czasowym. Cel pracy został zrealizowany, 

wykazano możliwość prognozowania prędkości wiatru w oparciu 

o sztuczne sieci neuronowe. 
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Krótkookresowe prognozowanie prędkości wiatru w oparciu 

o sztuczne sieci neuronowe 

Odnawialne zasoby energii, a w szczególności energia promieniowania słonecznego oraz wiatru 

cechują się zmiennością w czasie i przestrzeni. W rezultacie generator energii elektrycznej 

bazujący na ich wykorzystaniu staje sie niestabilny. Niedyspozycyjność tych źródeł stanowi 

poważne wyzwanie i w przyszłości może stać na drodze ich głębszej penetracji krajowego 

systemu energetycznego. Elektrownie zawodowe pracujące w podstawie (wykorzystujące 

głównie węgiel kamienny oraz brunatny) pracują na zadanych, optymalnych parametrach. Jak 

zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych wymuszanie na wspomnianych elektrowniach pracy 

na innych parametrach, na skutek konieczności dopasowania się przez nie do aktualnego 

zapotrzebowania pomniejszonego o generację wiatrową może prowadzić do zwiększonych 

emisji. Następstwem tego jest osłabienia efektu ekologicznego wykorzystywania energetyki 

wiatrowej. W pracy podjęto próbę prognozowania prędkości wiatru dla wybranych lokalizacji 

w oparciu o sztuczne sieci neuronowe z perceptronem wielowarstwowym. Jako zmienne 

wejściowe wykorzystano wartości prędkości wiatru z poprzedzających okresów oraz wybrane 

parametry meteorologiczne takie jak, temperatura czy też nasłonecznienie. Prognozowanie 

przeprowadzono z wyprzedzeniem jedno, dwu oraz pięciogodzinnym. Uzyskane wyniki są 

obiecujące. 

Short term wind speed forecasting based on artificial neural networks 

Renewable energy sources, particularly solar radiation and wind are characterized by variability 

in time and space. As a result energy generator which utilizes above mentioned becomes unstable. 

Non-dispatchable energy sources are a serious challenge and in future this feature may prevent 

their deeper penetration of national energy system. Commercial power plants (mainly those 

fueled by hard coal and lignite) are operating on given optimal parameters. How it has been 

observed in the USA, forcing those power plants to operate beyond those parameters, due to 

changing generation of wind parks, may lead to an increasing emissions of noxious and 

greenhouse gases. This may dwindle the positive ecological effect of wind energy. The aim of 

this paper was to forecast wind speed in selected locations based on artificial neural networks 

with multilayer perceptron (ANN – MLP). As an exogenous variables wind speed from previous 

periods and selected meteorological parameters such as temperature and irradiation have been 

used. Forecasts have been created for one, two and five hours ahead. Obtained results are 

promising 
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Kształtowanie i ochrona  

krajobrazów energetyki odnawialnej  

w kontekście nowych przepisów  

obowiązujących w Polsce 

1. Wprowadzenie  
Energetyka odnawialna jest coraz silniej rozwijającą się gałęzią sektora 

energetycznego w Polsce. W roku 2000 roku udział energii ze źródeł 

odnawialnych wynosił zaledwie 2% [13]. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego w 2013 roku był on prawie sześciokrotnie wyższy 

(11,7 %)[11]. Obserwowany w ostatnich latach wzrost udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto 

wynika bezpośrednio ze zobowiązań nałożonych na Polskę przez 

Dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych (Dyrektywa OZE). Zgodnie wymogami Dyrektywy 

OZE i opracowanym Krajowym Planem Działań w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych, celem strategicznym państwa jest zwiększanie 

wykorzystania zasobów energii odnawialnej do 15% w 2020 roku. Rosnące 

zainteresowanie wykorzystaniem OZE podyktowane jest nie tylko 

zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, w dobie wyczerpywania się 

zasobów paliw kopalnych, ale także, zgodnie z postanowieniami pakietu 

klimatyczno-energetycznego do 2020, z koniecznością redukcji emisji CO2.  

Energia ze źródeł odnawialnych często nazywana jest „czystą”, 

„bezpieczną” czy „zieloną”. Podkreśla się jej znaczenie dla wdrażania idei 

zrównoważonego rozwoju [15]. Należy jednakże zaznaczyć, że rozwój 

sektora energetycznego opartego o OZE przyczynia się nierzadko do 

znaczących zmian zachodzących w krajobrazie. Związane jest to przede 

wszystkim ze skalą i/lub nagromadzeniem nowych elementów zagospo-

darowania. Dobrymi przykładami mogą tu być: farma wiatrowa Margonin 
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(woj. wielkopolskie) złożona z 60 turbin o wysokości 145 m n.p.t.. czy 

farma fotowoltaiczna Brodziłówka (woj. lubelskie), w której na powierzchni 

3,5 ha zlokalizowanych jest 5,5 tys. paneli. 

W lutym 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach 

energii. Znaczna część przepisów tej ustawy odnosi się do różnego typu 

form wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Można się zatem spodziewać 

dalszego dynamicznego rozwoju tego sektora, a co za tym idzie, także jego 

wpływu na krajobraz. Nie ma bowiem takiego sposobu uzyskiwania 

energii, który by nie zostawiał w nim trwałego śladu [19]. 

Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu 

w znacznym stopniu umożliwiają ograniczenie negatywnego oddziały-

wania OZE, ale dotyczą one głównie wybranych przedsięwzięć czy tzw. 

krajobrazów priorytetowych. Celem pracy jest wskazanie potencjalnego 

wpływu OZE na walory krajobrazowe w związku z wprowadzeniem 

nowych regulacji prawnych.  

2. Wpływ energetyki odnawialnej na krajobraz 

Krajobraz to postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 

przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania 

czynników naturalnych lub działalności człowieka. [24]. Określenie 

wpływu OZE na krajobraz związane więc być może zarówno z oceną 

oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego 

i kulturowego jak i na percepcję krajobrazu przez człowieka [2].  

W Polsce elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii stale 

przybywa. Tabela 1 ilustruję jak udział poszczególnych typów instalacji 

zmieniał się na przestrzeni lat 2006-2014: 

Tabela 1. Zmiany w liczbie instalacji OZE na podstawie ważnych koncesji (stan na 31 grudnia) 

Elektrowni

e 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201

4 

na biogaz 74 87 103 125 144 156 170 189 196 

na biomasę 6 7 11 15 18 19 27 33 36 

słoneczne 0 0 0 1 3 6 9 17 119 

wiatrowe 104 160 227 301 413 526 696 835 931 

wodne 684 694 710 724 727 746 770 784 756 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [23] 

Największy, ponad dziewięciokrotny wzrost udzielanych koncesji 

widoczny był w przypadku farm wiatrowych farm wiatrowych, najmniejszy 

dla elektrowni wodnych, których było jednak zdecydowane więcej już 

w 2006 roku. Zestawienie pokazuję, że instalacji OZE stale przybywa 
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w dość szybkim tempie, co może oznaczać gwałtowne przekształcanie 

krajobrazu. Warto więc zwrócić uwagę, że ze względu na dużą dywersy-

fikację zarówno pod względem wykorzystywanych źródeł energii 

odnawialnej oraz typów instalacji do jej pozyskiwania zmiany te mogą 

mieć różny charakter. Najlepiej opisane w literaturze są te, które dotyczą 

elektrowni wiatrowych, nie mniej jednak nie należy zapominać 

o przekształceniach w krajobrazie związanych z elektrowniami wodnymi, 

farmami solarnymi, czy uprawami roślin energetycznych. W przypadku 

elektrowni wiatrowych problem widoczny jest już chociażby w obniżaniu 

jakości funkcji rekreacyjnych krajobrazu w którym pojawiły się turbiny. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że budowa kolejnych turbin 

zmienia rzeźbę terenu, obniża jakość gleb a nawet zmienia prędkość wiatru 

[6][3][8]Turbiny stają się również dominantami krajobrazowymi przede 

wszystkim krajobrazów rolniczych ale nie tylko. W części krajów częścią 

wydania decyzji o lokalizacji farmy wiatrowej jest analiza tego jak 

zmieniać się będzie widok z różnych miejsc (punkty widokowe wybierane 

są najczęściej w promieniu do kilku kilometrów od danej inwestycji [4]. 

Problem z oceną zmian w krajobrazie wywołanych energetyką wiatrową 

nie jest jednak łatwy do rozstrzygnięcia. Stawianie turbin jest bardzo często 

najbardziej opłacalne w miejscach o szczególnych walorach krajobra-

zowych (np. tereny o urozmaiconej rzeźbie terenu [12]. Podobne problemy 

obserwowane są w przypadku inwestycji z panelami fotowoltaicznymi. Ich 

planowanie również nie powinno być oderwane od kontekstu krajobrazu. 

Już teraz można zaobserwować, że połacie terenu, które są poświęcane na 

budowę paneli to najczęściej tereny, które dotychczas były użytkowane 

rolniczo. Dzieje się tak dlatego, że tereny płaskie dobrze naświetlone to te 

które od wieków najlepiej nadawały się dla upraw wielu roślin są także 

najatrakcyjniejszymi do tworzenia „farm słonecznych”. Inwestycje 

w fotowoltaikę zaczynają więc konkurować z tradycyjnymi formami 

wykorzystania terenu. Ponadto duże powierzchnie pokryte panelami 

zwróconymi w tym samym kierunku wprowadzają też nowe „wzory” 

w krajobrazie, tworząc swego rodzaju mozaikę, która najczęściej nie 

koresponduję z podziałami, które do tej pory istniały w danym krajobrazie 

[18] [7]. Uprawy energetyczne to również kreowanie nowych krajobrazów. 

Część badaczy uważa, że jako wartość dodana mogą one uatrakcyjniać 

dany krajobraz szczególnie gdy wymaga on szybkiej rekultywacji [14]. 

Pojawiają się jednak również głosy, że duże połacie terenu, które porastają 

szybko rosnącymi roślinami wykorzystywanymi do spalania jako biomasa 

mogą wpływać na niszczenie naturalnej bioróżnorodności [28] [5]. Jednak 

największe zmiany wywołane są zawsze przez elektrownie wodne, 

o których w Polsce nie mówi się aż tak dużo w kontekście odnawialnych 

źródeł energii. Dobry przykładem mogą być badania przeprowadzone 
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dziesięć lat po budowie zbiorników wodnych w Pieninach. Pod wodą 

znalazły się dotychczasowe siedziby ludzkie, zasoby leśne również uległy 

likwidacji. To co przetrwało zostało pozbawione wcześniejszego kontekstu 

krajobrazowo historycznego jak np. Zamek w Czorsztynie, a podstawowe 

atrakcje turystyczne przeniosły się w inne miejsca. Majestatyczne skały na, 

których do tej pory stały okazałe zamki, stały się jedynie brzegami 

zbiornika, a historyczna struktura komunikacyjna przestała istnieć. I choć 

przygotowania do budowy elektrowni wodnych trwają długo, to zakres 

zmian jest zawsze bardzo duży i niejednoznaczny pod względem 

ostatecznego efektu [10]. 

3. Możliwości ochrony krajobrazu w związku z rozwojem OZE 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [25] 

definiuje odnawialne źródło energii jako: odnawialne, niekopalne źródła 

energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, 

energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydro-

energię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną 

z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Z powyższego zestawienia wynika, że instalacje związane z produkcją 

energii elektrycznej z OZE dotyczyć mogą tak produkcji przemysłowej 

(np. elektrownie wodne) jak i być stosowane w gospodarstwach domowych 

(np. pompy ciepła). 

Ustawa o OZE wprowadza możliwość produkcji energii elektrycznej 

bez koncesji w przypadku mikroinstalacji, małych instalacji, wykorzystania 

biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Choć w pozostałych przypadkach wymaga ona w dalszym ciągu 

koncesji, oznacza to, że tworzenie nowych instalacji związanych 

z energetyką odnawialną stanie się łatwiejsze, a co za tym idzie zmiany 

w krajobrazie mogą następować szybciej. Ponadto, ponieważ Art. 3 Ustawy 

OZE wyraźnie wskazuję się na dużą różnorodność zarówno skali jak 

również w technologii uzyskiwania energii odnawialnej oznacza to, że 

zmiany zachodzące w tzw. krajobrazie energetycznym będą różne i nie we 

wszystkich przypadkach będzie możliwe aby łatwo przewidzieć jakie 

zmiany dotkną dany krajobraz w długofalowej perspektywie.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrona krajobrazu 

może być realizowana dzięki systemowi ocen oddziaływania na 

środowisko. Jednakże dotyczy to głównie tych przedsięwzięć, które 

związane są produkcją energii elektrycznej z OZE na skalę przemysłową. 

Według zapisów Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [17] do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
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zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 

MW oraz lokalizowane na obszarach morskich RP.  

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się: 

elektrownie wodne, urządzenia wykorzystujące do wytwarzania energii 

elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione powyżej lokalizowane na 

terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobra-

zowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, 

użytkach ekologicznych i zespołach przyrodniczo-krajobrazowych 

o całkowitej wysokości powyżej 30 metrów, instalacje do produkcji paliw 

z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 

rolniczego. 

W 2013 roku do listy dodana została zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi. W przypadku usytuowania farm fotowoltaicznych na 

terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 

obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, użytków 

ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz w otulinach 

parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych 

procedury OOS wymagają obszary o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 

0,5 ha na obszarach. W pozostałych przypadkach obszary o powierzchni 

powyżej 1 ha. 

Oznacza to zatem, że procedurze OOŚ nie będą podlegały wszystkie 

przedsięwzięcia związane z pozyskiwaniem energii z OZE np. biogazownie 

czy uprawa roślin energetycznych, a które potencjalnie mogą wpływać na 

krajobraz. W przypadku roślin wykorzystywanych w produkcji biomasy 

istnieją dwa najważniejsze czynniki ryzyka wprowadzenia zmian, które 

trudno będzie kontrolować. Pierwszym z nich jest fakt, że część gatunków 

roślin wykorzystywanych do celów energetycznych jest uznawana nie jest 

uznawanych w Polsce za inwazyjne, m.in. rośliny z rodzaju Salix sp, 

Populus sp. czy Robinia. Jedyną rośliną energetyczną, która uznana jest za 

gatunek zagrażający środowisku rodzimemu jest rdestowiec sachaliński 

(Reynoutria sachalinensis).[16]. Drugi to fakt, że szybko rosnące rośliny 

wykorzystywane w produkcji biomasy, w krótkim tempie mogą przesłaniać 

dotychczasowe otwarcia widokowe na cenne obiekty w krajobrazie. Oprócz 

przesłaniania widoków częstym przypadkiem jest również tworzenie 

nowych dominant przestrzennych odwracających uwagę od innych 

obiektów [1]. 

To co rodzi pewne nadzieję na poprawę nieuregulowanej sytuacji 

wszystkich OZE to zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu, potocznie zwanej Ustawą Krajobrazową, zmianie uległy zapisy 
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w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004. O ochronie przyrody. To co może być 

istotnym wsparciem dla ochrony cennego krajobrazu zagrożonego inwes-

tycją OZE niezależnie od jego rodzaju to zdefiniowanie pojęć takich jak oś 

widokowa, przedpole ekspozycji, punkt widokowy, walory krajobrazowe 

i krajobraz priorytetowy jako elementy podlegające szczególnej ochronie. 

W przypadku OZE, które oddziałuję na powierzchni Ziemi, a jego 

elementy ze względy na ich wysokość i wielkość (turbiny, biogazownie, 

elektrownie wodne), powierzchnie (panele solarne, uprawy roślin energe-

tycznych) mogą znacząco zmieniać krajobraz. Ważna w tym zakresie jest 

również zmiana Dyrektywy Ocenowej (Dyrektywa Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca 

dyrektywę 2011/52/UE) [9], która nakłada obowiązek opracowywania ocen 

skutków oddziaływania wizualnego na krajobraz. 

W przypadku roślin wykorzystywanych do celów energetycznych 

szansą dla ochrony przed gatunkami inwazyjnymi jest Ustawa z dnia 15 

stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 151) [26]. Ustawa 

ta zawiera bowiem istotne zapisy, które określają, że biokomponenty mogą 

być zaliczone na poczet realizacji krajowych celów wyłącznie wtedy gdy 

spełniają one kryteria zrównoważonego (art. 20a ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne) [27]. W praktyce może to 

oznaczać, że w tym celu nie mogą być wykorzystywane rośliny znajdujące 

się na liście gatunków inwazyjnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 

mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym). 

4. Podsumowanie i wnioski 

Wpływ energetyki odnawialnej na krajobraz jest w ostatnich latach 

przedmiotem licznych badań. Praca ta miała na celu przedstawienie 

w jakim stopniu przepisy dotyczące tej tematyki mogą wpływać na sposób 

kształtowania się tzw. krajobrazów energetycznych.  

Wiele ustaw oraz rozporządzeń odnoszących się do tematyki OZE 

i ochrony środowiska odnosi się jedynie to części możliwych instalacji 

związanych z OZE. Szczególnie widoczne jest to w przypadku plantacji 

roślin wykorzystywanych na biomasę oraz w budowie biogazowi. OOŚ 

dotyczy tylko budowy farm wiatrowych, elektrowni wodnych a od 2013 

również farm słonecznych.  

Przedstawione przepisy nie odnoszą się również do tematyki ochrony 

krajobrazu w sposób bezpośredni. Widoczny jest brak narzędzi pozwala-

jących oceniać nie tylko zmiany środowiskowe, ale również zmiany 
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wizualne jakie w przyszłości mogą zachodzić w danym krajobrazie po 

wprowadzeniu inwestycji związanych z OZE. Dlatego dobrym rozwiązaniem 

mogłaby być wielokryterialna ocena przydatności terenu dla rozwoju 

całego sektora energetyki odnawialnej, która pomogłaby tak wdrażać nowe 

technologie aby jak najmniej niszczyły krajobraz a nie tylko tak jak 

postulowali[21] dla energetyki wiatrowej. 

Pewnego rodzaju zagrożenie stanowi również wyłączenie części 

instalacji z potrzeby uzyskania koncesji. I choć energetyka odnawialna od 

początku wiąże się z postulatem demokratycznego, indywidualnego 

i niezależnego uzysku energii [22] to oprócz oczywistych korzyści 

finansowych dla poszczególnych gospodarstw domowych istnieje niestety 

ryzyko, że te instalacje stawiane bez dostatecznej kontroli będą pogłębiały 

tylko chaos krajobrazowy, który jest obecnie udziałem wielu gmin Polski. 

Ponadto w Polsce zauważalny jest niedostatek podręczników dobrych 

praktyk w zakresie ocen oddziaływań na środowisko dla wszystkich 

możliwych instalacji związanych OZE. Jak dotąd podręczniki takie są 

głównie opracowywane dla farm wiatrowych np. „Wytyczne w zakresie 

prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” [20]. 

Z punktu widzenia ochrony krajobrazu szczególnie istotne wydaje się być 

opracowanie procedur związanych z ocenami oddziaływania widokowego 

opartego na doświadczeniach krajów takich jak Wielka Brytania (Visual 

Impact Assesment). 
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Kształtowanie i ochrona krajobrazów energetyki odnawialnej 

w kontekście nowych przepisów obowiązujących w Polsce 

W ostatnich latach energetyka odnawialna rozwija się w Polsce coraz szybciej. Wyczerpujące się 

zapasy złóż kopalnianych oraz chęć ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2 

wymuszają zmiany w strukturze sektora energetycznego w Polsce. W związku z tym w 2015 

roku Uchwalona została Ustawa o odnawialnych źródłach energii, której jednym z głównych 

założeń miało być wprowadzenie przepisów, które ułatwiałyby inwestycje w OZE. Ze względu 

na ciągle duży potencjał rozwoju w tym sektorze, a co za tym idzie liczne inwestycje, istnieje 

wysokie ryzyko dokonania trwałych zmian w krajobrazie. Praca ma na celu pokazanie w jaki 

stopniu środowisko i krajobraz są obecnie chronione przepisami przed możliwymi negatywnymi 

skutkami wprowadzania instalacji oraz upraw związanych z OZE. 

Development and protection of renewable energy landscapes in the 

context of new regulations in Poland 

The renewable energy sector in Poland has been growing rapidly over the last years. Depleting 

fossil fuel supplies and the desire to protect the environment by reducing CO2 emission are 

forcing changes in the structure of the Polish energy sector. Therefore, in 2015, the Act on 

renewable energy sources, whose one of main objectives was to introduce legislation that would 

simplify investing in renewable energy, was passed. Due to the constantly growing potential 

of this sector, and hence numerous investments, there is a high risk of causing permanent changes 

in the landscape. This work aims to show the current level of environment and landscape 

protection against the potentially negative effects of introducing infrastructure and crops related 

to RES. 
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Możliwość uprawy Heliantus tuberosus  

na cele energetyczne 

1. Wprowadzenie 

Przyszłością rynku energetycznego jest szybki wzrost znaczenia 

odnawialnych źródeł energii (OZE), które obecnie nabierają coraz 

większego znaczenia w bilansie energetycznym świata. Ocenia się, że 

najdłużej, bo jeszcze przez prawie 220 lat, będzie można korzystać ze złóż 

węgla, o wiele krócej – ponad 60 lat – trwać będzie eksploatacja gazu 

ziemnego, ropy naftowej zaś wystarczy na 30-40 lat. Perspektywa 

wyczerpania się wszystkich tych surowców, jak również szkody 

powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie sprawiają, że 

ludzie już teraz poszukują alternatywnych sposobów pozyskiwania energii 

ze źródeł odnawialnych [1]. Głównym elementem polityki oszczędzania 

zasobów kopalnych surowców energetycznych jest uzyskiwanie energii ze 

źródeł odnawialnych: wiatru, wody, słońca i biomasy. Udział tej energii 

w światowym bilansie energetycznym powinien być z każdym rokiem 

większy [2]. Biomasa w warunkach Polski pochodzi głównie z produktów 

ubocznych rolnictwa i leśnictwa oraz z plantacji roślin energetycznych. 

W świetle specyfiki i stanu rozwoju sektorów gospodarczych Polski, 

rozwój produkcji i przetwarzanie biomasy jako OZE jest priorytetem 

strategicznym i jednocześnie pokrywa się z regulacjami Unii Europejskiej 

[3]. Biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych może być 

przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a także do 

wytwarzania paliwa ciekłego lub gazowego, dlatego polityka Rządu RP 

zmierza w kierunku zwiększenia powierzchni roślin uprawnych na cele 

energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii do 

produkcji biopaliw. Polityka energetyczna i transportowa Polski 

przewiduje, że do 2020 r. nastąpi zwiększenie udziału energii do 20% oraz 

wzrost udziału biopaliw, w paliwach transportowych do 10% w 2020 r. [3]. 
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W naszym kraju możliwe jest uzyskanie około 10 ton biomasy z 1 ha 

użytków rolnych, co stanowi równowartość 5 ton węgla kamiennego [1]. 

Duży nacisk polityków i społeczeństwa na rozwój produkcji surowców 

odnawialnych powoduje, że oczekuje się, by rośliny energetyczne 

charakteryzowały się dużym przyrostem rocznym, wysoką wartością 

opałową, znaczną odpornością na choroby i szkodniki oraz stosunkowo 

niewielkimi wymaganiami glebowymi. Obecnie jedną z cenniejszych roślin 

energetycznych jest słonecznik bulwiasty, charakteryzujący się znacznym 

potencjałem produkcyjnym i wielokierunkowością wykorzystania.  

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do zwiększenia 

udziału energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych do poziomu 

12,9% w 2017 r. [4, 5]. Oznacza to, że nasz kraj musi przeznaczyć na cele 

energetyczne znaczne ilości biomasy, która w polskich warunkach 

geograficznych jest jedynym liczącym się źródłem energii odnawialnej. 

Niewystarczająca podaż biomasy sprawia, że energetyka sięga po 

sortymenty drewna (papierówka) i odpady drzewne (trociny), które były 

dotychczas wykorzystywane do produkcji celulozy, papieru i płyt 

drewnopochodnych. Spodziewane niedobory przemysłowego surowca 

drzewnego uzupełniane mogą być biomasą z konwencjonalnych 

i specjalnych upraw roślin przemysłowych i żywnościowych na gruntach 

rolniczych. W celu zwiększenia zainteresowania rolników uprawami 

energetycznymi są wprowadzane dopłaty do upraw tych roślin z budżetu 

Unii Europejskiej. Do otrzymania dotacji upoważnia m.in. uprawa roślin 

jednorocznych (jak: rzepak, rzepik, żyto, kukurydza i len włóknisty), 

buraków cukrowych, soi, roślin wieloletnich (jak: róża bezkolcowa, 

śluzowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, 

mozga trzcinowata) oraz zagajników drzew leśnych o krótkim okresie 

rotacji, np. wierzby energetycznej [5].  

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło 

energii. Wg definicji UE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny 

produkty oraz frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 

z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim 

gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje 

odpadów przemysłowych i miejskich [4]. Główny Urząd Statystyczny 

w opracowaniach dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

stosuje natomiast wyraźny podział biomasy na biomasę stałą, biopaliwa 

i biogaz. Biomasa stała definiowana jest jako substancja organiczna, 

niekopalna o pochodzeniu biologicznym, która może być wykorzystywana 

w charakterze paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii 

elektrycznej [6].  
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2. Cel pracy 

Celem prezentowanej analizy jest przedstawienie możliwości 

pozyskiwania energii z biomasy H. tuberosus L. w Polsce oraz wskazanie 

problemów w realizacji takich zamierzeń. 

3. Charakterystyka gatunku 

Słonecznik bulwiasty należy do roślin typu C3 [7, 8]. Jest rośliną dnia 

krótkiego, reagującą na dni długie, jakie są w naszej szerokości geogra-

ficznej, zahamowaniem rozwoju generatywnego [9, 10]. Cykl rozwojowy 

odmian wczesnych trwa 18-20 tygodni (między połową kwietnia a połową 

października), natomiast odmian późnych 26-28 tygodni (od połowy 

kwietnia do połowy listopada) [10]. Topinambur zaliczany jest do roślin 

wieloletnich (bylin), chociaż jest rośliną jednoroczną [10÷13]. Jest to 

uwarunkowane tym, iż gatunek ten rozmnaża się przez bulwy i stolony, 

których nie można dokładnie zebrać z pola, przez co roślina plonuje na tym 

samym polu w kolejnym roku. Słonecznik bulwiasty może być uprawiany 

na jednym stanowisku przez 15-20 lat [14÷15].  

Łodygi są jednoroczne, proste, wzniesione, w przekroju prawie okrągłe, 

o średnicy ok. 3 cm, wypełnione gąbczastą tkanką miękiszową, bardzo 

sztywne, ostro owłosione i kosmate, co sprawia, że są szorstkie, podzielone 

na międzywęźla [10, 16]. Maksymalna wysokość roślin zależy od genotypu 

i waha się w granicach 2-4 m [10, 16÷19]. Barwa pędów jest zielona do 

ciemnozielonej, może również wystąpić pigment fioletowy. Łodygi mogą 

być dość silnie rozgałęzione, wytwarzają nawet do 50 odgałęzień [20]. 

Liście słonecznika bulwiastego, tak jak i łodygi są szorstko owłosione. 

Barwa ich jest ciemnozielona, czasami nawet mogą posiadać antocyjanowy 

pigment, są ogonkowe, o brzegu ząbkowanym, u szczytu zaostrzone, 

potrójnie unerwione o długości 10-30 cm i szerokości 5-10 cm. Pozycja 

liści na roślinie ma wpływ na ich wielkość. Ich rozmiar początkowo 

wzrasta wraz z wysokością na macierzystych pędach lub ich rozgałęzie-

niach, a następnie zmniejsza się w kierunku wierzchołka [10, 21]. 

Kwiatostanem jest niewielki koszyczek, wyrastający na szczytach 

pędów, o średnicy 4-8 cm [9, 21]. Formowanie pąków kwiatowych, na 

szczycie łodygi, kończy się pionowym rozwojem i następuje indukcja 

licznych małych rozgałęzień bocznych z kwiatostanami [10]. 

Część nadziemna roślin zamiera późną jesienią w przypadku odmian 

wczesnych oraz wczesną zimą – w przypadku odmian późnych [15, 22]. Ze 

względu na swoją budowę są one mało odporne na oddziaływanie 

czynników atmosferycznych. Silne wiatry oraz opady atmosferyczne mogą 

przyczynić się do połamania lub wylegania roślin [15, 23]. 
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Na końcach pędów podziemnych tworzą się bulwy z pączkami 

śpiącymi. Odmiany wczesne wytwarzają bulwy w 10-12 tygodniu cyklu 

rozwojowego, a odmiany późne w 14-16 tygodniu. Topinambur posiada 

wiele odmian, których bulwy różnią się między sobą kształtem, wielkością, 

kolorem skórki i miąższu [9, 24]. Bulwy H. tuberosus różnią się od bulw 

ziemniaka tym, że mają wypukłe oczka oraz nie posiadają warstwy 

korkowej, co powoduje szybką utratę wody, w konsekwencji, czego słabo 

się przechowują. Ich kształt jest bardzo zróżnicowany (maczugowaty, 

wrzecionowaty, owalny). Bulwy mogą być w różny sposób rozmieszczone: 

skupione lub luźne, co ma duże znaczenie praktyczne przy ich zbiorze. 

Zabarwienie delikatnej skórki jest zależne od odmiany i może to być kolor 

biały, żółty lub czerwony o różnych odcieniach, fioletowy czy nawet 

brązowy. Miąższ jest barwy białej lub kremowej. Powierzchnia bulwy 

może być gładka lub z guzkowatymi naroślami. Jedna roślina jest w stanie 

wytworzyć 50-80 sztuk bulw różnej wielkości [21, 24÷25].  

4. Agrotechnika 

Zaletą słonecznika bulwiastego jest to, iż ma niewielkie wymagania pod 

względem gleby, klimatu oraz pielęgnacji [26]. Występuje na suchych 

i wilgotnych glebach, a także na brzegach rzek i wzdłuż dróg. 

Współcześnie rozpowszechnił się na wszystkich kontynentach, gdyż rośnie 

na słabszych glebach oraz znosi suszę i mrozy. H. tuberosus może być 

uprawiany na glebach, na których udaje się ziemniak, a także na słabszych 

[21]. Jego wymagania glebowe są przeciętne, właściwe glebom średnio-

zwięzłym i lekkim, przewiewnym, o dużej zawartości składników pokar-

mowych i dostatecznej wilgotności. Silnie rozwinięty system korzeniowy 

pozwala też na uprawę na gorszych stanowiskach, jak również na niezbyt 

zachwaszczonych odłogach [27÷28]. Ostrowski [29] tworząc model 

diagnostyczny typowania gruntów dla roślin energetycznych, jaką nie-

wątpliwie jest słonecznik bulwiasty pod jego uprawę typują piaski gliniaste 

lekkie wytworzone na piaskach luźnych. Wg tego autora typy gleb 

odpowiednie pod uprawę H. tuberosus to: gleba brunatna rdzawa, czarna 

ziemia i mady. Gatunek ten, zdaniem Klimonta [30] bardzo dobrze rośnie 

na glebie nawożonej wapnem poflotacyjnym i reaguje przyrostem 

wysokości roślin na kolejne, wzrastające dawki osadów ściekowych, 

oddziałuje przy tym na przyrost substancji organicznej i zwiększenie 

zawartości składników pokarmowych, ze względu na zapas wody 

i asymilatów w bulwach. 

Uprawa słonecznika bulwiastego w płodozmianie jest mało powszechna 

ze względu na fakt, iż gatunek ten intensywnie odrasta, nawet 

z najmniejszych części pozostających w glebie, toteż uprawia się go w polu 
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wypadającym z płodozmianu. Miejsce w płodozmianie słonecznika 

bulwiastego nie ma większego znaczenia, ponieważ udaje się po każdej 

roślinie [21, 31]. Chociaż jest gatunkiem jednorocznym, traktuje się go, 

jako roślinę wieloletnią, ponieważ nawet najdokładniejszy zbiór nie 

zapewnia oczyszczenia pola, gdyż niewielka cześć bulw zostaje w polu, 

dając w kolejnych latach początek nowej plantacji. Z tego powodu 

topinambur uprawiany jest zazwyczaj w monokulturze. Teren pod uprawę 

tej rośliny musi być odchwaszczony [21], jednakże możliwa jest uprawa na 

mało zachwaszczonych odłogach [31]. Słonecznik bulwiasty jest bardzo 

konkurencyjny, szybko zacienia glebę przez, co ogranicza wzrost 

większości innych gatunków roślin [32]. Bulwy wysadza się w rzędzie 

w redliny o różnej rozstawie [10]. Odstęp pomiędzy sadzeniakami 

w rzędzie wynosi zwykle 50-60 cm, a między rzędami – 70-130 cm [33]. 

Z kolei Rodrigues i in. [23] uważają, iż rozstawa rzędów w uprawie 

słonecznika bulwiastego powinna wynosić 150 x 70 cm. 

Wysokość plonu roślin oraz jego jakość zależy w dużej mierze od 

nawożenia azotem, przy czym decydujący wpływ ma wysokość dawki 

azotu, rodzaj nawozu, jak i termin i sposób aplikacji [34]. Mystkowska i in. 

[35] uważają, że nawożenie słonecznika bulwiastego powinno być zbliżone 

do nawożenia ziemniaka jadalnego. Chcąc użytkować plantację przez kilka 

lat, należy zastosować obornik w ilości 30-40 t
.
ha

-1
, a nawożenie mineralne 

w dawce P2O5 – 60-80 kg
.
ha

-1
, K2O – 120-160 kg

.
ha

-1
, N – 80-120 kg

.
ha

-1
, 

z tego pierwszą dawkę (połowę) azotu (40-60 kg
.
ha

-1
 – w formie saletry 

amonowej), najlepiej podać razem z fosforem i potasem, drugą zaś, gdy 

rośliny mają ok. 50 cm wysokości. 

Rośliny przeznaczone na zbiór słomy, do celów energetycznych, można 

kosić późną jesienią, najlepiej jednak wykonać go zimą, gdy gleba jest 

zmarznięta. Topinambur zbiera się najczęściej zimą, 2-etapowo, gdy części 

nadziemne mają ok. 40-50% suchej masy. W pierwszym etapie rośliny 

ścina się kosiarką, a w drugim – prasuje formując brykiety lub pelety [15, 

20, 27, 36]. Zbioru części nadziemnych dokonuje się stosując sieczkarnię 

samobieżną z odpowiednimi przyczepami odwożącymi zielonkę [21]. 

W taki sposób minimalizuje się jej ugniatanie oraz uszkadzanie zimujących 

bulw [37-38].  

5. Plonowanie gatunku 

Biologiczny plon jest miarą całkowitej biomasy z upraw. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku, gdy słonecznik bulwiasty uprawiany 

jest, jako roślina energetyczna. Całkowity plon suchej masy lub całej 

biomasy H. tuberosus waha się od 6 do 9 t·ha
-1

 w bardzo złych warunkach, 

do 20-30 t·ha
-1

 w warunkach bardzo korzystnych [39÷40]. Całkowita 
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biomasa słonecznika bulwiastego np. w Holandii wynosiła od 16,4 do 16,8 

t·ha
-1

, w przypadku wczesnej odmiany i 15,7 do 19,3 t·ha
-1

 dla odmiany 

późnej [41]. Późniejsze badania Mejer i in. [42] wykazały, iż roślina ta 

produkuje średnio 160 kg s.m
.
ha

-1
 w ciągu jednego dnia. Stauffer i in. [43] 

osiągnęli plon suchej masy części nadziemnej z 1 ha, w zależności od 

klonu, na poziomie 2,3-31,8 t. Yungen [44] testując możliwość uprawy 

słonecznika bulwiastego w Oregonie uzyskał plon suchej masy części 

zielonych na poziomie 7,1-9,5 t·ha
-1

. Wyniki te są wyższe od uzyskanych 

przez Almeida i in. [45], którzy maksymalny plon biomasy nadziemnej 

otrzymali na poziomie 4,5-5,2 t s.m.·ha
-1

. Plon suchej masy bulw z 1 ha 

wynosi 14,6 t [46]. 

W warunkach Polski, na glebie w dobrej kulturze, przy dostatku 

składników pokarmowych i wody można uzyskać plon bulw rzędu 25-30 t 

suchej masy, zaś na glebach gorszych – 20-25 t s.m. części nadziemnych 

słonecznika bulwiastego rocznie a ponadto odpowiednio: 9-12 i 6-9 t s.m. 

bulw [47]. Potwierdzają to badania Chołuj i in. [20], Skiby i in. [27] oraz 

Lærke i in. [48]. Faber i in. [49] oraz Kuś i in. [50], Kuś i Faber [51] na 

glebie lekkiej uzyskali plon suchej masy nadziemnej na poziomie 7,8-13,2 

t·ha
-1

. Natomiast Piskier [52], na podobnym stanowisku, uzyskał 

dwukrotnie niższe plony (3,8-4,5 t·ha
-1

). Przy 3-krotnym koszeniu plon 

suchej masy wynosi ok. 20 t·ha
-1

, przy pozostawieniu ostatniego pokosu do 

okrycia bulw w okresie zimowym [21].  

Plon zielonej masy często jest dwukrotnie wyższy niż bulw, przeciętnie 

waha się w granicach od 17 do 44 t
.
ha

-1
. W sumie ogólne plony świeżej 

masy biologicznej mogą osiągać nawet 200 t
.
ha

-1
 [21, 53]. 

Izsáki i Kádi [54] plon suchej masy części nadziemnej uzyskali na 

poziomie (8,6 t
.
ha

-1
), natomiast wyniki Sawickiej [33] były dla tej cechy 

wyższe – 22,84 t
.
ha

-1
 suchej masy bulw i części nadziemnych. Wyższy, 

przeciętny plon suchej masy bulw otrzymał również Rodrigues i in. [23]. 

Wg Kays i Nottingham [10] plon suchej masy części nadziemnej 

H. tuberosus waha się w przedziale 4-30 t
.
ha

-1
, zaś plon suchej masy bulw  

– 4-15 t
.
ha

-1
, w zależności od genotypu, warunków klimatycznych, rodzaju 

gleby oraz wieku plantacji. W badaniach Piskiera [52] przeciętne średnio 

roczne plony suchej masy łodyg topinamburu kształtowały się na poziomie 

5,55 t·ha
-1

, co stanowi równowartość 88,4 GJ·ha
-1

 energii. Plon energii 

wyprodukowanej przez słonecznik bulwiasty był przeciętnie mniejszy od 

plonu energii wyprodukowanej przez wierzbę wiciową uprawianą 

w podobnych warunkach o około 56%.  

Zdaniem Kruczka i in. [55] z 1 ha uprawy energetycznej słonecznika 

bulwiastego można osiągnąć plon suchej masy wysokości 15 Mg łodyg 

i 50 Mg bulw. Dużo niższe wartości biomasy uzyskali Schittenhelm [56]  

– odpowiednio 11,5 Mg·ha
-1

 bulw i 4,9 Mg·ha
-1

 łodyg oraz Rodrigues i in. 
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[23] – 18,4 Mg·ha
-1

 części podziemnych. Brzezowska i Dreszczyk [37] 

szacują plon biomasy Helianthus tuberosus na około 30 Mg·ha
-1

, przy 80% 

zawartości wody w bulwach. Uzyskali oni plon suchej masy bulw 

w wysokości 6 Mg·ha
-1

, a części naziemnej – 70 Mg·ha
-1

. Z kolei Piskier 

[57] uzyskał wartości energetyczne plonu na poziomie 76,54 GJ·ha
-1

  

– 78,85 GJ·ha
-1

. 

Tabela 1. Właściwości energetyczne badanych surowców lignocelulozowych 

Surowiec 

Ciepło 

spalania 

Wartość opałowa 

w stanie 

analitycznym roboczym 
Suchym 

bezpopiołowym 

MJ.kg-1 

Topinambur 16,13 14,59 14,70 16,65 

Miskant olbrzymi 17,98 16,48 16,45 18,30 

Rdest sachaliński 15,38 14,44 14,39 15,56 

Wierzba 

krzewiasta 

Pędy 

jedno-

roczne 

18,15 16,72 16,88 18,49 

Pędy 

cztero-

letnie 

17,87 16,44 16,69 18,10 

Źródło: [2] 

Wartość opałowa paliwa zależy od zawartości wilgoci i popiołu – im 

wyższa zawartość wody i substancji niepalnych w paliwie, tym niższa jego 

wartość opałowa [2]. Stolarski i in. [36] podkreślają, iż istotną rolę 

odgrywa również termin pozyskiwania biomasy oraz warunki pogodowe 

w okresie jej zbioru. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych 

następuje obniżenie wilgotności biomasy oraz wzrost wartości opałowej. 

Rośliny obecnie wykorzystywane do produkcji biomasy cechują się dość 

wysoką wartością opałową (dla porównania: wartość opałowa węgla 

kamiennego wynosi od 16,7 do 29,3 MJ
.
kg

-1
) [tab.1] [1].  
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Indeks plonowania (zbiorów), będący stosunkiem wydajności gospo-

darczej do produktywności biologicznej, jest najczęściej ustalony na 

podstawie masy części nadziemnych, w stosunku do całkowitej masy 

roślin, toteż daje wskaźnik względnej dystrybucji między bulwami a masą 

nadziemną [45]. Słonecznik bulwiasty ma stosunkowo wysoki indeks 

plonowania, ze względu na duże możliwości realokacji suchej masy 

z części nadziemnych roślin do bulw, w drugiej części okresu wegetacji. 

Zdolność tego procesu w biomasie H. tuberosus zawiera się w granicach 

67,7%-94,9% i zależy od czynników genetycznych i środowiskowych [56]. 

Wyższy indeks plonowania słonecznika bulwiastego obserwuje się 

w przypadku odmian wczesnych (0,60 do 0,78), niż późnych (0,50-0,55), 

mimo podobnej wydajności ogółem w przeliczeniu na jednostkę czasu [58]. 

Stwierdzono, że bulwy topinamburu posiadają wyższy wskaźnik 

plonowania niż burak cukrowy, czy też korzenie cykorii [56].  

6. Posumowanie 

Wykorzystanie biomasy w energetyce jest uznawane za jeden 

z ważniejszych sposobów w dążeniu do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Strategią dzisiejszego rynku energetycznego jest więc 

zmniejszenie zależności od paliw kopalnych przy równoczesnym obniżeniu 

emisji CO2. Prowadzenie upraw surowców na biomasę może być 

rozwiązaniem tego problemu na wiele lata. Topinambur, jako gatunek 

mający ogromną zdolność wiązania energii słonecznej i przetwarzania jej 

na masę biologiczną, może być wykorzystany jako roślina energetyczna do 

bezpośredniego spalania i do produkcji biogazu (również po zakiszeniu). 

Przemawia za tym również, zbliżona wartość opałowa tej rośliny 

w porównaniu np. z miskantem czy też paliwem kopalnianym jakim jest 

węgiel kamienny. 
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Możliwość uprawy Heliantus tuberosus na cele energetyczne 

Helianthus tuberosus, powszechnie w Polsce zwany topinamburem, był jednym z pierwszych 
źródeł pożywienia dla ludzi i zwierząt. Obecnie coraz częściej jest wykorzystywany jako 
alternatywne źródło energii. Udział tej energii w światowym bilansie energetycznym powinien 
być z każdym rokiem większy. Polityka energetyczna i transportowa Polski przewiduje, że do 
2020 r. nastąpi zwiększenie udziału energii do 20% oraz wzrost udziału biopaliw, w paliwach 
transportowych do 10% w 2020 r. Wobec tego zasadne jest wykorzystywanie uprawiany 
słonecznika bulwiastego jako roślina energetyczna. Całkowity plon suchej masy lub całej 
biomasy Helianthus tuberosus waha się od 6 do 9 t·ha-1 w bardzo złych warunkach, do 20-30 
t·ha-1 w warunkach bardzo korzystnych. Topinambur, jako gatunek mający ogromną zdolność 
wiązania energii słonecznej i przetwarzania jej na masę biologiczną, może być wykorzystany 
jako roślina energetyczna do bezpośredniego spalania i do produkcji biogazu.  

Possibility Helianthus tuberosus crops for energy purposes 

Helianthus tuberosus widely known as Jerusalem artichokes in Poland, was one of the first 
sources of food for humans and animals. Today, more and more often is used as an alternative 
energy source. The share of this energy in the global energy balance should be greater with each 
passing year. Energy policy and transport Polish predicts that by 2020. Will increase the share of 
energy to 20% and increase the share of biofuels in transport fuel to 10% in 2020. Therefore, it is 
reasonable to use artichoke grown as an energy plant. The total dry matter yield or the entire 
biomass of Helianthus tuberosus ranges from 6 to 9 t.ha-1 in very bad conditions, 20-30 t.ha-1 
under very favorable. Jerusalem artichokes, as a species with a great capacity to bind solar energy 
and convert it to a biological mass, can be used as an energy plant for direct combustion and the 
production of biogas. 
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Potencjalne możliwości pozyskiwania surowca 

z biomasy słonecznika bulwiastego  

do celów energetycznych 

1. Wstęp 

W bilansie energetycznym Polski i świata coraz większe znaczenie mają 

odnawialne źródła energii (OZE). Biomasa, która pochodzi z plantacji 

roślin energetycznych może być przeznaczana do produkcji energii 

elektrycznej lub cieplnej, a także do wytwarzania paliwa ciekłego bądź 

gazowego. Jedną z cenniejszych roślin energetycznych jest słonecznik 

bulwiasty Helianthus tuberosus L., cechujący się niewielkimi 

wymaganiami klimatyczno-glebowymi, dużym potencjałem produkcyjnym 

i wielofunkcyjnością. Z racji swego bogatego składu chemicznego oraz 

walorów sensorycznych, stanowi surowiec mogący częściowo lub 

całkowicie zastąpić surowce deficytowe, jak również pozwolić na 

poszerzenie asortymentu wytwarzanych produktów. Gatunek ten ma dużą 

zdolność wiązania energii słonecznej i przetwarzania jej w substancję 

organiczną [1, 2, 3, 4]. Sawicka i Michałek [1] dowiedli iż, polskie 

odmiany H. tuberosus charakteryzują się wysoką, maksymalną sprawnością 

fotosystemu PS II w ciemności, wyższą wartością współczynników 

fotochemicznego i niefotochemicznego wygaszania fluorescencji chlorofilu 

niż inne gatunki, o typie asymilacji C3. Wskazuje to na wysoką, 

potencjalną ich plenność (80,8 t
.
ha

-1
 masy nadziemnej + 27,9 t

.
ha

-1
 bulw). 

Rośliny H. tuberosus w związku z tym cechują się również wysokim 

plonem suchej masy z jednostki powierzchni, który można wykorzystać, 

jako surowiec do spalania i produkcji paliw formowanych, czy też 

poddawać fermentacji alkoholowej lub przerabiać na biogaz [5]. 

Wyczerpanie się tradycyjnych źródeł energetycznych oznacza kolejną 
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szansę dla słonecznika bulwiastego, jako surowca ekologicznego, którego 

„złoża” odnawiają się, co roku, a jego przerób nie zagraża środowisku. 

W oparciu o istniejące plantacje słonecznika bulwiastego, jest ogromna 

możliwość stworzenia lokalnych, rozproszonych centrów energetycznych, 

zlokalizowanych w małych miastach – w miejsce funkcjonującego obecnie 

systemu ogrzewania centralnego, komunalnego opartego na spalaniu 

głównie węgla kamiennego. Stworzenie systemu lokalnego wykorzystania 

biomasy (energia elektryczna + cieplna) jest bardzo efektywne 

ekonomicznie (90% efektywności), w pełni ekologiczne i aktywizujące 

obszary wiejskie przez stworzenie nowych miejsc pracy, pełne 

wykorzystanie gruntów i obrót kapitału w układzie lokalnym, co stwarza 

„koło zamachowe” lokalnej gospodarki. Przy wykorzystaniu biomasy na 

dużą skalę w lokalnych centrach energetycznych, najbardziej uzasadnioną 

formą, ze względów ekonomicznych, powinna być biomasa nieprzetwo-

rzona, transportowana na nieduże odległości (50 km) – ze względu na 

koszty. Opłacalność jego uprawy oraz rosnące zapotrzebowanie na materiał 

rozmnożeniowy, w kontekście biopaliw, sprawiają, że gatunek ten cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem [2, 4÷8]. Za szerszym wykorzystaniem 

tego gatunku przemawia możliwość uprawy w gorszych stanowiskach, na 

niezbyt zachwaszczonych odłogach, jak również jego wysoka odporność na 

suszę, niewielkie wymagania glebowe, stosunkowo wysoką odporność na 

choroby, szkodniki i niskie temperatury (do -50°C) [5, 9]. Ważną zaletą 

słonecznika bulwiastego jest możliwość samoodnawiania się. Jest to 

szczególnie korzystne w miejscach trudno dostępnych, nie zachodzi, 

bowiem konieczność corocznego sadzenia bulw.  

2. Cel pracy 

Celem badań była ocena uprawianych w Polsce odmian słonecznika 

bulwiastego i określenie ich przydatności na cele energetyczne. Ponadto 

zamierzeniem pracy było wyliczenie wartości opałowej i ciepła spalania 

badanych odmian H. tuberosus. 

3. Materiały i metody  

Badania przeprowadzono w latach 2011-2013 w Parczewie (woj. lubelskie) 

na glebie płowej, o lekko kwaśnym odczynie, kompleksu żytniego słabego. 

Doświadczenie założono metodą bloków zrandomizowanych w 3 pow-

tórzeniach. Obiektem badań było 6 odmian H. tuberosus, w tym 5 polskich: 

Biała Kulista IHAR, Czerwona Kulista IHAR, Swojecka Czerwona, Albik, 

Rubik i 1 litewska  Ńiauliai. Doświadczenie zakładano wiosną, na początku 

kwietnia w rozstawie 62,5 x 40 cm. Powierzchnia każdego poletka do zbioru 

wynosiła 20 m
2
. W doświadczeniu stosowano stałe nawożenie organiczne 
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(25 t
.
ha

-1
 obornika) oraz mineralne, fosforowo-potasowe (52,4 kg P

.
ha

-1
 

i 149,4 K kg
.
ha

-1
) jesienią. Fosfor stosowano w formie granulowanego 

superfosfatu 19% (P2O5), potas zaś, jako sól potasową, 60% (K2O). Natomiast 

azot aplikowano wiosną, w postaci mocznika 46%, w ilości 100 kg N ha
-1
, 

jednorazowo przed sadzeniem. Zabiegi pielęgnacyjne na plantacji prowadzono 

zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej [8]. Zbiór masy nadziemnej 

prowadzono jesienią, zaś bulw  wczesną wiosną. Po zbiorze określono plon 

bulw i masy nadziemnej oraz ich suchą masę metodą suszenia, najpierw 

w temperaturze 80°C i pod koniec przez 2 godziny w temperaturze 105°C. 

Wartość opałową badanego materiału obliczono na podstawie ciepła spalania, 

wilgotności, zawartości wodoru i popiołu w stanie analitycznym (wilgotność 

materiału po przygotowaniu próbki do analizy) oraz w stanie roboczym 

(wilgotność materiału, jako gotowego paliwa) i w stanie suchym 

bezpopiołowym. Produkcję biometanu z masy nadziemnej H. tuberosus 

wyliczono z iloczynu plonu suchej masy i wydajności biometanu w m
-3.

t [8]. 

Ciepło spalania biomasy przyjęto za Stolarskim i in. [10]. Określono również 

zawartość popiołu w stanie suchym metodą wagową. Popiół surowy 

otrzymano w 600°C. Analizy statystyczne zostały oparte o modele analizy 

wariancji (ANOVA) oraz wielokrotne testy (lub przedziały ufności)  

T-Tukey’a, przy przyjętym poziomie istotności = 0.05. Testy porównań 

wielokrotnych T-Tukey’a umożliwiły szczegółowe analizy porównawcze 

średnich, poprzez wyodrębnianie jednorodnych statystycznie grup średnich 

(grupy homogeniczne) oraz wyznaczanie tzw. najmniejszych istotnych różnic 

średnich, które przy testach Tukey’a oznaczane są przez HSD (Tukey's Honest 

Significant Difference). 
Warunki meteorologiczne w latach badań były wprawdzie zróżnicowane, 

ale suma opadów w okresie wegetacji zapewniała zapotrzebowanie 

słonecznika bulwiastego na wodę (rys. 1). 
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Rysunek 1. Suma opadów i średnia temperatura powietrza w okresie wegetacji roślin, w latach 

2011-2013, wg stacji meteorologicznej we Włodawie 

Źródło: badania własne 

Figure 1. Total precipitation and average air temperature during the growing season of plants, in 

2011-2013, according to the meteorological station in Wlodawa 

Source: own research 

3.1. Naukowy charakter publikacji 

Publikacja ma charakter naukowy, gdyż prezentuje oryginalne wyniki 3-

letnich badań polowych i laboratoryjnych. Prezentuje też obecny stan 

wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej, podaje metodykę badawczą, 

komentuje wyniki i prowadzi ich dyskusję z przytoczeniem cytowanej 

literatury. Stawia też wnioski.  

4. Analiza wyników 

Plon bulw, jak i masy nadziemnej H. tuberosus różnicowały właści-

wości genetyczne badanych odmian (rys. 2). Najwyższy plon suchej masy 

bulw uzyskała odmiana Kulista Czerwona IHAR, najniższy zaś  homo-

logiczne pod tym względem  Rubik i Ńiauliai. Ponadto odmiany Biała 

Kulista IHAR, Kulista Czerwona IHAR oraz Swojecka Czerwona okazały 

się jednorodne, z uwagi na plon suchej masy bulw. Współczynnik 

zmienności tej cechy, jako uniwersalne narzędzie mierzenia stopnia 

koncentracji wokół poziomów cechy, był zróżnicowany i kształtował się, 

w zależności od odmiany od 10,2 do 72,0% (rys. 2).  
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Najwyższym plonem suchej masy nadziemnej wyróżniała się odmiana 

Albik; przy czym homologiczna pod tym względem okazała się litewska 

odmiana Ńiauliai. Najniższy plon suchej masy nadziemnej uzyskała odmiana 

Czerwona Kulista IHAR. Współczynnik zmienności tej cechy był stabilny 

i kształtował się, zależnie od odmiany, na poziomie 1,6-17,9% (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Plon bulw i masy nadziemnej H. tuberosus  

Źródło: badania własne 

Figure 2. The yield of tubers and the weight of aboveground H. tuberosus biomass 

Source: own research 

Wyliczona teoretycznie wg przyjętych założeń produkcja biometanu 

z masy nadziemnej H. tuberosus kształtowała się w granicach od 13970 do 

17369 m
-3.

ha
-1

 (tab. 1). Piskier [8, 9] podaje, że z zebranych z jednego 

hektara łodyg i liści słonecznika bulwiastego można wyprodukować  

3-7 tys. m
3
 tego gazu. Produkowany z niego biogaz zawiera 57-76% metanu, 

co jest wskaźnikiem wyższym od przeciętnego w przypadku surowców 

używanych w instalacjach biogazowych. 
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Tabela 1. Wydajność energetyczna masy nadziemnej H. tuberosus (Średnia dla lat 2011-2013) 

Table 1. Energy efficiency aboveground mass H. tuberosus (average for 2011-2013) 

Odmiany 

Cultivars 
Plon masy 

nadziemnej 

Yield weight 

aboveground 

[t.ha-1] 

Produkcja 

Biometanu 

Production 

biomethane 

[m-3.ha-1] 

Produkcja energii – energy 

production 
Wartość 

Opałowa 

Value 

calorific 

[MJ.ha-1] 

Cieplnej 

thermal 

[MW.ha-1] 

elektrycznej 

electricity 

[MWh.ha-1] 

Biała Kulista 

IHAR 
26,4a 14520a 144a 913a 475a 

Czerwona 

Kulista 

IHAR 

25,4a 13970a 139a 878a 457a 

Swojecka 

Czerwona 
27,3c 15015c 149c 944c 491ab 

Albik 31,6b 17369b 173b 1092b 568c 

Rubik 28,6c 15736c 156c 989c 515b 

Ńiauliai 30,1b 16572b 165b 1042b 542c 

Średnio 28,2c 15530c 154c 976c 508 

HSDp0,05 1,6 854 9 54 28 

Źródło: badania własne; Source: own research; Wskaźniki literowe przy średnich wyznaczają 

tzw. grupy homogeniczne (jednorodne statystycznie); The letters following means indicate so. 

homogeneous groups (a statistically homogeneous). 

Najwyższą wydajnością biometanu z jednostki powierzchni wyróżniała 

się odmiana Albik, ale homogeniczną, pod względem tej cechy, okazała się 

odmiana litewska Ńiauliai. Najniższą wydajnością biometanu charakte-

ryzowała się Czerwona Kulista IHAR. Jednorodne, pod względem wartości 

tej cechy, okazały się: Czerwona Kulista IHAR i Biała Kulista IHAR oraz 

Swojecka Czerwona i Rubik (tab. 1). 

Produkcja energii elektrycznej z suchej masy słonecznika bulwiastego 

wahała się od 878 do 1092 MWh
.
ha

-1
. Najwyższą produktywnością odzna-

czała się odmiana Albik, najniższą zaś – Czerwona Kulista IHAR (tab. 1). 

Wartość opałowa słonecznika bulwiastego kształtowała się w granicach 

od 457 do 568 MJ
.
ha

-1
. Odmiana Albik wyróżniała się spośród innych 

najwyższą wartością opałową w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. 

Odmiany Rubik i Ńiauliai; Albik i Ńiauliai oraz Biała Kulista IHAR 

i Czerwona Kulista IHAR okazały się homogeniczne, pod względem 

wartości tej cechy (tab. 1).  

Zawartość popiołu wynosiła średnio 4,6% suchej masy bulw (tab. 2). 

Przeprowadzone badania wykazały, że największą zawartością popiołu 

odznaczała się odmiana Czerwona Kulista IHAR, zaś najniższą – Swojecka 

Czerwona. Ta ostatnia nie różniła się istotnie od odmiany litewskiej 

Ńiauliai. W badanej grupie odmian można wyróżnić jeszcze jedną grupę 
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odmian homologicznych ze względu na wartość tej cechy. Były to 

odmiany: Biała Kulista IHAR i Rubik.  

W suchej masie części nadziemnych zawartość popiołu wahała się od 

6,15 do 6,80% (tab. 2).  

Tabela 2. Zawartość popiołu w suchej masie Helianthus tuberosus 

Table 2. The ash content in the dry weight Helianthus tuberosus 

Wyszczegól-

nienie 

Specification 

Odmiany – Cultivars HSDp0,05 

Biała 

Kulista 

IHAR 

Czerwona 

Kulista 

IHAR 

Swojecka 

Czerwona 

Albik Ńiauliai Rubik 

Bulwy  4,60a 5,10c 4,10b 4,80a 4,20b 4,60a 0,28 

Części 

nadziemne 

6,70a 6,70a 6,80a 6,10b 6,60a 6,80a 0,39 

Źródło: badania własne; Source: own research; Wskaźniki literowe przy średnich wyznaczają 

tzw. grupy homogeniczne (jednorodne statystycznie); The letters following means indicate so. 

homogeneous groups (a statistically homogeneous). 

Najwyższą, równorzędną ilością surowego popiołu charakteryzowały 

się nadziemne części słonecznika bulwiastego odmian Rubik i Swojecka 

Czerwona, najniższą zaś  Albik. Odmiany Biała Kulista IHAR, Czerwona 

Kulista IHAR oraz Swojecka Czerwona i Rubik okazały się homologiczne 

pod względem wartości tej cechy (tab. 2). 

5. Dyskusja 

Całkowity plon suchej masy części nadziemnych słonecznika 

bulwiastego, w warunkach gleb lekkich środkowo-wschodniej części 

Polski, wynosił 28 t
.
ha

-1
. W badaniach Piskiera [8], w warunkach Pomorza 

Zachodniego, w ekstensywnych warunkach uprawy, na glebach lekkich 

uzyskano zaledwie 5,55 t·ha
-1

 (co odpowiada 88,4 GJ·ha
-1

). Całkowity plon 

suchej masy, lub całej biomasy H. tuberosus waha się od 6 do 9 t
.
ha

-1
 

w bardzo złych warunkach [11], do 20-30 t
.
ha

-1
  w warunkach bardzo 

korzystnych [12]. Wróblewska i in. [13] uzyskali bardzo zróżnicowany 

plon suchej masy części nadziemnych słonecznika bulwiastego, 

w zależności od odmiany: od 2,3 do 31,8 t
.
ha

-1
. Z kolei Kowalczyk-Juśko 

i in. [14], w podobnych warunkach klimatycznych, maksymalny plon 

biomasy nadziemnej otrzymali na poziomie 4,5-5,2 t s.m.
.
ha

-1
. Całkowita 

biomasa słonecznika bulwiastego, w przypadku wczesnej odmiany, 

wynosiła od 16,4 do 16,8 t
.
ha

-1
 i od 15,7 do 19,3 t

.
 ha

-1
 – w przypadku 

odmiany późnej [4]. Późniejsze badania wykazały, iż gatunek ten 

produkuje średnio aż 160 kg s.m.
.
ha

-1
 w ciągu jednego dnia. Wg 

McLaurin’a i in. [15] plon suchej masy bulw wynosi przeciętnie 14,6 t
.
ha

-1
. 
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W Polsce, w warunkach klimatu umiarkowanego, gatunek ten ma wysoki 

potencjał produkcyjny. Na glebach w dobrej kulturze, przy dostatku 

składników pokarmowych i wody, można uzyskać plon bulw słonecznika 

bulwiastego rzędu 25-30 t s.m. i części nadziemnych do 35-50 t s.m.
.
ha

-1
, 

zaś na glebach gorszych – 14-20 t s.m. bulw i 20-25 t s.m. części nadziem-

nych rocznie [16]. Potwierdzają to badania Chołuj i in. [17], Skiby [6], 

Sawickiej i Skiby [19] oraz Lærke i in. [19]. Faber i in. [20] oraz Kuś i in. 

[21] na glebie lekkiej uzyskali plon suchej masy nadziemnej na poziomie 

7,8-13,2 t
.
ha

-1
. Piskier [8, 9] natomiast, na glebach lekkich, odłogowanych 

uzyskał znacznie niższe plony suchej masy bulw (3,8-4,5 t
.
ha

-1
). Dreszczyk 

[22], przy 3-krotnym koszeniu i pozostawieniu ostatniego pokosu do 

okrycia bulw w okresie zimowym, uzyskał łączny plon suchej masy części 

nadziemnych na poziomie ok. 20 t
.
ha

-1
. Kruczek i in. [23] podają, że z 1 ha 

uprawy energetycznej słonecznika bulwiastego można osiągnąć plon suchej 

masy wysokości 15 Mg łodyg i 50 Mg bulw. Dużo niższe wartości biomasy 

uzyskali Schittenhelm [24] – odpowiednio 11,5 Mg
.
ha

-1
 bulw i 4,9 Mg

.
ha

-1
 

łodyg oraz Rodrigues i in. [25] – 18,4 Mg
.
ha

-1 
części podziemnych. 

Brzezowska i in. [26] ocenili plon biomasy H. tuberosus na około 

30 Mg
.
ha

-1
, przy 80% zawartości wody w bulwach. Uzyskali oni 6 Mg

.
ha

-1
 

suchej masy bulw, a części naziemnych odpowiednio 70 Mg
.
ha

-1
. Ta duża 

rozbieżność plonów suchej masy słonecznika bulwiastego, zdaniem 

Sawickiej [5], wynika ze zróżnicowanych warunków klimatycznych, 

agrotechnicznych oraz zmienności genetycznej i środowiskowej. 

Właściwości genetyczne badanych odmian wpłynęły różnicująco 

zarówno na plon suchej masy bulw, jak i części nadziemnych. 

Najkorzystniejsze wyniki, tak pod względem plonu suchej masy, 

potencjalnej możliwości produkcji biometanu, produkcji energii i wartości 

opałowej spośród 6 badanych odmian uzyskała polska odmiana Albik. 

Homologiczne wartości, ze względu na te cechy, uzyskała odmiana 

litewska Ńiauliai. Piskier [9] i Kowalczyk-Juśko i in. [14] nie stwierdzili 

istotnego zróżnicowania odmianowego, w badanym zakresie. 

Wraz ze zmiennością genetyczną plonu biomasy słonecznika bulwias-

tego występuje też zmienność środowiskowa. W opinii Sawickiej [5] 

główne przyczyny tej zmienności to: jakość sadzeniaków (zdrowotność, 

wielkość, sposób przechowywania), niejednolitość środowiska glebowego; 

błędy agrotechniczne; różny stopień porażenia przez choroby i szkodniki; 

niejednakowa powierzchnia przypadającą na jedną roślinę (sąsiedztwo 

roślin chorych, brak wschodów), niejednolitość wpływu warunków 

meteorologicznych, takich jak: temperatura, światło (długość fal, ich 

intensywność i czas trwania), zaopatrzenie roślin w wodę, wilgotność 

powietrza, rozmieszczenie opadów w czasie. Ponadto zróżnicowanie środ-

owiska, w jakim znajdują się rośliny H. tuberosus, powoduje modyfikację 
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procesów regulacji wewnętrznej, zarówno w obrębie krzaka, jak i rośliny 

[3, 5, 18]. Wg Mądrego i in. [27] zmienność fenotypowa gatunków roślin 

uprawnych może być oceniana dla ważnych cech ilościowych ciągłych, lub 

skokowych quasi ciągłych (z licznym, choć skończonym, zbiorem 

przyjmowanych wartości). Do takich cech należy np. plon rolniczy 

z rośliny lub z jednostki powierzchni i związane z nim cechy 

morfologiczne i fizjologiczne, określające adaptację roślin do różnych 

warunków środowiskowych, ich odporność na stresy biotyczne 

i abiotyczne a zwłaszcza suszę i inne ekstremalne warunki pogodowe [17, 

24, 28]. Stąd też może wystąpić zmienność danej cechy w obrębie rośliny, 

pędów, redliny, zmienność związana z latami, jak i miejscowościami.  

Indeks plonowania (zbiorów), będący stosunkiem wydajności 

gospodarczej do produktywności biologicznej, jest najczęściej ustalony na 

podstawie masy części nadziemnych w stosunku do całkowitej masy roślin, 

co daje wskaźnik względnej dystrybucji między bulwami a masą 

nadziemną [5]. Słonecznik bulwiasty cechuje się stosunkowo wysokim 

indeksem plonowania, z uwagi na duże możliwości realokacji suchej masy 

z części nadziemnych roślin do bulw, w drugiej części okresu wegetacji. 

Zdolność tego procesu w biomasie H. tuberosus kształtuje się w granicach 

67,7-94,9% i zależy od czynników genetycznych i środowiskowych [24, 

28]. Wyższy indeks plonowania tego gatunku obserwuje się u odmian 

wczesnych (0,60 do 0,78), niż późnych (0,50-0,55), mimo podobnej 

wydajności ogółem, w przeliczeniu na jednostkę czasu [1]. Wg McLaurin’a 

i in. [15] wskaźnik ten osiąga wartość 0,70. Indeks plonowania bulw na 

ogół wzrasta w warunkach hamujących wzrost wegetatywny i kwitnienie, 

takich jak: cień, niskie temperatury i krótkie dni [1, 3, 29]. Zdaniem 

Schittenhelm’a [24] oraz Prośby-Białczyk [30] bulwy H. tuberosus posiadają 

wyższy wskaźnik plonowania niż burak cukrowy, czy korzenie cykorii. 

Wartość energetyczna bulw, wg różnych źródeł [14, 17], wynosi 

760 Kcal
.
kg

-1
, ale przemnożona przez plon biomasy daje imponującą wartość  

– 21356 Kcal.m
-2
, najwyższą spośród porównywanych gatunków, takich 

jak: kukurydza, batat, ryż, ziemniak, kassawa i inne [16]. W badaniach 

własnych najwyższą wartość energetyczną uzyskała odmiana Albik. 

Efektywność energetyczna słonecznika bulwiastego jest w praktyce 

wyraźnie różnicowana przez stosowane technologie produkcji [8, 14, 16]. 

Najbardziej energochłonną technologią uprawy tego gatunku, wg Piskiera 

[8], jest technologia wykorzystująca nawożenie kompostem z osadu 

ściekowego. Zwiększa ona nakłady energii skumulowanej o 52%, 

w porównaniu do wartości uzyskanych na obiektach nawożonych mine-

ralnie. Najkorzystniejszą wielkość wskaźnika efektywności energetycznej 

uzyskano po zastosowaniu nawożenia mineralnego. 
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Właściwości cieplne części nadziemnych słonecznika bulwiastego 

oznaczono przez wartość opałową i w badaniach własnych oszacowano ją 

17 MJ
.
kg

-1
. W badaniach różnych autorów szacuje się ją różnie od 12,9 do 

19,1 MJ·kg
-1

 [13, 31]. Wartość opałowa paliwa zależy od zawartości 

wilgoci i popiołu – im wyższa zawartość wody i substancji niepalnych 

w paliwie, tym niższa jego wartość opałowa. W praktyce ważna jest 

wilgotność i zawartość popiołu w chwili dozowania paliwa do kotła, 

jednakże do celów porównawczych przyjęto podawanie wartości opałowej 

w stanie suchym i bezpopiołowym (wartość teoretyczna). Wartość opałową 

słonecznika bulwiastego Komorowicz i in. [32], zależnie od stanu 

analitycznego, roboczego, czy suchego, bezpopiołowego, przy przyjęciu 

ciepła spalania na poziomie 16,128 MJ
.
kg

-1
 s.m., ocenili odpowiednio na: 

14,588, 14,699 i 16,653 MJ
.
kg

-1
. Dowodzi to, że słonecznik bulwiasty 

stanowi cenną roślinę energetyczną, porównywalną z innymi surowcami 

energetycznymi. Przeciętna wartość opałowa w stanie suchym i bezpo-

piołowym dla roślin jednoliściennych (traw, słomy zbóż i trzciny) według 

Specyfikacji Technicznej (CEN/TS 14961:2007) wynosi 18,4-18,5 MJ
.
kg

-1
 

drewna liściastego i 19,0-19,2 MJ
.
kg

-1
 drewna iglastego, a dla wierzby 

18,4-18,8 MJ
.
kg

-1
 [32]. Z badanych gatunków, przez tych Autorów, tylko 

słonecznik bulwiasty miał mniejszą wartość opałową niż zakresy podane 

w specyfikacji, a także od wymagań normy DIN 51731 w odniesieniu do 

sprasowanych paliw z cząstek drzewnych (17,500-19,500 MJ
.
kg-

1
). 

Wartość opałowa pozostałych badanych surowców, a w szczególności 

wierzby (18,489 MJ
.
kg

-1
) spełniała wymagania normy DIN 51731 dotyczącej 

drewna [33]. Od 2010 r. obowiązuje już norma PN-EN 14961-1:2010 [34]. 

Wilgotność pędów słonecznika bulwiastego, oceniona przez 

Kowalczyk-Juśko i in. [14] (35%) w okresie zbioru jest dużo niższa, 

w porównaniu do pędów wierzby (ok. 50%), co powoduje zmniejszenie 

nakładów pracy oraz energii przy dosuszaniu. Praca cięcia, oznaczona 

metodą statyczną, jest mniejsza od tej ponoszonej przy cięciu pędów 

wierzby (0,079 J·mm
-2

, w 20%), co bezpośrednio wpływa na nakłady 

energetyczne w procesach rozdrabniania [9,13].  

Praktycznie każdą część rośliny można przetworzyć na energię. Jednak 

najprostszym sposobem uzyskania energii ze słonecznika bulwiastego 

wydaje się przetworzenie słomy na paliwa kompaktowane z przezna-

czeniem do spalania. Wilgotność materiału powyżej 15% uniemożliwia 

uzyskanie aglomeratu o odpowiedniej gęstości właściwej. Brykiet 

z surowca zawierającego mniej wody niż 11% również posiada tendencję 

do obniżenia gęstości właściwej poniżej 0,80 kg·dm
-3

. W przedziale 

wilgotności od 11,0 do 17,4% trwałość brykietu wynosi >90%, co przy 

normie wymagającej trwałości powyżej 80% uważa się już za bardzo dobry 

wynik [35]. W badaniach gęstości i trwałości brykietu najlepsze wyniki 
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odnotowała Kowalczyk-Juśko [7] dla aglomeratu wytworzonego z mate-

riału o wilgotności 14,5%.  

Zawartość popiołu w suchej masie części nadziemnych okazała się dość 

wysoka. Przeciętna zawartość popiołu w biopaliwach stałych, 

niedrzewnych kształtuje się na poziomie od 4 do 7%. W drewnie liściastym 

i iglastym wynosi 0,3%, w korze drzew liściastych 5%, a w drewnie 

wierzby 2% [36]. Zawartość popiołu w badanych próbkach biomasy nie 

przekracza typowych wartości dla surowców roślinnych, takich jak drewno 

wierzby (5,69%), była też mniejsza niż zawartość popiołu w węglu 

brunatnym (7,60%). Potwierdza to Kowalczyk-Juśko [7]. Komorowicz i in. 

[32] uzyskali tylko 2,5% popiołu w absolutnie suchej masie surowca ze 

słonecznika bulwiastego. Można, zatem sądzić, że w odniesieniu do jed-

nostki energii uzyskanej w procesie spalania ilość popiołu z biopaliwa 

słonecznika bulwiastego będzie większa niż z węgla brunatnego. Kalembasa 

[2] stwierdziła, że popiół ze spalania biomasy zawiera makro- i mikro-

elementy wyniesione z plonem z gleby i może zostać wykorzystany do 

nawożenia upraw rolniczych. 

Na podstawie właściwości energetycznych i zawartości popiołu 

w biomasie słonecznika bulwiastego stwierdzono, że gatunek ten może być 

potencjalnym źródłem odnawialnego surowca lignocelulozowego, który 

przy wprowadzeniu odpowiednich technologii może być wykorzystany 

w energetyce i w przemyśle. 

W opinii Johansson i in. [37] oraz Yang i in. [38] skonsolidowany 

Bioproces (CBP) bulw topinamburu (Jat) do produkcji etanolu jest jedną 

z najbardziej obiecujących opcji alternatywnych rozwoju technologii 

biopaliw. 

6. Wnioski 

Najwyższym plonem bulw i części nadziemnych charakteryzowała się 

odmiana Albik, najniższym zaś  Czerwona Kulista IHAR. Wartość 

opałowa tego surowca wahała się od 457 do 568 MJ
.
ha

-1
. Odmiany Albik 

i Ńiauliai uzyskały najwyższe te wartości i okazały się homogeniczne pod 

względem wartości opałowej. 

Zawartość popiołu w suchej masie części nadziemnych okazała się dość 

wysoka, ale nie przekracza norm dla tego surowca. 

Ze względu na duży potencjał plonowania i wielofunkcyjność użytkową 

biomasy słonecznik bulwiasty ma szansę stać się alternatywnym źródłem 

energii. 
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Potencjalne możliwości pozyskiwania surowca z biomasy słonecznika 

bulwiastego do celów energetycznych 

Ten artykuł skupia się na potencjale słonecznika bulwiastego w postaci upraw energetycznych 

i najbardziej opłacalnych produktów z tego surowca. Badania przeprowadzono w latach 2011-

2013 w Parczewie (woj. lubelskie) na glebie płowej, o lekko kwaśnym odczynie, kompleksu 

żytniego słabego. Doświadczenie założono metodą bloków zrandomizowanych w 3 pow-

tórzeniach. Obiektem badań było 6 odmian, w tym 5 polskich: Biała Kulista IHAR, Czerwona 

Kulista IHAR, Swojecka Czerwona, Albik, Rubik i 1 litewska – Ńiauliai. Zbiór masy nadziemnej 

prowadzono jesienią, zaś bulw  wczesną wiosną. Po zbiorze określono plon bulw i masy 

nadziemnej oraz ich suchą masę metodą suszenia. Wartość opałową badanego materiału 

obliczono na podstawie ciepła spalania, wilgotności, zawartości wodoru i popiołu w stanie 

analitycznym (wilgotność materiału po przygotowaniu próbki do analizy) oraz w stanie 

roboczym (wilgotność materiału, jako gotowego paliwa) i w stanie suchym bezpopiołowym. 

Ciepło spalania biomasy przyjęto za Stolarskim i in. (2008). Określono również zawartość 

popiołu w stanie suchym metodą wagową.. Najwyższym plonem bulw i części nadziemnych 

charakteryzowała się odmiana Albik, najniższym zaś Czerwona Kulista IHAR. Wartość opałowa 

tego surowca wahała się od 457 do 568 MJ.ha-1. Polska odmiana Albik i litewska Ńiauliai 

uzyskały najwyższe te wartości i okazały się homogeniczne pod względem wartości opałowej. 

Zawartość popiołu w suchej masie części nadziemnych nie przekracza norm dla tego surowca. 

Z uwagi na duży potencjał plonowania i wielofunkcyjność użytkową biomasy słonecznik 

bulwiasty ma szansę stać się alternatywnym źródłem energii. Z badanych odmian najbardziej 

przydatną do celów energetycznych okazała się odmiana Albik i Ńiauliai. 
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The potential raw material sourcing of Jerusalem artichoke biomass 

for energy purposes 

This article focuses on the potential of artichoke in the form of energy crops and most cost-

effective products from this material. The study was conducted in 2011-2013 in Parczew 

(province. Lublin) on fawn soil, slightly acidic, weak rye complex. The experiment was designed 

in randomized blocks in 3 replications. The object of the study was 6 varieties of Jerusalem 

artichokes, including 5 Polish: Kulista Biala IHAR, Kulista Czerwona IHAR, Swojecka 

Czerwona, Albik, Rubik and one Lithuanian – Ńiauliai. The collection of aboveground mass was 

conducted in the fall, whilst tubers were collected in early spring. After harvesting, tuber yield 

was determined and the weight of fresh the aboveground biomass and the dry weight thereof by 

drying. The net calorific value of the test material was calculated on the basis of the combustion 

heat, humidity, hydrogen content, and ash both at analytic state (moisture content of the material 

after preparation of the sample for analysis) and in the operating state (moisture content of the 

material as the ready fuel) and dry ash. The heat of combustion of biomass was taken as outlined 

by Stolarski et al. (2008). The ash content in a dry state was also determined by weight method. 

The highest yield of tubers and aerial parts characterized by a cultivar Albik, the lowest Czerwona 

Kulista IHAR. The calorific value of this material ranged from 457 to 568 MJ.ha-1. Polish cultivar 

Albik and Lithuanian Ńiauliai showed the highest of these values and proved to be homogeneous 

in terms of calorific value. The ash content in the dry matter of the aerial parts does not exceed the 

standards for this material. Due to the high yield potential and versatility in use of biomass 

Jerusalem artichoke has a chance to become an alternative source of energy. Of the tested 

cultivars most suitable for energy purposes was a cultivar Albik and Ńiauliai.  
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Prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii (OZE)  

– aspekty prawne 

1. Wstęp 

Energia elektryczna jest nieodłączną częścią codziennego funkcjo-

nowania człowieka, bez której nie może on wyobrazić sobie egzystencji. 

Gdy chociaż na chwilę zgaśnie światło, człowiekod razu szuka alterna-

tywnego źródła światła, przede wszystkim w postaci latarki, czy świecy. 

Dostawa konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej, takich jak węgiel 

kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, czy ropa naftowa, nie jest 

zapewniona raz na zawsze „(…) trwałość tych dostaw jest efemeryczna 

i w każdej chwili może zabraknąć energii”[1]. Dlatego też, człowiek od 

dawne szuka alternatywnych źródeł dla wytwarzania energii, do których 

zalicza się odnawialne źródła energii (dalej: OZE). Są to takie źródła, które 

wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, geotermalną, 

promieniowania słonecznego, fal, prądów i pływów morskich, jak również 

energię pozyskiwaną z biomasy, czy też biogazu [1]. Jednakże nie każdy 

może wytwarzać energię z odnawialnych źródeł. Właśnie temu, kto może 

ją wytwarzać, jakie warunki musi spełnić, jaką przejść procedurę, 

poświęcona będzie niniejsza praca. Z uwagi na nową regulację prawną, 

a mianowicie ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (dalej: uoze) [2], która weszła w życie 4 maja 2015 roku, tematyka 

ta wydaje się jeszcze bardziej istotna. Z nowym aktem normatywnym 

zmienił się, przynajmniej w pewnym zakresie, stan prawny. Powstaje 

zatem kolejne pytanie, co z podmiotami, które na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, uzyskały koncesję lub zostały wpisane do 

rejestru i wytwarzają energię elektryczną z OZE, a także z postępowaniami 

wszczętymi w tych sprawach i niezakończonymi, podczas gdy obecne 

przepisy nie przewidują już obowiązku uzyskania koncesji natomiast 

nakładają obowiązek wpisu do rejestru albo też nie reglamentują danego 
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obszaru działalności gospodarczej. Na te zagadnienia również zostanie 

udzielona odpowiedź.  

2. Koncesjonowana oraz regulowana działalność gospodarcza 

Zgodnie z art. 20 Konstytucji [3], podstawę ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa, która to 

oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 

solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. A zatem 

wolność działalności gospodarczej jest jedną z podstaw społecznej 

gospodarki rynkowej i zgodnie z art. 22 Konstytucji ograniczenie tej 

wolności dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na 

ważny interes publiczny. Ten ważny interes publiczny jest pojęciem bardzo 

szerokim i obejmuje m.in. takie wartości jak bezpieczeństwo państwa, czy 

porządek publiczny [4]. Ponadto, w jego zakres wchodzi bezpieczeństwo 

życia lub zdrowia ludzkiego, ochrona przed zjawiskami patologicznymi, 

które stanowiłyby zagrożenie dla ładu publicznego [5].  

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przewiduje 

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg) [6]. Ograni-

czenia takie określa się jako: reglamentacja gospodarki, czy reglamentacja 

działalności gospodarczej [4]. Najdalej idącą reglamentacją działalności 

jest koncesja, następnie zezwolenie, zaś najmniej dotkliwą wpis do rejestru 

działalności regulowanej [4].Z punktu widzenia działalności związanej 

z wytwarzaniem energii z OZE istotna jest koncesja oraz wpis do rejestru 

działalności regulowanej. Przed ich omówieniem, warto wcześniej zwrócić 

uwagę, że prowadzić działalność gospodarczej może podmiot będący 

przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 usdg. Zgodnie z tym przepisem 

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (ust. 1). 

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (ust. 2).  

Koncesjonowana działalność gospodarcza, to taka do której 

prowadzenia wymagane jest uzyskanie koncesji. Stanowi ona wyjątek od 

zasady wolności działalności gospodarczej i może być wprowadzona tylko 

w drodze ustawy, nigdy w przepisach podustawowych [5]. Takim 

ustawowym przepisem jest art. 46 ust. 1 usdg. Zgodnie z pkt 3 i 3a tegoż 

przepisu uzyskania koncesji wymaga odpowiednio wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazy-

nowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią oraz przesy-

łania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania. Postępo-

wanie w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy art. 46-63 usdg. 
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Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności podlegającej 

koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw (art. 46 ust. 2 usdg). 

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej z OZE będzie to ustawa 

Prawo energetyczne (dalej: uPe) [7]. 

Natomiast regulowana działalność gospodarcza to taka działalność, do 

której wykonywania potrzebny jest wpis do rejestru działalności 

regulowanej. W przeciwieństwie do działalności koncesjonowanych, nie są 

one enumeratywnie wymienione w przepisach usdg. Zgodnie bowiem z art. 

64 ust. 1 usdg, to przepisy odrębnych ustaw stanowią, czy dany rodzaj 

działalności jest właśnie działalnością regulowaną. Podstawę wpisu do 

właściwego rejestru stanowi zaś złożenie wniosku o wpis oraz 

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej 

działalności. Na tej podstawie organ ma dokonać wpisu. To, czy 

przedsiębiorca rzeczywiście spełnia warunki, czy złożony wniosek oraz 

oświadczenie odpowiadają stanowi faktycznemu, organ bada dopiero 

podczas kontroli, o czym stanowi art. 70 zd. pierwsze usdg: „Spełnianie 

przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności 

regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący 

rejestr danej działalności”. Gdy w toku takiej kontroli okaże się, że 

przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą i nie spełnia on 

warunków wymaganych do wykonywania danej działalności, organ wydaje 

decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej 

wpisem (art. 71 ust. 1 usdg) oraz z urzędu wykreśla przedsiębiorcę 

z rejestru (art. 71 ust. 2 usdg). Jedynym instrumentem, jakim włada organ 

jest decyzja o odmowie wpisu do rejestru. Zgodnie z art. 68 usdg, organ 

może odmówić wpisu w dwóch przypadkach: gdy wydano orzeczenie 

zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem oraz 

gdy przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności w okresie 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku, ze względu na to, że organ na 

podstawie art. 71 ust. 1 usdg, wydał decyzję o zakazie wykonywania 

działalności przez przedsiębiorcę objętej wpisem do rejestru. Poza tymi 

przyczynami, organ ma obowiązek dokonać wpisu do rejestru. W sytuacji 

zaś, gdy organ nie dokonał wpisu (a ma na to 7 dni, zgodnie z art. 67 ust. 1 

usdg), przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od 

dnia wpływu wniosku do organu (art. 67 ust. 2 usdg). Wpis do rejestru jest 

czynnością materialno-techniczną [4], organ powinien jedynie wydać 

przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu z urzędu, zgodnie z art. 

65 ust. 5 usdg. Wydanie takiego zaświadczenia potwierdza „(…) fakt 

wypełnienia obowiązku zarówno przez przedsiębiorcę, jak i organ 

rejestrowy. Jednocześnie (…), że przedsiębiorca jest uprawniony do 

podjęcia i wykonywania działalności regulowanej” [8]. Przepisy art. 64-74 

usdg, odnoszące się właśnie do działalności regulowanej, regulują tylko 
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podstawowe kwestie. Przepis art. 74 usdg odsyła bowiem w sprawach 

nieuregulowanych do przepisów ustaw określających wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru. W zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE jest to wspomniana już ustawa 

o odnawialnych źródłach energii. 

3. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE 

Obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

z OZE z wyłączeniem wytwarzania energii w mikroinstalacjach, małych 

instalacjach, wytwarzanej z biogazu rolniczego, wyłącznie z biogazu 

rolniczego w kogeneracji, czy też wyłącznie z biopłynów, nakłada art. 3 uoze. 

Organem właściwym w sprawach z zakresu regulacji gospodarki 

paliwami i energią oraz promowania konkurencji jest Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE)
2
, będący centralnym organem 

administracji rządowej (art. 21 ust. 1 i 2 uPe). Do zakresu jego zadań 

należy m.in. właśnie udzielanie i cofanie koncesji (art. 23 ust. 2 pkt 1 uPe).  

3.1. Wymogi formalne wniosku 

Przede wszystkim, by móc ubiegać się o koncesję, należy złożyć 

wniosek o udzielenie koncesji. Wniosek ten powinien spełniać pewne 

wymogi, o których stanowi art. 35 ust.1 uPe. W szczególności powinien 

zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca 

zamieszkania, a gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika/-ów, 

również ich imiona i nazwiska. We wniosku należy również podać ich 

adresy do doręczeń. Co prawda, przepis tego wyraźnie nie stanowi, 

jednakże obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej: kpa)
3
 [9]. Ponadto, wniosek powinien zawierać 

określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, informacje 

o dotychczasowej działalności, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 

3 lat, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Przedsię-

                                                                 
2 Z zastrzeżeniem art. 21a uPe, który przewiduje wyjątki odnośnie jednostek organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz jednostek 

organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego oraz więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości- dla nich 

właściwe są inspekcje gospodarki energetycznej 
3 Art. 32 kpa stanowi bowiem, że strona może działać przez pełnomocnika. Zgodnie zaś z art. 40 

§ 2 kpa, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, to jemu doręcza się pisma. W toku zaś 

postępowania strony, jak i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ, o każdej 

zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego 
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biorca ubiegający się o koncesję powinien również określić we wniosku 

czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty 

rozpoczęcia działalności, określeniem środków, jakimi dysponuje w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem. 

Wnioskodawca powinien również podać numer w rejestrze przedsiębiorców 

albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP). Jeżeli wnioskodawca nie dopełni wskazanych wyżej formalności i nie 

zawrze wszystkiego we wniosku, organ koncesyjny na podstawie art. 50 pkt 

1 usdg, wezwie go do uzupełnienia braków we wskazanym przez siebie 

terminie. W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych przez podmiot 

ubiegający się o koncesję w tym terminie, organ pozostawia wniosek bez 

rozpatrzenia. Zawarcie wszystkich potrzebnych informacji we wniosku 

o udzielenie koncesji jest korzystne z punktu widzenia wnioskodawcy, gdyż 

wezwanie do uzupełnienia braków przedłuża tylko czas postępowania.  

Zgodnie z wytycznymi, które można znaleźć na stronie internetowej 

Urzędu Regulacji Energetyki, pisemny wniosek o udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, jak również z OZE jednocześnie 

wytwarzającym energię elektryczną w kogeneracji, należy przesłać do 

Prezesa URE, z wyjątkiem wniosku dotyczącego źródła odnawialnego 

wykorzystującego w procesie przetwarzania energię wiatru, spadku rzek, 

promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, 

fal, prądów i pływów morskich, lub pozyskiwaną z biogazu powstałego 

w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 

składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. Wniosek taki należy 

bowiem przesłać do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki. Właściwy Oddział Terenowy ustala się na podstawie 

siedziby podmiotu ubiegającego się o koncesję [10]. 

3.2. Wymogi sine qua non (konieczne)  

Przedstawione we wcześniejszym podrozdziale wymogi odnoszą się 

tylko do strony formalnej wniosku. Wymogi konieczne, które musi spełnić 

przedsiębiorca, by móc ubiegać się o koncesję, określa natomiast art. 33 

ust. 1 uPe. Zgodnie z tym przepisem koncesji można udzielić przedsię-

biorcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  

– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponadto 

wnioskodawca powinien dysponować środkami finansowymi w wielkości 

gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie 

udokumentować możliwość ich pozyskania. Jak również, ma możliwości 

techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, zapewni 
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zatrudnianie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, zajmujących 

się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, oraz uzyskał decyzję 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, 

o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 

i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących. 

Powyższe wymogi mają charakter pozytywny, tzn. podmiot ubiegający 

się o koncesję musi je spełnić. Są jednak także przesłanki negatywne, czyli 

takie, które uniemożliwiają udzielenie wnioskodawcy koncesji i wymienia 

je art. 33 ust. 3 uPe. Zgodnie z tym przepisem nie może być wydana 

koncesja, jeżeli podmiot znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub 

likwidacji, czy też został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej 

określonej ustawą. Ponadto, w ciągu ostatnich trzech lat nie została cofnięta 

koncesja z przyczyn określonych w art. 58 ust. 2 usdg, a mianowicie ze 

względu na rażące naruszenia warunków określonych w koncesji lub 

innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospo-

darczej, określone przepisami prawa, lub też nieusunięcie w wyznaczonym 

terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami 

określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność 

gospodarczą objętą koncesją. Zwrócić uwagę należy na zwrot „cofnięto 

koncesję na działalność określoną ustawą”, tutaj bowiem przepis nie jest 

do końca precyzyjny. Wydaje się jednak słuszne przyjęcie, że chodzi 

o działalność określoną ustawą-Prawo energetyczne, na które może być 

wydana koncesja [11]. Przesłanką negatywną jest również wykreślenie 

w ciągu ostatnich trzech lat z rejestru działalności gospodarczej z przyczyn 

określonych w art. 71 ust. 1 usdg. Na podstawie tego przepisu organ 

prowadzący taki rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem, gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, 

które to było niezgodne ze stanem faktycznym, jak również, gdy przed-

siębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie oraz gdy 

organ stwierdził rażące naruszenie warunków wymaganych do wyko-

nywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.  

Oprócz tego, że wnioskodawca musi spełnić warunki wykonywania 

działalności gospodarczej objętej koncesją, to musi także dawać rękojmię 

prawidłowego wykonywania takiej działalności. Wymóg ten wynika z art. 

50 pkt 2 usdg. W przepisach nie ma definicji legalnej rękojmi 

prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej. Jak wskazuje się 

w literaturze należy taktować rękojmię wszechstronnie, „(…) ujmować nie 
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tylko w sensie technicznym czy ekonomiczno-finansowym, ale i w sensie 

etycznym” [5]. To na podmiocie ubiegającym się o koncesję spoczywa 

obowiązek wykazania i udokumentowania tego, że będzie przestrzegać 

warunków wykonywania działalności zawartych w obowiązujących 

przepisach prawa, jak i udzielonej koncesji
4
 [5]. Jak wskazał Sąd 

Antymonopolowy w jednym ze swoich wyroków: „Nie daje rękojmi 

należytego wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie 

energetyki, dla ubiegania się o koncesję, przedsiębiorca wykazujący stratę 

brutto w działalności gospodarczej i zalegający z zapłatą podatków 

i składek na ubezpieczenie społeczne, chociażby nawet posiadał możliwości 

techniczne dla prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej 

w ramach koncesji, o którą się ubiega” [12]. 

3.3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE 

Koncesje wydaje organ koncesyjny w formie decyzji, o czym stanowi 

art. 47 ust. 2 usdg. W drodze decyzji też odmawia się udzielenia koncesji, 

zmienia, cofa koncesję, jak również ogranicza jej zakres w stosunku do 

wniosku. Zgodnie z art. 36 uPe koncesji udziela się na czas oznaczony, 

który nie może być dłuższy niż lat 50 oraz nie krótszy niż 10 lat, chyba że 

przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na krótszy czas. Ponadto, 

Prezes URE może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez 

przedsiębiorcę zabezpieczenia majątkowego. Taką możliwość daje mu art. 

38 uPe. Zgodnie z tym przepisem, zabezpieczenie to ma służyć 

zaspokojeniu roszczeń osób trzecich, które to roszczenia mogą powstać 

wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym 

także szkód w środowisku. Warto zwrócić uwagę, że nałożenie 

zabezpieczenia jest fakultatywne. Wskazuje się w doktrynie, że przepis ten 

ma zastosowanie „(…) w sytuacji gdy w toku postępowania Prezes URE 

dojdzie do przekonania, że -co prawda- wnioskodawca dysponuje pewnymi 

środkami finansowymi, jednak w ocenie tego organu nie można ich uznać 

za wystarczające do zagwarantowania należytego wykonywania 

działalności gospodarczej objętej koncesją” [11]. 

Ponadto, godna uwagi jest instytucja promesy koncesji. Ratio tej instytucji 

to umożliwienie przedsiębiorcy przygotowanie się do prowadzenia danego 

rodzaju działalności, przez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury 

technicznej, zasobów lokalowych czy osobowych [5]. Mieć bowiem na 

                                                                 
4 Mieć na uwadze trzeba, że zgodnie z art. 48 ust. 1 usdg, organ koncesyjny może w granicach 

przepisów, określać w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej 

objętej koncesją 



 

 

Angelika Kurzawa 

 

146 

uwadze należy, że koncesjonowana działalność wymaga niekiedy znacznych 

nakładów finansowych [5].Możliwość ubiegania się o promesę przewiduje 

art. 43 ust.1 uPe. Wydaje ją Prezes URE w drodze decyzji i ustala jej okres 

ważności, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Co ważne zgodnie 

z art. 43 ust. 4 uPe w okresie jej ważności nie można odmówić udzielenia 

koncesji na działalność objętą promesą, chyba że uległ zmianie stan 

faktyczny lub prawny, który został podany przez przedsiębiorcę we 

wniosku o udzielenie promesy. Dlatego też przedsiębiorca, który otrzyma 

promesę, może „(…) bez ryzyka podjąć niezbędne nakłady inwestycyjne 

i finansowe oraz wysiłki organizacyjne zmierzające do zorganizowania 

zamierzonej działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem” [8]. 

4. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE w mikroinstalacjach oraz małych 

instalacjach, z biogazu rolniczego lub wyłącznie z biopłynów 

Kwestia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii 

elektrycznej z OZE w mikroinstalacjach, małych instalacjach oraz 

wytwarzaniu energii z biogazu rolniczego lub wyłącznie z biopłynów, jest 

przedmiotem wspomnianej już ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Ustawa ta stanowi wynik implementacji do polskiego porządku prawnego 

przez trzech unijnych dyrektyw, a mianowicie: 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą 

dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 

z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 

zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 

dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 

z 14.11.2012, str. 1); 

 dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku 

z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 

z 10.06.2013, str. 230). 

Zgodnie z art. 3 uoze prowadzenie działalności gospodarczej w wyżej 

wymienionym zakresie nie wymaga uzyskania koncesji. Nie oznacza to 

jednak, że nie podlega ona żadnej formie reglamentacji, wręcz przeciwnie, 

o czym będzie mowa w kolejnych podrozdziałach. 
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4.1. Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE 

w mikroinstalacjach oraz małych instalacjach 

Definicje pojęć mikro- i małej instalacji zawarte są w art. 2 pkt 18 i 19 

uoze. Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, 

przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 

niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 

większej niż 120 kW (art. 2 pkt 19 uoze). Natomiast mała instalacja jest to 

instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 

lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie 

większej niż 600 kW.  

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej z OZE w mikroinstalacji 

przez osobę fizyczną niewykonującej działalności gospodarczej 

regulowanej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, która 

wytwarza energię elektryczną w celu zużycia jej na własne potrzeby, nie 

prowadzi ona działalności gospodarczej, nawet jeżeli sprzedaje 

niewykorzystaną część energii (art. 4 ust. 1 i 2 uoze). Zwrot „własne 

potrzeby” jest pojęciem niedookreślonym, nie ma również jego definicji 

legalnej. Wydaje się jednak, że przez to pojęcie należy rozumieć 

wykorzystywanie energii na osobiste potrzeby, a zatem zużycie jej 

bezpośrednio przez konkretną osobę fizyczną. Przemawia za tym takim 

rozumieniem, także brzmienie art. 4 ust. 1 uzoe, który wprowadza 

możliwość sprzedaży niewykorzystanej energii. A zatem skoro jest ona 

wytwarzana na własne potrzeby i część, która nie zostanie zużyta, może 

być odsprzedana innej osobie, to w pełni racjonalne jest stanowisko, że 

wytwarzanie energii „w celu jej zużycia na własne potrzeby” oznacza nic 

innego, jak osobiste i bezpośrednie jej zużycie przez wytwórcę. Co do 

obowiązków takiego podmiotu, to ciąży jedynie na nim powinność 

pisemnego poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego
5
, do którego sieci ma zostać przyłączona 

mikroinstalacja: o terminie przyłączenia, planowanej lokalizacji, rodzaju 

i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji. Wytwórca powinien to 

                                                                 
5Chodzi tu o przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub 

energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 

eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym 

połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi (art. 3 pkt 25 uPe w zw. z art. 2 pkt 23 

uoze) 
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uczynić nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia mikroinstalacji do sieci (art. 5 ust. 1 uoze). Zauważyć należy, 

że obowiązek poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego ciąży także na wytwórcy energii elektrycznej z OZE 

w mikroinstalacjach będącym przedsiębiorcą, o czym stanowi art. 5 ust. 1 

pkt 2 uoze. A zatem przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli 

wytwarza energię elektryczną z OZE w mikroinstalacjach, aczkolwiek i tak 

nie podlega ona żadnej formie reglamentacji. 

Inaczej sprawa przedstawia się w odniesieniu do wytwórców energii 

z OZE w małych instalacjach. Jest to działalność regulowana i wymaga 

wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą 

w zakresie małych instalacji (art. 7 uoze). Rejestr ten prowadzi Prezes 

URE. Zgodnie z art. 64 ust. 1 usdg przedsiębiorca może wykonywać 

działalność regulowaną, jeżeli spełnia ustawowe warunki o charakterze 

materialnym, jak i formalnym [13]. Warunki materialne to przede 

wszystkim te określone przepisami odrębnych ustaw, zaś formalne odnoszą 

się do obowiązku zgłoszenia zamiaru podjęcia działalności regulowanej 

właściwemu organowi oraz uzyskanie wpisu w rejestrze [13]. 

W omawianym przypadku warunki, które powinien spełnić przedsiębiorca 

określa art. 9 ust. 1 uoze. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca jest 

zobowiązany: 

 posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: obiektów 

budowlanych, w których będzie wykonywana działalność 

gospodarcza w zakresie małych instalacji, oraz do małej instalacji;  

 posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci; 

 dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym 

urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone 

w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, 

w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, 

umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie małych instalacji; 

 nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej 

w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich 

przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego 

i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, 

biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami w celu zwiększenia 

ich wartości opałowej lub zawierające substancje niewystępujące 

naturalnie w danym rodzaju biomasy; 

 prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości: energii elektrycznej 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji; energii 
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elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa 

w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii 

w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej; zużytych 

paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz 

rodzaju tych paliw oraz energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom 

końcowym;  

 posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia 

po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji; 

 przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające 

informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia kwartału; 

 przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 6, 

w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji 

tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji. 
Odnośnie do uzyskania wpisu w rejestrze, przedsiębiorca oprócz 

złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji, którego wymogi formalne 

określa art. 10 uoze, musi także złożyć oświadczenie o spełnieniu 

warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. 

Wymóg złożenia oświadczenia wynika z art. 65 usdg, ale także z art. 10 

ust. 2 uoze. Zgodnie bowiem z tym ostatnim przepisem, do wniosku, 

przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o zgodności 

z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków 

wykonywanej działalności gospodarczej, pod groźbą odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 6 

Kodeksu karnego (dalej: kk) [14]. Przepis ten stanowi bowiem, że karze 

pozbawienia wolności do lat 3, podlega ten, kto składa fałszywe 

oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Warunkiem 

odpowiedzialności jest, by przyjmujący zeznanie działając w zakresie 

swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie, o czym stanowi art. 

233 § 2 w zw. z § 6 kk. Zadość powyższym warunkom czyni właśnie 

przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 uoze. Ponadto, do wniosku przedsiębiorca musi 

dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne (art. 10 ust. 2 pkt 1 uoze).  

Przepisem szczególnym do art. 68 usdg, stanowiącym o przyczynach 

odmowy wpisu, jest art. 13 uoze. Zaś do art. 71 usdg, który wskazuje 

sytuacje, w których organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie 
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wykonywania działalności, stanowi na gruncie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, jest art. 14 uoze.  

4.2. Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz 

wyłącznie z biopłynów 

Podobnie jak przy wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacjach, 

tak też tutaj, nie stanowi działalności gospodarczej wytwarzanie oraz 

sprzedaż niewykorzystanej energii z biogazu rolniczego w mikroinstalacji. 

Stanowi o tym przepis art. 19 uoze. Zgodnie z nim warunkiem jest, aby 

wytwórcą była osoba fizyczna, wytwarzająca energię na własne potrzeby, 

wpisana do ewidencji producentów, prowadzonej przez Agencję Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o której stanowi ustawa o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności [15]. Jedynym obowiązkiem, 

jaki ciąży na takich osobach oraz na przedsiębiorcach w rozumieniu ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej, jest pisemne poinformowanie 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora 

systemu dystrybucyjnego gazowego
6
, do którego sieci ma zostać 

przyłączona mikroinstalacja: o terminie przyłączenia, planowanej loka-

lizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji. Należy 

to uczynić nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia mikroinstalacji do sieci (art. 20 ust. 1 uoze). 

Zgodnie zaś z art. 23 uoze, działalność gospodarczą stanowi wytwa-

rzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż 

mikroinstalacja. Jest to działalność regulowana, a zatem na podstawie 

wcześniejszych już ustaleń podlega wpisowi do rejestru. Tym rejestrem jest 

rejestr wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

biogazu rolniczego, który prowadzi Prezes Agencji Rynku Rolnego (dalej: 

Prezes ARR). By uzyskać wpis przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis, 

oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne oraz oświadczenia o zgodności z prawdą 

danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków wykonywanej 

działalności gospodarczej, o czym stanowi art. 24 ust.2 oraz art. 26 ust. 2 

uoze. A zatem tak samo, jak przedsiębiorca zamierzający wytwarzać 

energię elektryczną z OZE w małych instalacjach. Przy czym wymogi 

                                                                 
6 Zgodnie z art. 3 pkt 25 uPe w zw. z art. 2 pkt 24 uoze, należy przez to rozumieć 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za 

ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę 

sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi 
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formalne wniosku oraz warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca są inne 

i określa je odpowiednio art. 26 ust. 1 oraz art. 25 uoze.  

W zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

przedsiębiorca, zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 25 uoze jest 

zobowiązany do: 

 posiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektów 

budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospo-

darcza w zakresie biogazu rolniczego; 

 dysponowania odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym 

urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone 

w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, 

w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, 

umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej; 

 wykorzystywania wyłącznie substratów wymienionych w art. 2 pkt 

2, a zatem surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, 

płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, 

odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia 

rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej 

z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne; 

 prowadzenia dokumentacji dotyczącej: ilości oraz rodzaju 

wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu 

rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego; łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, 

z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do 

sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanej do wytworzenia energii 

elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub 

wykorzystanej w inny sposób; ilości energii elektrycznej wytwo-

rzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogenera-

cyjnym; ilości energii elektrycznej sprzedanej, w tym ilości energii 

elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu 

rolniczego i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej oraz ilości 

produktu ubocznego powstałego w wyniku wytworzenia biogazu 

rolniczego;  

 posiadania dokumentacji potwierdzającej datę wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo biogazu 

rolniczego w danej instalacji odnawialnego źródła energii lub datę 

modernizacji tej instalacji; 

 przekazywania Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające 

informacje, o których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia kwartału; 
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 przekazywania Prezesowi ARR informację o dacie: pierwszego 

wytworzenia energii elektrycznej albo biogazu rolniczego albo 

zakończenia modernizacji instalacji- w terminie 7 dni od tej daty. 

Lex specialis odnośnie do decyzji o odmowie wpisu stanowi art. 29 

uoze, zaś do decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej art. 

30 uoze. 

Podobnie, jak działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego, sytuacja kształtuje się odnośnie do 

wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów. Zgodnie bowiem 

z art. 34 ust. 1 pkt 2 uoze, działalność taka jest działalnością regulowaną 

i do jej wykonywania wymagany jest wpis do rejestru wytwórców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, który 

prowadzi Prezes ARR. Do tej działalności zgodnie z art. 36 uoze stosuje się 

odpowiednio niektóre przepisy odnoszące się do działalności w zakresie 

wytwarzania energii z biogazu rolniczego. Należy tu wymienić m.in. art. 26 

uoze stanowiący o wymogach formalnych wniosku o wpis, czy art. 29 i 30 

uzoe, które dotyczą odmowy wpisu do rejestru oraz decyzji o zakazie 

wykonywania działalności gospodarczej. Różnią się natomiast warunki, 

jakie musi przedsiębiorca spełnić, by móc prowadzić działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie 

z biopłynów. Bowiem zgodnie z art. 35 jest on zobowiązany do: 

 posiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektów 

budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza 

w zakresie biopłynów; 

 dysponowania odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, 

w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania 

określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, 

w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, 

umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej; 

 wykorzystywania wyłącznie biomasę lub ziarna zbóż pełno-

wartościowych; 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej: ilości oraz rodzaju biomasy 

lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do 

wytworzenia biopłynów; ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów 

orazilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;  

 posiadania dokumentacji potwierdzającej datę: wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, 

w której ta energia została wytworzona, lub zakończenia moder-

nizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została 

wytworzona;  
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 przekazywania Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające 

informacje, o których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia kwartału; 

 przekazywania Prezesowi ARR informacje, o których mowa w pkt 5, 

w terminie 7 dni od dnia: wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej z biopłynów lub wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta 

energia została wytworzona, lub zakończenia modernizacji instalacji, 

w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona.  

5. Regulacje przejściowe związane z wejściem w życie ustawy 

o odnawialnych źródeł energii 

Przepisy przejściowe regulują wpływ nowej ustawy na stosunki 

powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych, o czym 

stanowi § 30 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej [16]. Zamieszcza się je, 

jeżeli daną kwestię, regulowała uprzednio inna ustawa i przepisy te są „(…) 

pewnym łącznikiem między nowym a dotychczasowym prawem”[17]. 

Odnawialne źródła energii i prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania z nich energii elektrycznej były przedmiotem 

ustawy Prawo energetyczne. Z dniem 4 maja 2015 r. weszła w życie nowa 

ustawa, a zatem ustawodawca musiał uregulować sprawy, które miały 

miejsce lub rozpoczęły swój bieg na podstawie dotychczasowych 

przepisów i uczynił to w rozdziale 11 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii.  

W starym stanie prawnym bowiem na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

w mikroinstalacjach i małych instalacjach potrzebne było uzyskanie 

koncesji na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 uPe. Dlatego też na podstawie art. 

200 uoze, koncesje na wytwarzanie takiej energii w mikroinstalacjach 

z dniem wejścia w życie nowej ustawy wygasły, a postępowania 

koncesyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 

zostały umorzone. Odnośnie zaś wytwórców energii w małych instalacjach 

zostali oni przez Prezesa URE z urzędu wpisani do rejestru wytwórców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, na 

podstawie art. 201 ust. 1 uoze. Udzielona im wcześniej koncesja straciła 

swoją ważność od dnia doręczenia wytwórcy zaświadczenia o dokonaniu 

wpisu do rejestru (art. 201 ust. 2 uoze). Wnioski o udzielenie koncesji 

z dniem wejścia w życie ustawy stały się wnioskami o wpis do rejestru, 

o czym stanowi art. 203 uoze. Inaczej zaś ustawodawca uregulował 

sytuację przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną wyłącznie 

z biopłynów. Oni bowiem w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
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ustawy mieli złożyć wniosek o wpis do rejestru wytwórców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie biopłynów (art. 202 uoze).Po 

uzyskaniu wpisu do rejestru dotychczasowe koncesje wygasły, jak również 

po bezskutecznym upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Z tym 

tylko, że przedsiębiorcy, którzy nie dochowali tego terminu nie mogą dalej 

prowadzić działalności, chyba że złożą ponowny wniosek o wpis i dopełnią 

innych formalności zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, 

o których była mowa w poprzednim rozdziale. Złożone zaś wnioski zaś 

o udzielenie koncesji, po wejściu w życie ustawy, stały się wnioskami 

o wpis do rejestru na podstawie art. 203 uoze.  

Na podstawie uchylonego obecnie art. 9p uPe działalność gospodarcza 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

stanowiła regulowaną działalność gospodarczą. Tak też jest pod rządami 

obecnych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z tym 

jednak, że wcześniej podlegała wpisowi do rejestru przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, 

prowadzonego przez Prezesa ARR. Obecnie sam organ prowadzący rejestr 

się nie uległ zmianie, ale zmienił się rejestr. Na podstawie art. 204 uoze 

dotychczasowy rejestr z dniem wejścia w życie ustawy stał się rejestrem 

wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego, o którym stanowi art. 23 uoze. Podmioty wpisane do 

wcześniejszego rejestru zostały wpisane z dniem wejścia w życie ustawy 

do nowego rejestru, za wyjątkiem wytwórców energii z biogazu rolniczego 

w mikroinstalacjach, gdyż jak była wcześniej mowa, na gruncie obecnych 

przepisów nie prowadzą w ogóle działalności gospodarczej. Dlatego też 

postępowania w sprawach wniosku o wpis do rejestru tych podmiotów 

umorzono z dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 205 ust. 2 

uoze. Zaś wnioski wytwórców podlegających wpisowi do rejestru stały się 

wnioskami o wpis do nowego rejestru, o czym stanowi art. 205 ust. 1 uoze. 

6. Podsumowanie 

Energetyka stanowi jeden z najważniejszych sektorów działalności 

państwa. W związku z wyczerpywaniem się zasobów, coraz większego 

znaczenia nabierają odnawialne źródła energii. Przejawem tego było 

dążenie przez Unię Europejską do uregulowania tej materii w odrębnym 

akcie normatywnym. W polskim porządku prawnym zadość temu czyni 

ustawa o odnawialnych źródłach energii, która stosunkowo niedawno 

weszła w życie. Czas pokaże, jak będzie wyglądać w praktyce stosowanie 

tego aktu prawnego. Niniejsza praca zaś jest bowiem próbą zebrania 

i omówienia najważniejszych kwestii w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 
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Najważniejszych, gdyż na szczegółowy opis nie pozwalają ramy artykułu. 

Aczkolwiek jest to ciekawy temat do głębszej analizy w przyszłości, ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów, które mogą pojawić się 

w praktyce stosowania nowych przepisów.  

Warto jednak już teraz zwrócić uwagę na pewną tendencję. Z analizy 

przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii i dotychczasowych 

przepisów regulujących tą kwestię w ustawie Prawo energetyczne, widać, 

że polski ustawodawca zmierza ku odformalizowaniu procedury 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE. Przejawia się to m.in. w tym, że wytwórcy energii 

w mikro- i małych instalacjach nie muszą już ubiegać się o koncesję. Co 

więcej, jak była już mowa, wytwórcy energii w mikroinstalacjach będący 

osobami fizycznymi, którzy wytwarzają taką energię na własne potrzeby 

nie prowadzą w ogóle działalności gospodarczej. Taką tendencję należy 

ocenić, jak najbardziej pozytywnie. Mniejsze sformalizowanie, większa 

swoboda w wykonywaniu działalności gospodarczej sprzyja bowiem 

rozwijaniu się tego typu działalności. Nie ma bowiem wątpliwości, że 

koncesjonowana działalność jest najbardziej uciążliwa dla przedsiębiorców, 

samo postępowanie koncesyjne jest czasochłonne i dość sformalizowane. 

Inaczej już w przypadku, gdy dana działalność wymaga jedynie wpisu do 

właściwego rejestru. Ten sposób reglamentacji działalności, pozwala 

państwu zachować w pewnym stopniu kontrolę nad tą działalnością i nad 

tym, kto ją wykonuje, a z drugiej strony daje przedsiębiorcom trochę więcej 

swobody. Co sprawia zaś, że dana działalność jest na pewno bardziej dla 

nich atrakcyjna. 
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Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (uoze) weszła w życie 4 maja 

2015 r. Ten akt prawny reguluje kwestię odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz precyzuje 

zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z OZE, które 

dotychczas były przedmiotem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (uPe). 

W obecnym stanie prawnym istnieje dychotomia w zakresie wykonywania działalności 

polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE. Zgodnie bowiem z uPe działalność 

gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z instalacji OZE wymaga uzyskania 

koncesjiza wyjątkiem wytwarzania energii w mikroinstalacjach oraz małych instalacjach, jak 

również z biogazu rolniczego i wyłącznie z biopłynów. Te dziedziny działalności regulowane są 

przez uoze i nie wymagają uzyskania koncesji, a jedynie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej za wyjątkiem mikroinstalacji, które to w ogóle nie są kwalifikowane jako działalność 

gospodarcza. 

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie problematyką odnawialnych źródeł energii na 

znaczeniu nabiera też aspekt prawny prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Konieczna jest znajomość nie tylko podstaw prawnych, 

ale także świadomość zmian jakie weszły w życie wraz z nową ustawą w stosunku do wcześniej 

obowiązujących przepisów, takich jak np. kwestie ważności uzyskanych koncesji, czy 

wszczętych postępowań koncesyjnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie uoze. 
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Conducting business in the scope of generation of electricity from 

renewable energy sources (RES) 

The Act of 20 February 2015 renewable energy sources (ares) entried into force on 4th May 2015. 

This legal act regulates the issue of renewable energy sources (RES), and defines the rules and 

conditions of business as regards producing energy from RES, which were previously subject to 

the Act of 10 April 1997 Energy Law (EL). 

Under current law, there is a dichotomy in carrying out the business of electricity generation from 

RES. According to the EL business activities in the scope of producing electricity from RES 

installations requires a license. However, with the exception of energy production in micro-

installations and small installations, as well as producing from agricultural biogas and only 

bioliquids. These branches of activityare governed by ares and they do not require a license, and 

only entry in the register of regulated activity, exception of micro-installations which in general 

are not eligibleas a business activity. 

Due to the growing interest in the issue of renewable energy sources gaining on the importancea 

legal aspects of conduct business activity as regards producing energy from renewable sources. 

It is necessary to know not only the legal basis, but also aware of the changes that came into force 

with the new law in relation to the previous legislation, such as the validity of granted licenses, 

or licence instituted proceedings in progress before the entry into force of the ares. 
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Próby prognozowania wielkości areału ziemniaka 

jako surowca do produkcji bioetanolu 

1. Wstęp 

W ostatnich kilkunastu latach zaznaczyła się wyraźna tendencja 

zmniejszania się powierzchni uprawy ziemniaka (320 tys. ha), a tym 

samym zbiorów bulw, który kształtuje się na poziomie 8-10 mln ton. 

Przeważająca liczba gospodarstw w Polsce (35%) uprawia ziemniak na 

powierzchni mniejszej niż 1 ha a tylko 16% stanowią plantacje 

o powierzchni ponad 20 ha i te tworzą produkcję towarową na rynek. 

W przeszłości udział ziemniaka w strukturze zasiewów dochodził do 20%, 

a obecnie zajmuje niecałe 3% w strukturze zasiewów. Od początku lat 90. 

areał ich uprawy ziemniaka obniżył się o ponad 1 mln ha [1÷2]. 

Ziemniak, pomimo systematycznie zmniejszającej się powierzchni 

uprawy, w dalszym ciągu jest jedną z najważniejszych roślin uprawianych 

w Polsce, a jego duże znaczenie wynika z możliwości wielostronnego 

wykorzystania bulw, jako źródła wyżywienia ludności, paszy dla zwierząt, 

surowca dla przemysłu krochmalniczego oraz energetycznego, jako 

surowiec do produkcji bioetanolu [2÷3]. 

Oprócz postępu biologicznego i technologicznego istotny wpływ na 

potencjał plonowania ziemniaka wywierają czynniki siedliskowe, 

a zwłaszcza warunki glebowe i meteorologiczne. Zmienność czynników 

meteorologicznych, takich jak: opady, temperatura powietrza, usłonecz-

nienia, promieniowanie UV, szybkość wiatru, a zwłaszcza ich ekstremalne 

wartości, może decydować o plonie ziemniaka, poprzez modyfikację tempa 

wzrostu i rozwoju roślin. Czynniki te mogą decydować o zmienności 

plonowania ziemniaka nawet w około 35% [4÷8].  
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Prognozowanie plonu roślin energetycznych można wykorzystać do 

planowania struktury ich zasiewów, zarówno w skali gospodarstwa, 

województwa czy kraju. Na tej podstawie można oszacować opłacalność 

uprawy danego gatunku. Ziemniak, ze względu na dość wysoki udział 

w strukturze zasiewów i znaczenie, jako surowiec do produkcji bioetanolu, 

jest jednym z ważniejszych surowców energetycznych. Rynek ziemniaka 

w Polsce podlega jednak silnym wahaniom na skutek zmian w powierzchni 

uprawy, plonowaniu, zbiorach i zużyciu [8÷10].  

Poziom ściśle określonego zjawiska kształtuje się pod wpływem wielu 

jednocześnie działających przyczyn toteż podjęto próbę zbudowania 

modelu prognozującego powierzchnię i zbiory ziemniaka. Metodologia 

przewidywania jest przydatna dla poprawy bądź optymalizacji odpowiedzi 

zmiennych niezależnych. W tym przypadku wzrost zmiennej y jest 

odpowiedzią i funkcją plonu oraz powierzchni uprawy. To może być 

wyrażone wzorem: 

y = f (x1, x2) + e (1) 

Zmienne x1 oraz x2 są predyktorami, gdzie odpowiedź y zależy od nich. 

Zmienną zależną y jest funkcja x1, x2 i eksperymentalne określenie błędu, 

oznaczone jako e. Termin błąd e reprezentuje dowolny błąd pomiaru. Jest 

to błąd statystyczny, który zakłada dystrybucję zazwyczaj przy zerowej 

średniej i wariancji. W większości odpowiedzi na problemy metodo-

logiczne, prawdziwa odpowiedź brzmi funkcja f nie jest znana [11]. W celu 

uzyskania najbardziej efektywnej odpowiedzi należy doprowadzić do 

prawidłowego zbliżenia wielomianów. Na tej podstawie można oszacować 

opłacalność uprawy danego gatunku, czy nawet odmiany.  

2. Cel pracy 

Celem pracy było zbudowanie modelu prognozującego powierzchnię 
i zbiory ziemniaka w oparciu o techniki modelowania. Dla porównania 
dokładności prognozy opracowano dla tych samych danych model przy 
zastosowaniu klasycznych metod statystycznych. Na podstawie analizy 
wielkości uprawy, plonowania i przebiegu pogody w kilku miejsco-
wościach Polski południowo-wschodniej, w okresie 10 lat, starano się 
opracować model prognozy uprawy ziemniaka. Zakres pracy obejmował:  

 ocenę warunków przyrodniczych i rolniczych pod względem 
przydatności do uprawy ziemniaka na terenie Polski południowo-
wschodniej;  

 określenie czynników rzutujących na zmienność powierzchni 
uprawy, plonów i zbiorów ziemniaka oraz wybór danych na 
podstawie FAOSTAT i GUS; 

 opracowanie modelu prognozy powierzchni i zbiorów ziemniaka. 
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3. Materiały i metody 

Do przeprowadzenia prognozy posłużyły dane empiryczne z lat 1999-2008 

[2, 9]. Dane agrometeorologiczne pochodziły ze stacji meteorologicznych, 

funkcjonujących przy Stacjach Doświadczanych Oceny Odmian COBORU, 

w Polsce południowo-wschodniej. Charakterystykę warunków pluwio-

termicznych przedstawiono przy pomocy współczynnika hydrotermicznego 

Sielianinowa o postaci: 

K =  t.1,0

P

,   (2) 

gdzie: P – suma miesięczna opadów atmosferycznych w mm,  
Σt – miesięczna suma temperatur powietrza >0°C. W pracy wykorzystano 
podział na 10 klas wartości współczynnika K, umożliwiający wyodręb-
nienie, zarówno warunków ekstremalnie suchych, jak i ekstremalnie 
wilgotnych. Za warunki ekstremalne przyjęto takie wartości, K, które 
mieszczą się w przedziałach niższych od 0,7, a więc warunki skrajnie suche 
i bardzo suche oraz wartości powyżej 2,5 – warunki bardzo wilgotne 
i skrajnie wilgotne [10]. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy 
wariancji i regresji wielomianowej liniowej i częściowo nieliniowej. 
Parametry funkcji określono metodą najmniejszych kwadratów, a weryfi-
kację istotności za pomocą testu t Studenta. W opracowaniu statystycznym 
za zmienną zależną (y) przyjęto powierzchnię uprawy i plon bulw, a za 
zmienne niezależne (x): czynniki meteorologiczne [11÷12]. 

W oparciu o zróżnicowany przebieg warunków meteorologicznych, 
wpływających na wielkość plonu ziemniaka, podjęto próbę oszacowania go 
metodą wielowymiarowej analizy regresji, przyjmując dla badanych 
miejscowości średnie ważone wybranych elementów meteorologicznych. 
Zamieszczone na rysunkach, bądź w tekście pracy regresje obliczono 
wg wzoru:  

y = a + bjxj (3) 

gdzie: y – oznacza zmienną zależną, a – wyraz wolny, b – wartość 

współczynnika regresji, x – zmienną niezależną. Regresje te stosowano 

w celu określenia ilościowych zależności między plonem bulw ziemniaka 

a poszczególnymi zmiennymi niezależnymi. Cząstkowe współczynniki 

regresji (bj), wskazują o ile zmienia się plon, jeżeli dany czynnik wzrasta 

o jednostkę [12]. Charakterystykę statystyczną badanych zmiennych 

przedstawiono w tabeli 1. Opisywane zależności rozpatrywano w zakresie 

odchylenia standardowego od średniej arytmetycznej. 
Podstawową czynnością w procesie określania prognozy jest wyzna-

czenie trendu, a następnie jego ekstrapolacja. Do wyznaczania trendu dla 
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ziemniaka zastosowano kilka funkcji spełniających rolę aproksymant. 
Wyboru funkcji dokonano z punktu widzenia minimalizacji błędów 
sporządzonych prognoz. Dla wszystkich metod zweryfikowano popraw-
ność aproksymacji testując hipotezę o losowym odchyleniu reszt i korelacji 
składnika losowego. Następnie dla każdej cechy wyznaczono prognozy 
plonów do 2020 roku. Środkowa wartość uzyskanego przedziału wyzna-
czała ostateczną prognozę. Do wyznaczenia zależności plonu ziemniaka ze 
wskaźnikami meteorologicznymi posłużyła analiza regresji wielomianowej, 
której parametry zostały wyznaczone metodą najmniejszych kwadratów. Za 
miarę dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych posłużył 
współczynnik determinacji [12].  

Wszystkie analizy statystyczne wykonano przy użyciu pakietu SAS 9.1 [13]. 

4. Warunki badań 

Warunki meteorologiczne w latach badań, pomiędzy regionami, gdzie 

rozmieszczone są stacje meteorologiczne, były zróżnicowane (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Współczynniki hydrotermiczne Sielianinova, w latach 1999-2008, wg 4 stacji 

meteorologicznych w Polsce południowo-wschodniej 

Figure 1. Factors of hydrothermal Sielianinow, in he years 1999-2008, by 4 weather stations in 

south-eastern Poland 

skrajnie suchy (ss) – ≤0,4; bardzo suchy (bs) – 0,4-0,7; suchy (s) – 0,7-1,0; dość suchy (ds) – 1,0-

1,3; optymalny (o) – 1,3-1,6, dość wilgotny (dw) – 1,6-2,0; wilgotny (w) – 2,0-2,5 

* Extremely dry (ss) – ≤0,4; very dry (bs) – 0.4-0.7; dry (s) – 0.7-1.0; fairly dry (ds) – 1.0-1.3; 

optimum (o) – 1.3-1.6, relatively moist (d), – 1.6-2.0; moist (w) – 2.0-2.5 
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Wg stacji w Zadąbrowiu (49° 53' N, 22° 49' E), położonej 185 m n.p.m., 

najmniej korzystny układ warunków pogodowych obserwowano w 2007 

roku, co potwierdza współczynnik hydrotermiczny, który wynosił 

przeciętnie 1,0. Lata 1999, 2002 i 2007 można określić, jako dość suche, 

1999, 2004-2006 – jako optymalne, rok 2008, jako dość wilgotny, a 2001  

– jako wilgotny. Stacja meteorologiczna w Przecławiu, (53° 22' 34'' N 14° 

28' 20'' E), na wysokości 185 m n.p.m., przez większość analizowanych lat 

należała do wilgotnych, gdzie wskaźnik hydrotermiczny okresu wegetacji 

wahał się w zakresie od 1,3 do 1,9. Stacja w Dukli (49° 33' N 21° 41' E) na 

wysokości 324 m n.p.m. we wszystkich analizowanych latach cechowała 

się współczynnikiem hydrotermicznym charakterystycznym dla lat 

wilgotnych, gdzie wartość ta oscylowała w granicach 3,1-1,7, jedynie 

optymalne warunki wystąpiły w roku 2006 (K= 1,3). Stacja w Nowym 

Lublińcu (50°17' N 23° 05' E), położona na 217 m n.p.m, odznaczała się 

wskaźnikiem hydrotermicznym w zakresie od 1,2 do 2, 2, z czego lata 

2006-2007 należały do optymalnych, natomiast pozostałe lata były 

wilgotne (rys. 1). 

5. Analiza wyników 

Powierzchnia uprawy ziemniaka, w południowo-wschodniej części 

Polski, w latach 1999-2008, wykazywała systematyczny spadek tej 

wartości począwszy od roku 2002. Wyniki analizy regresji wykazały 

tendencję spadkową, wg regresji wielomianowej czwartego stopnia (rys. 2).  
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Rysunek 2. Tendencje zmian w ogólnej powierzchni uprawy ziemniaka w południowo-

wschodniej części Polski, w latach 1999-2008; Źródło: Opracowanie własne 

Figure 2. Trends in the total area under potato in the south-eastern part of Polish, 1999-

2008Source: Own 

Współczynnik determinacji tego równania wynosił ponad 95%, co czyni 

te obliczenia wysoce wiarygodnymi. Zależność pomiędzy cechami 

charakteryzuje zwykle współczynnik korelacji R, przyjmujący wartości 

z przedziału [-1,1]. Określa on siłę związku między zmiennymi. Jednak 

miarą dopasowania linii regresji do danych empirycznych jest współ-

czynnik determinacji R
2
, przyjmujący wartości w przedziale [0,1] lub  

[0%, 100%]. Współczynnik determinacji może być ponadto, w regresji 

wielokrotnej, poprawiony o liczbę stopni swobody, co zwiększa jego 

wartość. 

Podobnie przedstawiała się sytuacja, co do powierzchni uprawy 

ziemniaka, w gospodarstwach indywidualnych. Tendencję spadkową 

wyraziło równanie regresji o postaci: 

y= -77,67x4 + 1791x3 – 13336x2 + 29809x + 71078 (4). 

Współczynnik determinacji tego równania był bardzo wysoki (R
2
=0,95).  
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Rysunek 3. Tendencje zmian powierzchni uprawy ziemniaka w gospodarstwach indywidualnych 

południowo-wschodniej części Polski w latach 1999-2008 

Źródło: Opracowanie własne 

Figure 3. Trends in potato cultivation area in individual farms south-eastern part of the Poland, 

1999-2008 

Source: Own 

Ocena wielkości zbiorów ziemniaka, określana na podstawie rzeczy-

wistych wyników uzyskanych z GUS, wskazuje na systematyczny spadek 

tej wielkości w czasie, zarówno ogółem, jak i w gospodarstwach indywidu-

alnych. Duże różnice w zbiorach, pomiędzy kolejnymi sezonami, są 

wynikiem zmian powierzchni uprawy, jak i wielkości plonowania ziemniaka. 

Analiza regresji tej wartości wykazała zależność wielomianową, czwartego 

stopnia, wielkości zbiorów od lat badań (rys. 4). Współczynnik determinacji 

tego równania równy 92,5% wskazuje na bardzo wysoką wiarygodność 

obydwu równań. Najwyższą wartość charakteryzującą zbiory ziemniaka 

odnotowano w roku 2000 i wynosiła ona odpowiednio około 16 tys. t. 

Podobna sytuacja przedstawiała się w gospodarstwach indywidualnych. 

Równanie regresji mające postać: 

y = -11889x4 + 294215x3 – 2E+06x2 + 6E+06x + 1E+07 (5) 

wskazuje na tendencję spadkową wielkości zbioru ziemniaka, 

w badanym okresie. Najwyższą wartość zbioru ziemniaka w gospo-

darstwach indywidualnych również zanotowano w roku 2000, najniższą zaś 

w latach 2005-2006. Współczynnik determinacji tej cechy był bliski 100% 

i wynosił 99,5% (rys. 4). 
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Rysunek 4. Zmiany wielkości zbiorów ziemniaka ogółem w południowo-wschodniej części 

Polski, w latach 1999-2008 

Źródło: Opracowanie własne 

Figure 4. Changes in the total potato harvest in the south-eastern part of Poland, 1999-2008 

Source: Own 

Powierzchnia uprawy ziemniaka, w badanym zakresie czasowym, 

układała się wg krzywej parabolicznej, drugiego stopnia wg równania 

o postaci: 

y= 0,720x2  21,133x + 176,71 (6), 

przy R
2
 = 0,925. 

Plony tego gatunku układały się zgodnie z równaniem o postaci: 

y = -0,0199x5 + 0,7506x4  10,154x3 + 60,530x2 153,24x + 300,3 (7) 

przy R
2
 = 0,608. 

Zbiory ziemniaka przebiegały natomiast wg krzywej parabolicznej, 

drugiego stopnia wg modelu:  

y = 20,295x2  446,81x + 3304,3 (8) 

przy R
2
 = 0,936. 

Z symulacji oczekiwanej wielkości zbiorów wynika, że wzrost tej 

wartości będzie następował do 2018 roku, po czym nastąpi spadek (rys. 5).  
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Rysunek 5. Symulacja oczekiwanej wielkości zbiorów ziemniaka  

Źródło: opracowanie własne 

Figure 5. Simulation of the expected size of the potato harvest  

Source: own 

Występuje w tym przypadku istotne oddziaływanie powierzchni uprawy 

na wielkość zbiorów, co wynika zarówno z jednoczesnego oddziaływania 

tego komponentu na wielkość powierzchni upraw i plon, jak też z faktu, że 

jeżeli komponent ten miał pozytywne oddziaływanie dla jednego ze 

składników modelu, to dla drugiego składnika był negatywny. Progno-

zowanie plonu roślin uprawnych można wykorzystać do planowania 

struktury ich zasiewów, zarówno w skali mikro, czyli gospodarstwa 

rolnego, jak i makro, np. kraju. Na tej podstawie można także szacować 

opłacalność uprawy danej rośliny. W przypadku uprawy ziemniaka 

prognozowanie plonu skrobi miałoby jeszcze większe znaczenie, ponieważ 

kwota produkcji skrobi jest określona ustawowo. Jej przekroczenie 

zmniejsza zysk plantatora i zakładów skrobiowych. Dlatego stosowanie 

nowoczesnych technik prognozowania może przynieść wymierne korzyści 

finansowe i poprawić opłacalność uprawy danego gatunku 

Na pewne prawidłowości analizowanych cech wskazuje tabela 1. 

W przypadku plonu, z którego w dalszej kolejności wynikają zbiory bulw, 

charakterystyczna jest dość wysoka wartość maksymalna i minimalna. 

Natomiast wysokie maksimum i stosunkowo niskie minimum obserwo-

wano dla wartości opadów atmosferycznych okresu kwiecień-wrzesień. 

Wszystkie cechy temperatury powietrza, poza temperaturą okresu kwiecień 

Symulacja oczekiwanej wielkości zbiorów ziemniaka
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 wrzesień, wykazywały niski współczynnik skośności, niższy od jedności, 

co oznacza, iż przyjmuje on wartości ujemne dla rozkładów o lewostronnej 

asymetrii.  

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna zmiennych zależnych i niezależnych 

Table 1. Statistical characteristics dependent and independent variables 

Cechy – Traits Y x1 x2 x3 x4 x5 

Minimum 

Maximum 

Średnia 

Mediana 

Odchylenie standardowe 

Skośność 

Kurtoza 

Współczynnik zmienności V[%] 

15,60 

20,30 

17,87 

18,15 

1,61 

-0,04 

-1,31 

9,01 

1,40 

17,50 

11,30 

11,30 

2,16 

-1,81 

12,52 

19,02 

16,00 

19,60 

18,02 

17,95 

0,99 

-0,14 

-0,98 

5,51 

14,30 

19,60 

15,59 

15,60 

0,88 

2,33 

10,55 

5,61 

23,50 

133,00 

67,01 

65,00 

22,11 

0,40 

1,11 

33,00 

0,60 

3,50 

1,93 

1,80 

0,64 

0,24 

0,09 

33,1 

Źródło: opracowanie własne; x1 – temperatura IV-V; x2 – temperatura VI-VII; x3 – temperatura 

VIII-IX; x4 – opady IV-IX; x5 – wskaźniki hydrotermiczne IV-IX 

Source: own; x1 – temperature of the IV-V; x2 – temperature VI-VII; x3 – temperature VIII-IX; x4 

– rainfalls IV-IX; x5 – indicators of hydrothermal IV-IX 

Kurtoza, dla większości zmiennych była dodatnia, w przedziale  

0,09-12,52 (rozkład bliski normalnemu), co oznacza częstsze występo-

wanie wartości ekstremalnych i większe prawdopodobieństwo wartości 

oczekiwanych. Dla zmiennych plonu bulw oraz temperatury powietrza 

w okresie kwiecień  maj wartość kurtozy mieściła się w zakresie od -0,98 

do -1,31, co oznacza większy udział wartości bliskich medianie niż 

w rozkładzie normalnym. Wyniki są mniej skoncentrowane wokół punktu 

centralnego (tab. 1).  

Odchylenie standardowe badanych zmiennych wykazywało stosunkowo 

niewielką zmienność w ciągu roku. Największe wartości wystąpiły dla 

opadów atmosferycznych z okresu kwiecień  wrzesień oraz plonu bulw, 

natomiast najmniejsze wartości zaobserwowano dla temperatury okresów 

VI-VII, VIII-IX. Największą zmiennością wartości cech opisanych za 

pomocą współczynnika zmienności wykazały natomiast: opady oraz 

współczynnik hydrotermiczny miesięcy IV-IX, natomiast najmniejszą 

zmienność zanotowano dla temperatury powietrza okresu VII-VIII (tab. 1).  

Wahania powierzchni uprawy, plonów, jak i zbiorów ziemniaka, 

w rozpatrywanym przedziale czasowym, mogą wskazywać na zależność 

tych cech od warunków meteorologicznych. W tym celu wykonano analizę 

współczynników korelacji wybranych elementów meteorologicznych 

i plonu ziemniaka. Były one podstawą do przeprowadzenia analizy regresji 
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wielomianowej. Dane najbardziej ze sobą skorelowane poddano analizie 

metodą regresji wielorakiej, wielomianowej, która pozwala określić wpływ 

wielu cech niezależnych na jedną wybraną cechę zależną i zbudować 

odpowiedni model regresji. Regresję wieloraką poprzedzono analizą 

współczynnika determinacji D dla badanych cech oraz określeniem 

współczynnika prawdopodobieństwa dla statystyki bezwzględnego t, 

weryfikowanego na dwóch poziomach istotności α = 0,05 (różnica 

statystycznie istotna) i α = 0,01 (różnica statystycznie wysoce istotna). 

Tabela 2. Współczynniki korelacji zmiennych zależnych (y) i niezależnych (x) 

Table 2. Correlation coefficients dependent variables (y) and independent (x) 

Zmienne 

Variables y X1 x2 x3 x4 x5 

y 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

1 

0,314* 

0,270* 

-0,314** 

-0,388** 

-0,396** 

 

1 

0,029 

0,024 

-0,112 

-0,201* 

 

 

1 

0,391** 

-0,295** 

-0,424** 

 

 

 

1 

-0,201* 

-0,274** 

 

 

 

 

1 

0,828** 

 

 

 

 

 

1 

*istotne przy 0,05; ** istotne przy 0,01; oznaczenia jak w tabeli 1 

źródło: opracowanie własne 

* significant at  0.05 ** significant at  0.01; explanations as table 1 

Source: own 

Największy wpływ na wielkość plonu ziemniaka w południowo-

wschodniej części Polski wywarły warunki termiczne w okresie kwiecień -

maj, warunki opadowe i termiczno-opadowe opisane za pomocą wskaźnika 

hydrotermicznego Sielaninova w okresie kwiecień-wrzesień.  

Wpływ temperatury powietrza, w okresie kwiecień-maj opisano za 

pomocą równania funkcji logarytmicznej, o postaci:  

y = 24,428 Ln(x) + 127,33 (9), 

co wskazuje na dodatnie oddziaływanie temperatury powietrza 

w badanym czasie. Wraz ze wzrostem temperatury wzrastała wartość 

charakteryzująca plon. Współczynnik determinacji wynosił 84%, co czyni 

równanie wiarygodnym. Podobne zależności udowodniono dla miesięcy 

czerwiec  lipiec. W tym okresie zaznaczyło się również dodatnie 

oddziaływanie coraz wyższej temperatury powietrza na kształtowanie się 

plonu ziemniaka opisane za pomocą równania: 

y = 1,49222 Ln(x) + 137,22 (10). 
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Temperatura w pierwszej części okresu wegetacji wpływała dodatnio na 

plon ziemniaka. Fakt ten uwiarygodnia współczynnik determinacji 

D=83,4%. 

Wyniki analizy regresji plonu z temperaturą w drugiej części okresu 

wegetacyjnego opisanej za pomocą równia:  

y = -62,9 Ln(x)+330,37 (11) 

ilustrują systematyczny spadek wartości plonu. Wartość współczynnika 

determinacji, wynoszący 83% świadczy o wiarygodności równania. 

6. Dyskusja 

Metodologia przewidywania powierzchni uprawy jest, zdaniem Myers’a 

i in. [11] oraz Muriithi [14], zbiorem statystycznych i matematycznych 

technik przydatnych w rozwijającym się i doskonalącym procesie 

optymalizacji. Posiada również ważne zastosowanie w projektowaniu, 

rozwoju i formułowaniu nowych, jak również w ulepszaniu istniejących 

produktów. 

Przedstawienie, czy też przeprowadzenie analizy statystycznej wymaga 

posiadania danych liczbowych. W oparciu o nie wyciąga się wnioski, co do 

różnych zjawisk i dalej, na tej podstawie, mogą być podejmowane wiążące 

decyzje. Zdaniem Muriithi [14] im lepiej opisze się pewne zjawiska za 

pomocą liczb, tym więcej będzie można o nich powiedzieć a wraz 

z rosnącą dokładnością danych można też otrzymać dokładniejsze 

informacje i podejmować bardziej trafne decyzje. Przedstawione wyniki 

dotyczą zagadnień związanych z reakcją ziemniaka na zróżnicowany 

przebieg warunków meteorologicznych w okresie wegetacji ziemniaka 

i opierają się na licznych danych liczbowych, z okresu 10 lat (1999-2008), 

zaczerpniętych z FAOSTAT i GUS. W związku z tym pojawia się problem 

jakości wykorzystywanych danych, które jak wiadomo, są rezultatem 

cząstkowych pomiarów. Stąd też wszystkie modele rozpatrywano 

w zakresie odchylenia standardowego od średniej arytmetycznej. 

Eksperymentalny projekt musi być używany do zbierania danych. Kiedy 

dane są zbierane, metoda najmniejszych kwadratów jest używana do 

estymacji parametrów w wielomianów [12, 15]. Jako źródło informacji 

o warunkach rozwoju roślin i wielkości plonów roślin uprawnych 

wykorzystywane są obecnie obrazy satelitarne (NOAA/AVHRR, SPOT-

VEGETATION). Dla każdej dekady roku dla obszarów rolniczych Polski 

wyznaczono m.in. wskaźniki roślinności: Vegetation Condition Index 

(VCI), Accumulated Vegetation Condition Index (AVCI)  oparte na 

wskaźniku NDVI oraz Temperature Condition Index (TCI)  oparty na 

temperaturze powierzchni. Wskaźniki te są w sposób ciągły korelowane 
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z wielkością plonów roślin. W efekcie określono okresy krytyczne dla 

rozwoju roślin istotne dla badanej korelacji. Wszelkie informacje dotyczące 

wielkości wskaźników są również wprowadzane do modeli prognozowania 

plonów roślin uprawnych, a przede wszystkim do prognozowania plonów 

zbóż. Baza danych tych wskaźników i uzyskane modele statystyczne są 

wykorzystane do tworzenia wskaźników prognozowania (PTVCI, 

VCIAVG i VTCIAVG), używanych następnie do prognozy plonów roślin 

uprawnych w każdej dekadzie roku. Metoda ta jest wykorzystywana do 

prognozowania plonów a także w programach integrowanej ochrony roślin 

[16, 17]. Sawicka i in. [18] za niezbędne w projektowaniu tych wielkości 

uznali wskaźniki fizjologiczne. 

W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono istotny wpływ 

średniej temperatury powietrza na plonowanie ziemniaka w południowo-

wschodniej części Polski. Wyniki potwierdzają dotychczasowe doniesienia 

Kalbarczyka [5÷7] na temat wpływu średniej miesięcznej temperatury 

powietrza. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano dodatni 

wpływ temperatury powietrza w okresie kwiecień-maj. Jest to zgodne 

z badaniami przeprowadzonymi przez Kalbarczyka [6], z których wynika, 

iż średnia temperatura powietrza wpływa na plony ziemniaka we 

wszystkich analizowanych miesiącach okresu wegetacji. Zgodność 

dotyczy, zarówno analiz związanych z dodatnim wpływem temperatury 

powietrza w okresie maj-czerwiec, jak również ujemnego oddziaływania na 

plon w okresie sierpień-wrzesień. Zarówno wyższa, jak i niższa od średniej, 

temperatura powietrza miała niekorzystny wpływ na plony ziemniaka. Jest 

to zgodne z opiniami wielu autorów, że zbyt niska i zbyt wysoka 

temperatura w drugiej połowie okresu wegetacji nie jest pożądana 

w okresie wiązania się bulw [10, 18]. W maju, kiedy mają miejsce wschody 

ziemniaka wyższa temperatura minimalna korzystnie oddziaływała na 

inicjację tuberyzacji bulw, a tym samym na plony ziemniaka, co jest 

zgodne m.in. z wynikami Sawickiej i in. [2015]. Sawicka i Skiba [4], 

oceniając zależności między powierzchnią, plonem ziemniaka, jego 

zbiorem a czynnikami siedliskowymi, udowodniły, że plon bulw jest 

związany w większym stopniu z warunkami środowiska. Należy liczyć się 

z tym, że zarówno opady, jak i temperatura powietrza nie są bezpośrednią 

przyczyna tego zjawiska. Stwarzają one, przy wysokich opadach, warunki 

sprzyjające rozwojowi chorób grzybowych, a zwłaszcza zarazy ziemniaka, 

natomiast przy niskich – powodują szybkie przesuszenie gleby, wczesne 

dojrzewanie bulw, a tym samym przyczyniają się do uzyskania niższych 

zbiorów bulw. 

Z badań Kalbarczyka [7] wynika, iż niekorzystnie na kształtowanie się 

plonu ziemniaka wpływają zarówno temperatury powietrza w okresie 

lipiec-sierpień, jak też sumy opadów okresu marzec-maj. Badania 
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Sawickiej i in. [8] wykazały zaś, że wzrost ilości opadów w okresie maj-

czerwiec, w zakresie odchylenia standardowego od średniej arytmetycznej, 

powoduje wzrost plonu bulw poprzez zwiększenie liczebności bulw 

drobnych i średnich, a zmniejszenie liczby bulw handlowych, o średnicy 

>45 mm. Duże znaczenie, podkreślane przez wielu autorów [5, 19÷21], ma 

rozmieszczenie opadów w czasie. Sawicka i in. [8] podają, bowiem, że 

opady maja i czerwca decydują o ilości wytworzonych bulw, natomiast 

lipca i września – o wzroście liczebności bulw dużych. Zdaniem Głuskiej 

[22], zarówno opady wyższe, jak i niższe od 250-350 mm – w okresie maj-

sierpień zmniejszają efektywność nawożenia azotem, a zatem kształtują 

istotnie plon bulw. 

Przeprowadzone analizy statystyczne ujawniły istotny związek między 

średnim plonem ziemniaka, uzyskanym w południowo-wschodniej części 

Polski, a wskaźnikiem hydrotermicznym Sielaninova w całym okresie 

wegetacji. Uzyskane wyniki nie potwierdzają zależności otrzymanych 

przez Kalbarczyka [5], który dowodzi, iż istotny wpływ na plon ziemniaka 

ma tylko wartość wskaźnika hydrotermicznego w czerwcu i lipcu, a wiec 

w okresie największego zapotrzebowania rośliny na wodę. 

Poprawność wyboru i stosowania metod statystycznych oraz związana 

z tym efektywność wnioskowania zależy, zdaniem Niedbały i in. [19], od 

wiedzy oraz umiejętności badającego i jego doświadczenia w biometrii 

i doświadczalnictwie rolniczym. Stawiane zadania, przy zastosowaniu 

metod numerycznych nie są obecnie wysokim progiem do pokonania, 

z powodu dużej, tak dostępności, ja i wydajności pakietów statystycznych 

i rozwijającej się wiedzy z zakresu informatyki. Posługiwanie się jednak 

tymi pakietami, bez dobrego przygotowania metodycznego może 

prowadzić do niewłaściwego wykorzystania danych empirycznych 

i niewiarygodnej i/lub niewyczerpującej oceny rozpatrywanych zależności 

[16-17, 20, 23]. 

Podjęte próby prognozowania wskazują, że symulację plonu ziemniaka 

można wykorzystać do planowania struktury zasiewów, zarówno w skali 

mikro-, czyli gospodarstwa rolnego, jak i makro, czyli np. województwa, 

kraju. Na tej podstawie można także szacować opłacalność uprawy tego 

gatunku. W przypadku uprawy ziemniaka prognozowanie plonu bulw, czy 

plonu skrobi może mieć znacznie większe znaczenie, ponieważ kwota 

produkcji skrobi jest ustawowo określona. Jej przekroczenie zmniejsza, 

bowiem zysk plantatora, jak i zakładów skrobiowych. Stąd też stosowanie 

nowoczesnych technik prognozowania może przynieść wymierne korzyści 

finansowe tak rolnikom, jak i producentom skrobi. Zastosowana metoda 

modelowania, po niezbędnej modyfikacji, może posłużyć do prognozo-

wania plonów innych gatunków uprawnych, co w efekcie może przynieść 

wymierne skutki makro- i mikroekonomiczne. 
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7. Wnioski  

Spadkowa tendencja produkcji ziemniaka, w dziesięcioletnim okresie 

badań, była spowodowana ograniczaniem powierzchni uprawy, a różnice 

zbiorów w poszczególnych sezonach wegetacji były wywołane zmien-

nością plonów. 

Wzrost wielkości zbiorów ziemniaka będzie następował do 2018 roku, 

po czym nastąpi spadek.  

Prognozowanie powierzchni ziemniaka i innych roślin energetycznych 

można wykorzystać do planowania struktury ich zasiewów, tak w skali 

gospodarstwa rolnego, jak i kraju.  

Stosowanie nowoczesnych technik prognozowania może przynieść 

wymierne korzyści finansowe. 
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Próby prognozowania wielkości areału ziemniaka jako surowca do 

produkcji bioetanolu  

Badania przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne FAOSTAT i GUS, dotyczące areału 

uprawy, plonów i zbiorów ziemniaka w Polsce w latach 1999-2008. Dane zostały poddane 

analizie za pomocą regresji wielokrotnej, liniowej i nieliniowej, która pozwala określić wpływ 

wielu cech niezależnych na jedną wybraną cechę zależną a następnie zbudować odpowiedni 

model regresji. Spadkowa tendencja produkcji ziemniaka, w dziesięcioletnim okresie badań, była 

spowodowana ograniczaniem powierzchni uprawy, a różnice zbiorów w poszczególnych 

sezonach wegetacji były wywołane zmiennością plonów. Wzrost wielkości zbiorów ziemniaka 

będzie jeszcze następował do 2018 roku, po czym nastąpi ich spadek. Prognozowanie 

powierzchni ziemniaka i innych roślin energetycznych można wykorzystać do planowania 

struktury ich zasiewów, tak w skali mikro, jak i makro. 
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The predicting the size of the potato acreage as a raw material for 

bioethanol production  

The study is based on statistical data FAOSTAT and GUS, on acreage, yield and production of 

potato in Poland in 1999-2008. Data were analyzed using multiple regression, linear and non-

linear, which allows you to specify the impact of the many features independent on one selectable 

feature subsidiary and then build a suitable regression model. The downward trend in potato 

production in the ten-year study period, was due to reduction of area of cultivation, harvesting and 

differences in individual growing seasons were due to variability in yields. The increase in the 

size of the potato harvest will be even followed until 2018, followed by their decline. Forecasting 

the surface of potatoes and other energy crops can be used to plan the structure of their crop, so at 

the micro and macro. 
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Status toryfikacji w produkcji paliw z odpadów 

1. Wstęp 

Na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat stan wiedzy społeczeństwa 

z zakresu zrównoważonego rozwoju dynamicznie wzrósł. Zaczęto 

dostrzegać problemy związane z możliwością wyczerpania niektórych 

źródeł surowców naturalnych, zwiększającą się emisją CO2 oraz rosnącą 

produkcją odpadów. W związku z powyższym, rozpoczęto działania 

mające na celu ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko. 

Opracowanie nowych metod wykorzystania alternatywnych źródeł energii 

przyjaznych dla środowiska stało się jednym z priorytetów. 

Jednym ze źródeł energii stały się odpady. Niewykorzystywany do tej 

pory potencjał energetyczny, jaki posiadają odpady komunalne, przemys-

łowe, leśne i rolnicze przyczynił się do rozwoju technologii, które nadadzą 

im atrakcyjnych właściwości paliwowych. Jednym z rozwiązań jest 

toryfikacja (prażenie). Proces ten definiowany jest w literaturze jako 

termiczno-chemiczne przekształcania związków organicznych zawartych 

w substracie w celu uzyskania produktu (biowęgla) o lepszych parametrach 

paliwowych [1; 2].  

Mimo zalet, wynikających z przetwarzania odpadów w procesie 

toryfikacji i znajomości procesu, w dalszym ciągu nie został on usystema-

tyzowany prawnie, co w dobie rozwoju alternatywnych rozwiązań 

pozyskiwania energii może skutkować zahamowaniem rozwoju tej 

technologii w Polsce.  

  

                                                                 
1 pawel.stepien@up.wroc.pl, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-

Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, http://www.wpt.up.wroc.pl 
2 arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-

Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, http://www.wpt.up.wroc.pl 
3 andrzej.bialowiec@up.wroc.pl, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-

Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, http://www.wpt.up.wroc.pl 
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2. Cel pracy 

Celem pracy jest usystematyzowanie prawne procesu toryfikacji 

w produkcji paliw z odpadów pochodzenia rolniczego, leśnego oraz 

komunalnego. W tym celu dokonano analizy następujących polskich aktów 

prawnych dotyczących odpadów oraz ich termicznego przekształcania: 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku 

w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 

przekształcania odpadów; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku 

w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 

źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów. 

Aby dokonać wstępnego usystematyzowania, dokonano również opisu 

procesu toryfikacji oraz uzyskiwanych produktów na podstawie przeglądu 

literatury naukowej. 

3. Opis procesu i produktów prażenia 

3.1. Toryfikacja 

Prażenie jest to proces termiczno-chemicznego przekształcania 

związków organicznych zawartych w substracie. Warunkami niezbędnymi 

do przeprowadzenia procesu jest temperatura w przedziale od 200 do 300 

°C. Szybkość nagrzewania reaktora powinna być mniejsza lub równa 50 

°C∙min
-1

. Zapewnione powinny być warunki beztlenowe, w celu 

zapobiegnięcia wystąpienia procesu spalania oraz ciśnienie atmosferyczne. 

Czas prowadzenia procesu waha się w przedziale od 30 do 60 minut i jest 

on inny dla różnych substratów [1; 3].  

Proces prażenia można podzielić na pięć faz (rys. 1) [1]: ogrzewanie 

wstępne (1), suszenie wstępne (2), suszenie i ogrzewanie przejściowe (3), 

toryfikację (4) i chłodzenie produktu (5). Liniami czerwonymi zaznaczona 

została temperatura, przy której zachodzi proces, a liniami niebieskimi czas 

procesu prażenia.  
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Rysunek 1. Podział procesu toryfikacji na poszczególne fazy 

Opracowano na podstawie Bergman i in. 2005 [1] 

3.2. Substraty 

Toryfikacja jest stosowana głównie do przekształcania biomasy 

lignocelulozowej, o dużej zawartości hemicelulozy (polimer zbudowany 

z glukozy, ksylozy, mannozy, galaktozy, arabinozy i kwasu 

glukuronowego), celulozy (polimer zbudowany z cząsteczek glikozy) 

i ligniny (polimer związków organicznych – pochodnych alkoholi 

fenolowych) [4]. Do tego rodzaju biomasy można zaliczyć odpady 

pochodzenia rolniczego i leśnego. Podczas prażenia tego typu odpadów 

następuje rozkład poszczególnych związków, a ich zakresy rozkładu są 

następujące [5]: 

 hemiceluloza – od 220 °C do 315 °C; 

 celuloza – od 315 °C do 400 °C; 

 lignina – od 160 °C do 900 °C. 

Na rysunku 2 w sposób graficzny zostały przedstawione zakresy 

rozkładu termicznego poszczególnych składników odpadów ligno-

celulozowych oraz typowy zakres temperatury, przy której zachodzi proces 

toryfikacji (linie czerwone). 
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Rysunek 2. Zakresy rozkładu termicznego składników biomasy lignocelulozowej 

Na podstawieLu i in, 2012 [5] 

Degradacja związków w biomasie lignocelulozowej została już dobrze 

poznana i opisana w literaturze. W przypadku odpadów nielignocelulo-

zowych, do której zaliczyć można odpady komunalne, osady ściekowe 

i poferment z biogazowni rolnicze,j proces ten nie został jeszcze 

w dostateczny sposób poznany. Badania przeprowadzone przez 

Wiśniewskiego i współpracowników [6] wykazały jednak, że produkty 

z biomasy nielignocelulozowej wykazują podobne właściwości, jak 

w przypadku biomasy lignocelulozowej. Na fotografii 1 przedstawiono 

odpady lignocelulozowe (słome) oraz nielignocelulozowe (poferment 

z biogazowni rolniczej i osad ściekowy z oczyszczalni ścieków). 

 

Fotografia 1. Biomasa odpadowa: a) słoma [7], b) poferment z biogazowni rolniczej w postaci 

peletu [zbiór własny], c) osad ściekowy [zbiór własny] 

   a)  b)  c) 
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3.3. Produkty 

Produkty powstające w procesie toryfikacji można podzielić na dwie 

frakcje: 

 stałe (biowęgiel), 

 gazowe (tor-gaz). 

Rozkład masy i energii w produktach zmienia się w zależności od 

surowca i charakterystyki prowadzenia procesu [8]. Przykładowy rozkład 

masowy i energetyczny produktów przedstawiono na rysunku 3.  

 

Rysunek 3. Rozkład masy i energii w procesie toryfikacji. 

Na podstawie Jakubiak i Kordylewski [9] 

Powstający biowęgiel stanowi 70% masy początkowej substratu 

i zawiera 90% energii pierwotnej. W swojej budowie zawiera związki 

organiczne: cukry oraz ich zmodyfikowane struktury, koks oraz popiół [2]. 

Otrzymany biowęgiel cechuje się względem substratu wyższą gęstością 

energetyczną, hydrofobowością, lepszą ścieralnością (przemiałowością), 

lepszymi parametrami spalania, zwiększeniem zawartości węgla, 

zmniejszeniem zawartości tlenu i wodoru [10; 11; 12]. Poprzez 

właściwości, które posiada biowęgiel, jest on atrakcyjnym substratem do 

wykorzystania na cele energetyczne. Podstawowe cechy biowęgla i ich 

zalety przedstawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Najważniejsze właściwości biowęgla 

Zaleta Charakterystyka 

Wysoka gęstość 

energetyczna 
Biomasa zawiera 70-80% początkowej masy i 80-

90% początkowej energii 

Hydrofobowość 
Biowęgiel nie pobiera wody, a jej zawartość waha 

się w przedziale od 1 do 3% 

Polepszona 

ścieralność 

Poprzez rozkład włókien celulozy, ligninyi 

hemicelulozy biowęgiel wykazuje się mniejszym 

zużyciem energii podczas jego rozdrabniania,a 

struktura i forma rozdrobnionych cząstek jest zbliżona 

do węgla 

Lepsze 

parametry spalania 

Biowęgiel cechuje się wartością opałową na 

poziomie 18-23 MJ∙kg
-1

 

(biomasa nieprzetworzona 17-19 MJ∙kg
-1

) 

Zwiększenie 

zawartości węgla 

Zagęszczenie węgla pierwiastkowego w strukturze 

produktu zwiększa jego właściwości redukcyjne 

Zmniejszenie 

zawartości tlenu 

i wodory 

Stosunek O/C i H/C jest mniejszy, co skutkuje 

zwiększeniem atrakcyjności biowęgla jako substratu 

do procesu zgazowania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych literaturowych [10; 11; 12; 13] 

Gaz powstający w procesie toryfikacji stanowi 30% masy początkowej 

substratu i zawiera 10% energii pierwotnej. Nazywany jest tor-gazem 

i składa się z gazów kondensujących i niekondensujących. Pierwszy 

z wymienionych składników tor-gazu składa się z wody oraz związków 

organicznych (kwasy, alkohole, cukry, furany i keteny). Gaz niekon-

densujący składa się z CO, CO2 i CH4, którego występują śladowe ilości [1]. 

Frakcje kondensującą i niekondensującą oddziela się od siebie poprzez 

ochłodzenie tor-gazu w chłodnicy. 

4. Analiza uwarunkowań prawnych 

Obecnie toryfikacja odpadów nie została sklasyfikowana w ustawo-

dawstwie polskim. Nie ma zapisów prawnych, które świadczyłyby o tym, 

że jest to proces wstępnej waloryzacji odpadów czy też termicznego ich 

przekształcania. 

W Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku została przedsta-

wiona definicja termicznego przekształcania odpadów. Zaliczony do niej 

został proces spalania odpadów przez ich utlenianie oraz piroliza, 

zgazowanie i procesy plazmowe, w przypadku, gdy produkty powstałe 

z tych procesów są następnie spalane [14] (w tej definicji toryfikacja nie 
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została uwzględniona). Podstawowa różnica pomiędzy procesami została 

przedstawiona na rysunku 4 i jest to zapotrzebowanie na czynnik 

utleniający do przeprowadzenia procesu. W przypadku spalania, stechio-

metryczna ilość powietrza (λ) powinna być większa od jedności. Dla 

procesów plazmowych i zgazowania współczynnik λ<1, a dla pirolizy λ=0.  

 

Rysunek 4. Typ procesu termicznego w zależności od współczynnika nadmiaru powietrza [15]  

Proces pirolizy zachodzi przy braku czynnika utleniającego – tak samo, 

jak prażenie. Dlatego toryfikacja w literaturze często określana jest jako 

powolna i spokojna piroliza. Jednak żeby prażenie zostało zakwalifikowane 

jako piroliza musiałoby dojść do termochemicznego rozkładu biomasy 

(odgazowania, depolimeryzacji makrocząsteczek i karbonizacji), w wyniku 

czego powstałyby produkty użytkowe w postaci ciała stałego, gazu oraz 

cieczy/smoły [16]. Na fotografii 2 zostało przedstawione zdjęcie biomasy 

po procesie pirolizy. Można na nim zauważyć zdegradowaną strukturę 

wewnętrzną przetworzonego substratu. 
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Fotografia 2. Struktura biomasy drzewnej po procesie pirolizy [17] 

W chwili obecnej nie zostały przeprowadzone badania potwierdzające 
całkowite zniszczenie wewnętrznej budowy substratu podczas toryfikacji, 
co nie pozwala na zakwalifikowania tego procesu jako pirolizy. Aby tak się 
stało należałoby zbadać wewnętrzną strukturę biowęgla powstałego po 
prażeniu. Na fotografii 3 przedstawiono zdjęcie struktury biowęgla po 
procesie toryfikacji. Porównując struktury wewnętrzne produktów pirolizy 
i toryfikacji można zauważyć, że powstały po procesie biowęgiel nie 
wykazuje zmian w budowie wewnętrznej. 

 

Fotografia 3. Struktura biowęgla po procesie toryfikacji [18] 

W przypadku uznania prażenia jako procesu termicznego podlegałby on 
obostrzeniom dotyczącym przekształcania termicznego odpadów 
w spalarniach lub współspalarniach [14]. Wyposażenie oraz warunki 
termicznego przekształcania odpadów reguluje Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesów termicznego przekształcania odpadów. W §6 
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rozporządzenia wskazane zostało obowiązkowe wyposażenie instalacji 
i urządzenia do termicznego przekształcania odpadów. W ich skład 
wchodzić muszą [19]: 

 co najmniej jeden włączający się automatycznie palnik pomocniczy 
do stałego utrzymywania temperatury procesu oraz wspomaganie 
jego rozruchu i zatrzymania; 

 automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na 
zatrzymanie ich podczas rozruchu do osiągnięcia wymaganej 
temperatury lub w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub 
przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji; 

 urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, 
gwarantujące dotrzymanie norm emisyjnych zawartych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów; 

 urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie 
termicznego przekształcenia odpadów, jeżeli stosowany rodzaj 
instalacji lub urządzenia umożliwia taki odzysk; 

 urządzenia techniczne do ochrony gleb i ziemi oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

 urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości po 
procesowych. 

Dodatkowo użytkownik instalacji do termicznego przetwarzania 
odpadów zobowiązany jest do ciągłego pomiaru gazów spalinowych, 
wielkości substancji lub energii emitowanej do środowiska i corocznego 
przeglądu aparatury pomiarowej, a także do monitorowania substancji 
zawartych w ściekach, magazynowania, transportowania i unieszkodli-
wiania pozostałości po procesowych w taki sposób, aby nie wpłynęły 
negatywnie na środowisko naturalne. 

Powyższe akty prawne nie mają zastosowania w przypadku 
przekształcania następujących grup odpadów [14]: 

 roślinnych i leśnych; 

 roślinnych z przemysłu przetwórstwa spożywczego (w przypadku 
odzyskiwania energii cieplnej); 

 roślinnych z procesów produkcji pierwotnej masy celulozowej 
i z procesów produkcji papieru z masy celulozowej (w przypadku 
spalania odpadów z odzyskiem ciepła na miejscu ich produkcji); 

 korka;  

 drewnianych nie pokrytych impregnatami i powłokami ochronnymi; 

 pochodzących z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy i gazu 
ziemnego na platformach wydobywczych na morzu oraz spalanych 
na tych platformach. 
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Pięć pierwszych wymienionych powyżej odpadów mogłyby zostać 

przekształconych w procesie prażenia. Instalacja podlegałaby wtedy 

obostrzeniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

standardów emisyjnych dotyczących spalania paliw w jednostce mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. Przepisy te są mniej restrykcyjne niż 

w przypadku spalania odpadów [20]. 

W ustawie o odpadach (art. 163, ustęp 2a) i Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie standardów emisyjnych (§15.1, ustęp 3) istnieje 

zapis dotyczący zwolnienia procesu pirolizy i zgazowania z obostrzeń 

dotyczących spalarni i współspalarni odpadów. Żeby tak się stało, spalane 

oczyszczone produkty gazowe z tych procesów muszą emitować mniej 

zanieczyszczeń niż w przypadku spalenia gazu ziemnego. Jeżeli wymóg ten 

jest spełniony, to procesy te podlegają przepisom znajdującym się 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych 

dotyczących spalania paliw w jednostce mocy cieplnej nie mniejszej niż 

1 MW [20]. 

W przypadku zakwalifikowania prażenia do procesów termicznych 

wyżej przedstawiony wymóg byłby spełniony. Powstający gaz w procesie 

toryfikacji stanowi 30% masy początkowej substratu (rysunek 3). Po jego 

oczyszczeniu głównymi składnikami są gazy niekondensujące CO (12,5%), 

CO2 (86,5%) oraz inne śladowe ilości związków organicznych (1%) 

(rysunek 5) [1].  

 

Rysunek 5. Wykres składu masowego oczyszczonego tor-gazie. 

Na podstawie Bergman i in. 2005 [1] 
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Zakładając, że spaleniu zostanie poddany 1 kg oczyszczonego gazu, 

a zawarty w nim ditlenek węgla ulegnie zupełnemu spaleniu, emisja CO2 

wyniesie 990 g CO2 na 1 kilogram tor-gazu (inne produkty tor-gazu 

stanowią śladową ilość i nie były uwzględniane). Emisja CO2 ze spalania 

gazu ziemnego w kotłach o mocy cieplnej od 0,5 do 5 MW wynosi 

natomiast 2506 g CO2 na 1 kilogram paliwa [21]. Zauważyć można, że 

emisja w przypadku spalania tor-gazu jest o 2,5 razy mniejsza niż 

w przypadku spalania gazu ziemnego i spełniłaby zapisy prawne 

umieszczone w ustawie o odpadach i Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

w sprawie standardów emisyjnych. 

W przypadku nie zakwalifikowania prażenia do procesów termicznych, 

toryfikacja stałaby się procesem wstępnej waloryzacji odpadów. Takim 

samym jak suszenie, peletowanie czy brykietowanie. Głównym celem 

poddawania odpadów tym procesom jest poprawa właściwości paliwowych 

odpadów. Po procesie toryfikacji właściwości paliwowe przekształconego 

odpadu ulegają poprawie. Wartość opałowa zostaje zwiększona poprzez 

odparowanie wody i zagęszczenie pierwiastka węgla w produkcie. 

Dodatkowo, zmniejszenie stosunku O/C i H/C sprawia, że biowęgiel staje 

się atrakcyjnym substratem do procesu zgazowania, który jest procesem 

zdefiniowanym jako termiczny. 

5. Podsumowanie 

Po przeanalizowaniu polskich aktów prawnych związanych z ter-

micznym przekształcaniem odpadów ciężko jednoznacznie stwierdzić jak 

należałoby sklasyfikować proces toryfikacji. Wykazuje on podobieństwo 

do procesu termicznego takiego jak piroliza, jednakże nie wiadomo czy 

spełnia warunki określone w definicji pirolizy (odgazowania, depolime-

ryzacji makrocząsteczek i karbonizacji). Według przedstawionych danych 

literaturowych dwa z trzech głównych składników odpadów lignocelulo-

zowych (hemiceluloza i lignina) rozkładają się w zakresie temperaturowym 

procesu toryfikacji. Jednak nie wiadomo czy ich struktura została 

zdegradowana. Możliwe, że czas trwania procesu prażenia jest za krótki 

żeby do tego doszło. W przypadku odpadów nielignocelulozowej również 

brak jest danych literaturowych na temat rozkładu struktur wewnętrznych 

odpadów. Toryfikacja powinna zostać dokładnie przebadana pod względem 

rozkładu materiałów, jeżeli miałaby zostać zakwalifikowana jako spokojna 

i powolna piroliza. 

Potwierdzenia rozkładu struktury wewnętrznej substratu poddanego 

toryfikacji mógłby spowodować sklasyfikowanie prażenia jako pirolizy. 

Pozwoliłoby to na zastosowanie względem procesu prażenia zapisu 

prawnego mówiącego o tym, że w przypadku, gdy emisja zanieczyszczeń 
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ze spalania oczyszczonych gazów z procesu pirolizy lub zgazowania jest 

niższa niż w przypadku spalania gazu ziemnego należy względem tych 

procesów zastosować przepisy emisyjne zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dotyczących 

spalania paliw w jednostce mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. 

Zakwalifikowanie toryfikacji do procesów termicznych spowodować by 

mogło zahamowanie rozwoju tej technologii, ponieważ podlegałaby ona 

restrykcyjnym obostrzeniom dotyczącym spalania i współspalania 

odpadów. Koszty inwestycji i eksploatacji tej technologii byłyby wyższe 

w porównaniu z innymi instalacjami do wstępnej waloryzacji odpadów. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku przetwarzania niektórych rodzajów 

odpadów, które zostały określone w ustawie o odpadach i rozporządzeniu 

dotyczącym termicznego przekształcania odpadów (między innymi 

biomasy odpadowej z rolnictwa i leśnictwa, którą można podać prażeniu) 

proces termiczny prowadzić należy z wytycznymi dotyczącymi jednostek 

spalających paliwa o mocy cieplnej większej niż 1 MW. Zapis ten może 

wpłynąć stymulująco na rozwój instalacji prażenia przetwarzającej te 

rodzaje odpadów lub instalowania reaktorów do toryfikacji przy kotłach 

o mocy cieplnej do 1 MW (w tym przypadku instalacja zwolniona jest 

z monitorowania emisji zanieczyszczeń do środowiska). 

6. Wnioski 

 W celu zakwalifikowania toryfikacji jako proces pirolizy, a w kon-

sekwencji do procesów termicznych, produkty prażenia powinny 

zostać dokładnie zbadane pod względem ich budowy wewnętrznej. 

 Przypisanie toryfikacji do procesów termicznych skutkowałoby 

implementacją względem tego procesu aktów prawnych dotyczących 

zasad termicznego przekształcania odpadów w spalarniach 

i współspalarniach oraz standardów emisyjnych dla instalacji 

i urządzeń spalania i współspalania odpadów. 

 W przypadku sklasyfikowania prażenia jako spokojnej i powolnej 

pirolizy, proces zostałby zwolniony z przepisów dotyczących 

termicznego przekształcania odpadów, ponieważ emisja zanie-

czyszczeń ze spalania oczyszczonego tor-gazu jest mniejsza niż 

w przypadku emisji zanieczyszczeń ze spalenia gazu ziemnego dla 

kotłów o mocy cieplnej od 0,5 do 5 MW. W tym przypadku 

musiałyby zostać zachowane standardy emisyjne dotyczące spalania 

paliw w jednostkach o mocy cieplnej nie mniejszej niż 1,0 MW. 

Instalacja reaktorów do toryfikacji odpadów przy kotłach o mocy 

cieplnej mniejszej niż 1 MW upoważniałaby do nieprowadzenia 

kontroli emisji zanieczyszczeń powstających w procesie. 
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 W ustawie o odpadach zostały wymienione materiały (głównie 

pochodzenia rolniczego i leśnego), które nie podlegają przepisom 

dotyczącym spalania i współspalania odpadów. Zastosowanie 

toryfikacji do ich obróbki wstępnej podlegałaby pod standardy 

emisyjne dotyczące spalania paliw w jednostkach o mocy cieplnej 

nie mniejszej niż 1,0 MW. W tym przypadku również instalacja 

reaktorów do toryfikacji przy kotłach o mocy cieplnej mniejszej niż 

1 MW zwalniałaby użytkownika z prowadzenia kontroli emisji 

zanieczyszczeń. 

 Niezaklasyfikowanie toryfikacji do procesów termicznych pozwoliłoby 

na przypisanie prażenia do procesów wstępnej waloryzacji odpadów 

(takich jak suszeniem, peletowanie, brykietowanie), które zwolnione są 

z przestrzegania przepisów dotyczących procesów termicznych oraz 

standardów emisyjnych dla spalarni i współspalarni odpadów. 

Przyczyniłoby się to do zmniejszenie kosztów inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych instalacji.  
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Status toryfikacji w produkcji paliw z odpadów 

Celem pracy jest usystematyzowanie prawne procesu toryfikacji w produkcji paliw z odpadów 

pochodzenia rolniczego oraz komunalnego. Toryfikacja (prażenie) jest definiowana w literaturze 

naukowej jako proces termiczno-chemiczny przetwarzania związków organicznych w celu 

uzyskania produktu (biowęgla) o lepszych parametrach paliwowych.  

W chwili obecnej w Polsce przekształcanie termiczne zostało zdefiniowane w ustawie 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i określa je jako spalanie odpadów przez utlenianie lub 

poddawanie ich procesowi plazmowemu, pirolizie oraz zgazowaniu o ile produkty tych 

przekształceń są następnie spalane. Proces toryfikacji nie został uwzględniony w tym zapisie, 

mimo że zgodnie z definicją powoduje przekształcenie substratu, który następnie może zostać 

spalony przez utlenienie. Dodatkowo, w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 roku 

biomasa pochodzenia rolniczego nie jest klasyfikowana jako odpad, gdy wykorzystywana jest do 

produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie 

stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.  

Ze względu na powyższe brak regulacji prawnych i usystematyzowania procesu toryfikacji może 

spowodować zahamowanie rozwoju tej technologii w Polsce oraz daje możliwość klasyfikacji 

procesu na różne sposoby. Warto zastanowić się zatem, czy toryfikacja mogłaby zostać 

zakwalifikowana jako wstępny proces przygotowania biomasy do wykorzystania na cele 

energetyczne tak jak proces peletyzacji i brykietowania. 
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The status of torrefaction in production of fuels from waste 

The purpose of thesis is systemizing the legal aspects of torrefaction in fuels production from 

municipal and agricultural waste. In scientific literature, the torrefaction is defined as 

a thermochemical process of organic compounds to obtain bio-coal with better fuel parameters. 

Nowadays, in Poland thermal process is defined in directive of 14 December 2012 about waste 

management as a waste combustion by oxidation, plasma process, pyrolysis or gasification if the 

products of listed processes are burned. Torrefaction is not included in this act although it causes 

the conversion of the substrate which can be burned by oxidation. 

Moreover, in directive of 14 December 2012 about waste management biomass of agricultural 

origin is not classified as a waste when is used to produce energy by the methods which are not 

hazardous for environment and does not have negative influence on human life and health. 

In view of that lack of law regulations, torrefaction can be not developed in Poland. We can 

wonder about classify this process as preliminary process of preparing biomass to energetic 

purposes such as pelletizing and briquetting. 
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Zarządzanie energią  

a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej 

1. Wstęp 

Gospodarka energetyczna polegająca na niekontrolowanej konsumpcji 

znacznej ilości kilowatogodzin, powinna być coraz rzadszym zjawiskiem. 

Jest kilka ważnych powodów, które stanowią potwierdzenie powyższej 

opinii. Jednym z nich jest fakt, że energia jest dobrem które stale drożeje, 

a zatem rosną koszty jej użytkowania. W większości obiektów istnieje 

możliwość oszczędzania energii, które ma wymiar ekonomiczny, społeczny 

i ekologiczny. Z tego względu istnieje konieczność kształtowania 

w społeczeństwie świadomości znaczenia zarządzania energią elektryczną. 

Według wybranej definicji zarządzania, gdzie „….zarządzanie uczy jak 

planować, organizować, motywować i kontrolować swoją pracę oraz 

działania innych ludzi dla wspólnego dobra”[1]- podstawowym zadaniem 

zarządzania energią jest zapewnienie realizacji celów społecznych, 

ekonomicznych i ekologicznych przy zachowaniu zasady racjonalnego 

gospodarowania. Proces stopniowej transformacji z gospodarki opartej na 

węglu na gospodarkę wykorzystującą technologie ekologiczne, nisko-

emisyjne i zaspokajające potrzeby społeczne jest już zauważalny w Polsce. 

Przy spełnieniu powyższych wymogów tworzenie konkurencyjnego rynku 

jakim są Odnawialne źródła energii, zapewnia realizację koncepcji 

racjonalnego zarządzania energią. To właśnie zrównoważona energia 

utożsamiana jest z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii [20]. 

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tj. energii 

rzek, wiatru promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy [2] 

jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju 

przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału 

odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, 

przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania 

zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez 

redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości 

wytwarzanych odpadów [16]. 

                                                                 
1
 k.galazka@pollub.pl, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  
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Zrównoważony rozwój to przebieg nieuchronnego i pożądanego 

rozwoju gospodarczego, który nie naruszałby w sposób istotny i nieod-

wracalny środowiska, życia człowieka i nie prowadziłby do degradacji 

biosfery, który godziłby w prawa przyrody [17]. Dokonując przeglądu 

literatury pod kątem ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju, 

niejednokrotnie zostały wskazywane trzy daty, które traktowane są jako 

przełomowe dla rozwoju omawianej koncepcji [18]: 1969 r. – wystąpienie 

U’Thanta, 1987 r. – wprowadzenie definicji zrównoważonego rozwoju 

przez ONZ oraz rok 1992 r., w którym odbyła się Konferencja ONZ w Rio 

de Janerio. Wzrost zainteresowania problematyką ochrony środowiska 

związany był przede wszystkim z coraz powszechniejszym dostrzeganiem 

symptomów globalnego kryzysu środowiska, będącego efektem narastania 

skażeń na niespotykaną dotąd skalę. 26 maja 1969 roku ówczesny sekretarz 

ONZ – U’Thant wygłosił swój słynny raport zatytułowany „Człowiek 

i jego środowisko”. W raporcie tym po raz pierwszy został użyty termin 

„ochrona środowiska” Zostały w nim scharakteryzowane najważniejsze 

zagrożenia środowiska w skali całego globu ziemskiego [19]. Koncepcja 

zrównoważonego rozwoju powstała w opozycji do tradycyjnego rozwoju 

gospodarczego. To krytyka dotychczasowego modelu rozwoju ludzkości 

prowadzącego do nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych 

i degradacji środowiska. Nie jest to jednak jeszcze jeden nowy program 

ekonomiczny. Nie jest to także kolejna koncepcja ochrony środowiska czy 

tez ochrony przyrody [21].Zastosowanie koncepcji zrównoważonego 

rozwoju w praktyce powoduje konieczność opisu jej dla poszczególnych 

sektorów gospodarki. Przykładem takiego zjawiska pojęcie zrównoważonej 

energetyki, które przez wielu autorów utożsamiane jest z pojęciem 

energetyki odnawialnej [14]. Fundamentalną zasadą zrównoważonego 

rozwoju energetycznego (SED – Sustainable Energy Development) jest 

efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych, ludzkich, 

ekonomicznych i naturalnych [15]. 

W Polsce definicję odnawialnych źródeł energii określono w ustawie 

z 10 kwietnia 1997 z późn. zm. – Prawo energetyczne oraz ustawie z dnia 

20 lutego 2015 r o Odnawialnych źródłach energii. Wg. ustawy Prawo 

energetyczne z późniejszymi zmianami, odnawialne źródła definiowane są, 

jako: „…źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, 

spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, 

a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwie-

rzęcych”[3]. Natomiast wg ustawy o Odnawialnych źródłach energii to 

„…odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, 

energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geo-
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termalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów 

i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu 

rolniczego oraz z biopłynów”[4]. 

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii na 

świecie jest energia grawitacyjna wody. W 2014 roku odpowiadała ona za 

69% energii z odnawialnych źródeł. Wykorzystanie energii wody wymaga 

ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z budową hydroforni. 

Od szeregu lat moc zainstalowana w polskich elektrowniach wodnych nie 

ulega zmianie, albo można zaobserwować nieznaczny przyrost. Kolejne 

najczęściej wykorzystywane źródła to energia wiatru (13%), biomasa 

i biopaliwa (5,6%), energia słoneczna (3,3%) oraz energia geotermalna 

(1,4%) [5]. Obecne trendy wskazują, że do 2020 roku energia wiatrowa 

i słoneczna będą produkowały podobną ilość energii co hydroenergetyka, 

a udział energii odnawialnej przekroczy 20%. 

Duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich 

koncentracja. Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia 

słoneczna jednak jest ona też najbardziej rozproszona. Pomimo 

rozproszenia, w ostatnich latach intensywnie rośnie wykorzystanie energii 

słonecznej. Instalacje zajmujące się przetwarzaniem światła słonecznego 

w energię elektryczną to instalacje fotowoltaiczne (PV – Photovoltaic). 

Wytworzona w instalacji PV energia, wykorzystywana jest przez 

odbiorców indywidualnych na tej samej zasadzie co energia dostarczona 

z sieci elektrycznej. W ten sposób dodatkowo pozyskana energia 

przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych ponoszonych 

w budynkach mieszkalnych, ale również może stanowić przychód z jej 

sprzedaży. W tym celu instalacja powinna zostać dołączona do sieci 

dystrybucyjnej. 

Dobierając moc instalacji PV dla budynku mieszkalnego
2
 należy mieć 

na uwadze zmienność zużycia energii. Gospodarstwa wykazują 

zróżnicowane zapotrzebowanie na energię w ciągu dnia, jak też ciągu roku, 

co łączy się ze zmiennością wytwarzania energii, np. w okresie jesienno-

zimowym instalacja fotowoltaiczna wytwarza małą ilość energii ze 

względu na krótki dzień i duże zachmurzenie w porównaniu do miesięcy 

wiosenno-letnich.  

Zasadniczym problemem w przypadku instalacji fotowoltaicznej 

w budynku jest niedopasowanie zapotrzebowania na moc do podaży tej 

mocy z instalacji PV. Wielkość instalacji pod względem zajętości 

                                                                 
2
 Przez budynek mieszkalny rozumie się dom jedno lub wielorodzinny w którym 

znajduje się gospodarstwo domowe. 
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powierzchni na dachu lub ziemi oraz mocy wyrażonej w kW nie powinna 

być zbyt duża ani zbyt mała. W przypadku wykonania zbyt dużej mocy 

instalacji nadwyżka energii będzie oddawana do sieci, po mało atrakcyjnej 

cenie. Natomiast gdy zostanie dobrana instalacja zbyt mała, zakup energii 

z sieci dystrybucyjnej obniży efektywność ekonomiczną i rosły będą 

jednostkowe koszty montażu w przeliczeniu na kW zainstalowanej mocy.  

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaka powinna być 

optymalna dobrana moc instalacji PV dla gospodarstwa domowego 

uwzględniająca jej potrzeby w stosunku do podaży tej mocy z instalacji PV?  

2. Determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej  

Wybudowanie i użytkowanie instalacji fotowoltaicznej przyniesie wiele 

korzyści dla właścicieli. Pośród najważniejszych z nich, to wytwarzanie 

i zużywanie własnej energii niezależnie od dystrybutora – oszczędność 

z tytułu opłat z sieci dystrybucyjnej, czy uzyskanie ewentualnych 

przychodów ze sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii (aspekt 

ekonomiczny), ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 

przez urządzenia grzewcze (aspekt środowiskowy) Podejmując decyzję 

o mocy instalacji PV, należy uwzględnić następujące elementy: 

 Jakie jest średnioroczne nasłonecznienie instalacji PV, które 

uzależnione jest od położenia geograficznego oraz od kąta padania 

promieni słonecznych na panele PV?  

 Jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego 

i jaki jest jej charakter (przebieg krzywej zapotrzebowania na moc 

w ciągu poszczególnych dni w roku)?  

 Do jakich celów będzie wykorzystywana wytworzona energia 

elektryczna?  

 W jakich godzinach następuje największe zużycie energii elektrycznej? 

 Czy magazynować nadwyżkę wytworzonej energii w magazynie energii 

tak aby z niej korzystać w godzinach z niedoborem mocy PV? 

Z powyższymi pytania wiążą się aspekty ekonomiczne związane 

z zakupem i eksploatacją instalacji PV. Obecnie, można zaobserwować 

tendencję spadku cen paneli PV oraz wytwarzanie paneli o wyższej 

sprawności energetycznej. Oprócz tego ceny paneli zależą od zakupionej 

ilości. Przy zakupach hurtowych, można uzyskać cenę ok. 5000 zł/kW, 

natomiast przy zakupach na indywidualne potrzeby cena wzrasta do 

8000 zł/kW. 

Istotnym czynnikiem w ocenie i produkcji mocy dostarczanej przez 

instalacje fotowoltaiczną jest natężenie promieniowania słonecznego, które 

jest zmienne i zależne od pory roku oraz zachmurzenia.  
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Rys. 1. Średnie dobowe przebiegi promieniowania słonecznego na Lubelszczyźnie według 

europejskiego kalkulatora fotowoltaicznego 

Na podstawie uśrednionych wyników pomiarów prowadzonych przez 

stacje pogodowe można podać typowe rozkłady dobowe tej wielkości, dla 

poszczególnych miesięcy w określonym miejscu geograficznym (rys. 1.) 

Maksymalne wartości przypadające na miesiące letnie to 600 W/m
2
, 

a maksymalne dla zimy to 150 W/m
2 
[6]. Są to wartości zgodne z wynikami 

wyznaczonymi dla wschodniej Polski przez „europejski kalkulator 

fotowoltaiczny” w roku 2014. [7].  

Zasadniczym problemem w przypadku instalacji fotowoltaicznej 

w budynku mieszkalnym jest niedopasowanie zapotrzebowania na moc do 

podaży tej mocy z instalacji PV (rys. 2.). Z analizy zużycia i wytwarzania 

energii elektrycznej wynika, że w godzinach od 5 do 10 oraz od 12 do 15 

zużycie energii jest znacznie mniejsze niż jej wytwarzanie, co oczywiście 

w przypadku instalacji bez systemu magazynowania energii powoduje, że 

nie uda się bezpośrednio skonsumować tej energii. (rys. 3.). W godzinach 

od 0 do 5 oraz 15 do 23 ilość wytworzonej energii nie jest w stanie pokryć 

bieżącego zużycia. Idealnym czasem wydaje się być godzina 11 gdzie 

zapotrzebowanie na energię jest zbliżone do wytwarzania energii 

z instalacji PV. Dobór instalacji fotowoltaicznej staje się zatem trudniejszy, 

gdy odnawialne źródło energii ma być wystarczające przez cały rok. 

W niektórych bowiem godzinach prowadzi to do nieekonomicznego 

zwiększenia powierzchni modułów fotowoltaicznych, tym samym do 

nieracjonalnego zarządzania energią. 
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Rys. 2. Przykładowe zestawienie zużycia i wytwarzania energii elektrycznej w budynku 

mieszkalnym w dniu 15 lipca 200X r. dla mocy instalacji PV 40 kW3 bez możliwości jej 

akumulowania 

 

Rys. 3. Przykładowe zestawienie nadwyżki energii możliwej do jej zmagazynowania w dniu 

15 lipca 200X r. dla zadanej mocy instalacji 

                                                                 
3 Przykładowa moc instalacji PV na poziomie 40kW została dobrana w ten sposób aby pokazać 

że w ciągu doby są godziny w których zużycie energii jest większe lub mniejsze od wytwarzania 

energii. Symulacja została przeprowadzona z wykorzystaniem modelu wykonanego w arkuszu 

kalkulacyjnym, w którym odwzorowano obciążenia odbiorcy o dowolnym profilu i dowolnej 

mocy generowanej przez instalację fotowoltaiczną (przy zadanej zmienności natężenia 

promieniowania) – dla każdej godziny, przez okres roku (8760 punktów) 
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Kolejnym parametrem, który należy brać pod uwagę w przypadku 

doboru instalacji jest czas w którym najczęściej wykorzystujemy zasilanie 

elektryczne oraz rodzaj urządzeń wykorzystujących energię. Wielkość 

zużywanej energii może obniżyć się, jeśli zidentyfikowane zostaną 

urządzenia energochłonne. W sytuacji gdy zostaną wymienione na 

energooszczędne, albo ograniczymy ich użytkowanie i wprowadzimy 

system okresowego monitorowania zużycia energii to wówczas będą 

przestrzegane reguły racjonalnego użytkowania wytwarzanej energii 

z instalacji PV. W tym sensie jest to proces zarządzania wytworzoną 

energią elektryczną. 

3. Przykład doboru instalacji PV w gospodarstwie domowym  

W celu dokonania doboru optymalnej instalacji PV rozpatrzono pięć 

wariantów budynków mieszkalnych o różnych powierzchniach i różnym 

zużyciu energii[ 8 ]: 

A. budynek mieszkalny wolnostojący bez ogrzewania elektrycznego, 

przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej  

– powierzchnia 150 m
2
, 

B. budynek mieszkalny wolnostojący, bez przepływowego ogrzewacza 

wody, z kuchnią elektryczną – powierzchnia 150 m
2
 

C. budynek mieszkalny wolnostojący o powierzchni 150-250 m
2
, 

z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami 

wody i kuchnią elektryczną, 

D. budynek mieszkalny wolnostojący o powierzchni do 150 m
2
, 

z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami 

wody i kuchnią elektryczną, 

E. budynek mieszkalny wolnostojący o powierzchni 250 m
2
, 

z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami 

wody i kuchnią elektryczną. 

Jako bazowy rozpatrywano przypadek budynku mieszkalnego 

zużywającego 3500 kWh rocznie i instalacji PV o mocy 3 kW. Następnie 

w miarę zwiększania zużycia energii elektrycznej zwiększano również moc 

instalacji. Ostatnim rozpatrywanym przypadkiem jest budynek mieszkalny 

o zużyciu energii 40 000 kWh rocznie oraz instalacji 30 kW.  

Kolejnymi parametrami potrzebnymi do określenia mocy instalacji 

fotowoltaicznej jest nasłonecznie oraz sprawność systemu. Nasłonecznienie 

w zależności od pochylenia, azymutu oraz regionu waha się w granicach od 

900 – 1200 kWh przy założeniu że kąt padania i paneli jest ułożony 

w optymalny sposób. Dla potrzeb analizy przyjęto średnią wartość 

nasłonecznienia na poziomie 1100 kWh. Teoretyczna sprawność systemu 
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fotowoltaicznego zazwyczaj jest na poziomie od 0,8 – 0,88. Dla potrzeb 

wykonywanej analizy przyjęto średnią wartość 0,85 [ 9 ]. (tabela 1.).  

Tabela 1. Charakterystyka parametrów potrzebnych do określenia mocy instalacji fotowoltaicznej 

dla wybranego domu jednorodzinnego 

Lp. Parametr A B C D E 

1. 
Przeciętne zużycie energii 

elektrycznej 
kWh 3 500 4 000 25 000 30 000 40 000 

2. Nasłonecznienie kWh 1100 1100 1100 1100 1100 

3. Sprawność systemu - 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Źródło: Opracowanie własne 

Innym parametrem przyjmowanym w analizach w sposób statyczny 

i niejednolity jest cena instalacji fotowoltaicznych, która jest mocno 

zróżnicowana. Dla potrzeb analizy przyjęto dolną granicę 5 000 zł/kW 

gdzie jest to co prawda dosyć optymistyczne podejście, ale konkurencja 

i postęp technologiczny mogą to wkrótce zmienić przyczyniając się do 

spadku cen instalacji fotowoltaicznych. Przyjęcie ceny brutto na poziomie 

5 000 zł/kW w przeliczeniu na zastosowaną moc panela 280 W = 0,28 kW 

przyczyniło się do określenia średniej ceny brutto jednego panela na 

poziomie 1400 zł.  

Przy ostatecznym wyborze mocy instalacji posłużono się formułą, która 

stosowana jest do doboru mocy instalacji fotowoltaicznej w programie 

„Prosument” [7]. 

kW
SN

Ke
do

SN

Ke
odPVin 2

*

*9,0

*

*5,0


  
(1) 

gdzie: 

Ke – roczna konsumpcja energii w kWh 

N – nasłonecznienie na powierzchnię modułów PV w zależności od 

pochylenia, azymutu oraz regionu w kWh 

S – sprawność systemu fotowoltaicznego  
Dodatkowym ograniczeniem przy stosowaniu powyżej formuły jest 

fakt, że dobrana moc instalacji musi być co najmniej 2kW. Po dokonaniu 

wyboru mocy instalacji PV policzono ilość potrzebnych paneli następnie 

oszacowano całkowity koszt zakupu paneli. W końcowym etapie 

skalkulowano rzeczywisty koszt po uwzględnieniu finansowania 

w programie „Prosument”. 

Program „Prosument” ma za zadanie wpieranie rozwoju odnawialnych 

źródeł energii w Polsce poprzez dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji 
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odnawialnych źródeł energii. W ramach programu można zainstalować 

urządzenia służące do produkcji zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej. 

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, a także wspólnoty 

i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach całego programu, który ma działać 

do roku 2022 ma zostać rozdysponowanych łącznie 800 mln zł 

z możliwością zawierania umów do roku 2020 [10].  

Finansowane będą instalacje do produkcji energii cieplnej i elektrycznej 

wykorzystujące: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory 

słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWh; 

 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy 

mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWh. 

Najważniejsze zasady dotyczące finansowania inwestycji: 

 oprocentowanie pożyczki / kredytu: 1%; 

 maksymalny okres finansowania pożyczką / kredytem: 15 lat; 

 dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania – 15% lub 30% 

po roku 2015; 

 określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla 

każdego rodzaju instalacji; 

 pożyczka / kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% 

kosztów kwalifikowanych instalacji; 

 wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów 

przedsięwzięcia z innych środków publicznych; 

 maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 000 zł do 

450 000 zł w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia. 

4. Analiza wyników  

Podmiotem analizy w dalszej części artykułu, są wyodrębnione rodzaje 

budynków mieszkalnych z określonym przeciętnym zużyciem energii 

elektrycznej, zaś przedmiotem badań jest analiza podstawowych czyn-

ników mających wpływ na dobór instalacji PV. Celem analizy jest 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaka powinna być optymalna dobrana 

moc instalacji PV dla gospodarstwa domowego uwzględniająca jej 

potrzeby w stosunku do podaży tej mocy z instalacji PV?  

W tabeli 2 przedstawiono dobór mocy instalacji dla wyodrębnionych 

wcześniej budynków mieszkalnych. Dla budynku A i B zastosowano tę 

samą moc instalacji 3kW, dla budynku C 15 kW, dla D 20 kW oraz dla 

E 30 kW. Całkowity koszt paneli oszacowano w granicach od 15 400 zł do 

151 200 zł w zależności od rodzaju budynku i wybranej mocy.  
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Tabela 2. Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej dla wybranego jednorodzinnego gospodarstwa 

domowego 

Lp. Wyszczególnienie A B C D E 

1. Moc minimalna kW 1,87 2,14 13,37 16,04 21,39 

2.  Moc graniczna KW 3,37 3,85 24,06 28,88 38,50 

3. 
Przyjęta moc 

instalacji 
kW 3 3 15 20 30 

4. Moc panela W 280 280 280 280 280 

5. Moc panela kW 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

6. 
Ilość potrzebnych 

paneli 
szt. 11 11 54 72 108 

7. 
Cenna brutto 

panela 
zł 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

8. 
Całkowity koszt 

paneli 
zł 15 400 15 400 75 600 100 800 151 200 

Źródło: Opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę ekonomiczną stronę, im mniejsza instalacja tym 

większy udział konsumpcji własnej energii i lepsza efektywność. Jednak 

sama instalacja nie może być zbyt mała gdyż wraz ze spadkiem 

zainstalowanej mocy rośnie jednostkowy koszt instalacji. Uzasadnioną 

granicą w dokonywanych analizach wydaje się być zatem wielkość 3 kW 

dla najmniejszych instalacji [9]. (tabela 3.) 
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Tabela 3. Kalkulator dotacji dla instalacji PV w programie „Prosument” 

Lp. Wyszczególnienie A B C D E 

1. 
Potrzebna 

moc instalacji PV 
kW 3 3 15 20 30 

2. 
Szacunkowy 

koszt instalacji 
zł 15 400 15 400 75 600 100 800 151 200 

3. 

Dotacja brutto 

w programie 

Prosument (40%)* 

zł 6 160 6 160 30 240 40 320 60 480 

4. 
Podatek dochodowy 

od dotacji (18%) 
zł 1 109 1 109 5 443 7 258 10 886 

5. Koszt kredytu* zł 700 700 700 700 700 

6. 
Koszty 

Dokumentacji* 
zł 750 750 750 750 750 

7. Dotacja netto zł 3 601 3 601 23 347 31 612 48 144 

8. 

Koszt instalacji 

po uwzględnieniu 

dotacji 

zł 9 240 9 240 45 360 60 480 90 720 

9. Koszt jednostkowy zł/kW 3 080 3 080 3 024 3 024 3 024 

*Założenia programu „Prosument” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń ze strony http://solaris18.blogspot.com/ 

2014/03/na-programie-prosument-najbardziej.html oraz http://gieldaoze.pl  

Dokonując przeliczenia potrzebnych nakładów uwzględniając finan-

sowanie w programie „Prosument”, całkowity koszt paneli oszacowano 

w granicach od 9 240 zł do 90 720 zł w zależności od rodzaju budynku 

i wybranej mocy (tabel 3.). 

5. Wnioski 

Zarządzanie energią integruje i koordynuje zadania związane z energią, 

które do tej pory były najczęściej opracowywane oddzielnie. Zadania te 

łączy się w jedną spójną strategię, mając przy tym na uwadze nowe 

techniki oszczędnościowe. Zarządzanie energią obejmuje analizę, 

planowanie, organizację, komunikację i informację. Systemy zarządzania 

energią służą do określonego regulowania takich procesów jak pobór 

i wytwarzanie energii czy zużycie energii oraz jej magazynowanie 

w budynkach [12]. Systemy zarządzania energią pozwalają na przejrzystość 

zużycia energii i analizują związane z tym koszty. Dzięki pozyskanym 

danym można opracować, ocenić i podjąć decyzję co do polepszenia 

wydajności energetycznej. Stworzenie jednego systemu zarządzania 

energią powoduje, iż w ostatecznym rozrachunku można korzystać 

z potencjału oszczędnościowego energii nawet na poziomie 30-40%. 

W większości obiektów istnieje możliwość oszczędzania energii, które ma 
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wymiar ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Z tego względu istnieje 

konieczność kształtowania w społeczeństwie świadomości znaczenia 

zarządzania energią elektryczną. 

Dokonując odpowiedzi na zadane pytanie: Jaka powinna być optymalna 

dobrana moc instalacji PV dla gospodarstwa domowego uwzględniająca jej 

potrzeby w stosunku do podaży tej mocy z instalacji PV? – należy zwrócić 

uwagę na dwie prawidłowości. Im mniejsze wytwarzanie energii przez 

instalację fotowoltaiczną (mniejsza moc instalacji) tym większy udział 

konsumpcji własnej energii z PV. Jednak występuje wówczas mniejszy 

udział energii z PV w odniesieniu do zapotrzebowania budynku na energię. 

Z kolei wzrost mocy instalacji PV powoduje wzrost udziału energii z PV 

w bilansie, lecz wzrost ten jest znacznie wolniejszy niż wzrost ilości energii 

oddawanej do sieci [10]. Biorąc pod uwagę ekonomiczną stronę, im 

mniejsza instalacja tym większy udział konsumpcji własnej energii i lepsza 

efektywność.  

Podsumowując, można stwierdzić że współcześnie podejmuje się coraz 

częściej działania mające na celu ograniczenie globalnego niszczenia 

środowiska, a tym samym uwidoczniona zostaje potrzeba wykorzystania 

naturalnych źródeł energii. Świadomość dotycząca istnienia alternatywnych 

do konwencjonalnych źródeł energii nadal dociera do społeczeństwa 

bardzo powoli. Konieczność stosowania wymogów ekologicznych 

doprowadza do coraz większych zmian w podejściu do problemu 

racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, a tym samym do 

racjonalnego zarządzania energią [13].Konsekwencje bieżących trendów 

doprowadziły do zainteresowania się opinii publicznej i do pobudzenia 

społecznej odpowiedzialności za stan środowiska.  
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Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej 

Odnawialne źródła energii charakteryzują się szczególną właściwością. Ich wykorzystywanie 

w danym miejscu nie ogranicza dostępnych zasobów energii. Najintensywniej 

wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody, jednak obecnie 

wykonywane analizy wykazują, że do roku 2020 energia wiatrowa i słoneczna będą produkowały 

podobną ilość energii co hydroenergetyka, a udział energii odnawialnej przekroczy 20%. 

Zasadniczym problemem w przypadku instalacji fotowoltaicznej jest niedopasowanie 

zapotrzebowania na moc do podaży tej mocy z instalacji PV. Celem artykułu jest odpowiedzi na 

pytanie: Jaka powinna być optymalna dobrana moc instalacji PV dla gospodarstwa domowego 

uwzględniająca jej potrzeby w stosunku do podaży tej mocy z instalacji PV? Dokonując doboru 

optymalnej instalacji PV rozpatrzono pięć rodzaji budynków mieszkalnych o różnych 

powierzchniach i różnym zużyciu energii. Przy ostatecznym wyborze mocy instalacji posłużono 

się formułą, która stosowana jest do doboru mocy instalacji w programie „Prosument”. 
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Power Management and determinants of the choice of the photovoltaic 

installation 

Renewable energy sources are characterized by a particular feature. Their use in a given location 

is not limited energy resources available. The most intensively used source of renewable energy is 

gravitational water, but now performed analyzes show that by 2020, wind and solar power will 

produce a similar amount of energy as hydropower and renewable energy share exceeds 20%. 

The main problem for the photovoltaic system is the mismatch between demand for power to 

supply the power from the PV installation. This article aims to answer the question: What should 

be the optimal power of PV installations for household taking into account their needs in relation 

to the supply of power from the PV installation? When selecting the optimal PV installations 

examined five residential buildings of various sizes and different energy. The final choice of the 

plant's capacity was used a formula that is applied to the selection of the plant's capacity in the 

"Prosumer". 
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Zastosowanie paneli fotowoltaicznych 

w przyczepie kempingowej 

1. Wprowadzenie 

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej 

staje się coraz bardziej popularne. W latach 2007-2013 moc skumulowana 

zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na świecie wzrosła 15 razy [1]. 

W Polsce, aktualna skumulowana moc w instalacjach fotowoltaicznych 

(stan na koniec maja 2015 roku) wyniosła 39,2 MWp, gdzie w 2013 roku 

było to zaledwie 10,9 MWp. Większość instalacji to instalacje przyłączone 

do sieci elektroenergetycznej [2]. 

Wynika to z intensywnego rozwoju technologii produkcji modułów 

fotowoltaicznych na świecie, czego efektem jest obserwowany wzrost ich 

sprawności (rys. 1) oraz spadek cen paneli PV (rys. 2). Wprawdzie koszty 

produkcji energii elektrycznej w komercyjnych instalacjach fotowol-

taicznych są nadal wyższe w porównaniu do energii z paliw kopalnych, 

jednak w przeciągu najbliższych lat sytuacja może ulec znaczącej zmianie. 

Przemysł fotowoltaiczny na tle innych odnawialnych źródeł energii 

charakteryzuje się nadal dużym potencjałem redukcji kosztów instalacji. Na 

przestrzeni ostatnich 20 lat podwojenie wolumenu zainstalowanej mocy 

skutkowało spadkiem cen paneli fotowoltaicznych o około 20% [3]. 

Skutkiem tego, koszty instalacji elektrowni fotowoltaicznej w Europie 

w okresie 5 lat spadły o 50%. Także w najbliższych kilku latach przewiduje 

się, że taki skumulowany trend spadkowy (na poziomie 35-50%) będzie 

kontynuowany [1]. W rezultacie, ceny modułów fotowoltaicznych do roku 

2050 powinny obniżyć się z obecnej wynoszącej około 550 €∙kWp
-1

 do 140-

210 €∙kWp
-1

 przy scenariuszu optymistycznym, a do 270-360 €∙kWp
-1

 przy 

scenariuszu pesymistycznym. Podobnie, ceny inwerterów powinny ulec 

obniżeniu (z obecnej 110 €∙kWp
-1

 do 23-39 €∙kWp
-1

) [3]. 

Dodatkowym czynnikiem wspomagającym rozwój jest ochrona 

środowiska naturalnego, wzrost udziału energetyki rozproszonej w lokal-

                                                                 
1Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu, www.up.wroc.pl/uczelnia/9652/instytut_inzynierii_rolniczej.html 
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nym bilansie energetycznym oraz możliwość uniezależnienia się od sieci 

elektroenergetycznej. 

Rysunek 1. Zmiana sprawności modułów fotowoltaicznych w latach 1975-2015 [4] 

Rysunek 2. Zmiana ceny oraz mocy zainstalowanej paneli PV (Portland, Oregon, USA) [5] 

Niższe ceny poszczególnych komponentów instalacji fotowoltaicznych 

sprawiają, że skumulowane koszty wytwarzania energii elektrycznej 

również się zmniejszają, dotyczy to zarówno dużych, jak i małych układów 

(rys. 3). Szacuje się, że do roku 2020 koszty energii elektrycznej 

produkowanej z energii słonecznej w Europie zmniejszą się nawet o 50% 

osiągając poziom od 0,08-0,18 €∙kWh
-1

. 
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Rysunek 3. Koszty produkcji energii elektrycznej w instalacjach małej i dużej mocy [6] 

W efekcie, wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem systemów PV 

także poza budownictwem mieszkaniowym czy komercyjnym ich 

zastosowaniem w farmach fotowoltaicznych. Jest to szczególnie istotne nie 

tylko w przypadku lokalizacji urządzeń elektrycznych czy obiektów 

mieszkalnych oddalonych od tradycyjnego źródła zasilania energią 

elektryczną, ale również dla instalacji mobilnych. Typowymi przykładami 

obiektów mobilnych, na których można zamontować instalacje 

fotowoltaiczne są: 

 łodzie żaglowe, motorowe i inne jednostki pływające; 

 samoloty, szybowce i inne jednostki latające; 

 autobusy, samochody i inne pojazdy elektryczne; 

 kampery oraz przyczepy kempingowe. 

Biorąc pod uwagę potrzeby energetyczne podobne, jak dla domu 

jednorodzinnego (ale w mniejszej skali) oraz mobilność powierzchni 

mieszkalnej, interesującym obiektem dla aplikacji instalacji fotowoltaicznej 

jest przyczepa kempingowa. W zależności od stopnia pokrycia potrzeb 

energetycznych oraz preferencji montażowych użytkownika, system 

fotowoltaiczny może pracować jako (rys. 4): 

 niezależna instalacja naziemna (rozkładana na gruncie); 

 instalacja ruchoma zintegrowana z przyczepą kempingową (możli-

wość zmiany kąta położenia paneli względem słońca); 

 instalacja stała zintegrowana z przyczepą kempingową (panele 

zamontowane na wybranej powierzchni przyczepy z brakiem 

możliwości zmiany ich położenia). 
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3 kW – Instalacja dachowa (gospodarstwa domowe) 

100 kW – Instalacja dachowa (komercyjna) 

100 kW – Instalacja dachowa (przemysłowa) 

2,5 MW – Instalacja naziemna (wielko przemysłowa) 
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a)  b)  

c)  d)  

Rysunek 4. Przykłady systemów PV dla mobilnych użytkowników energii elektrycznej: 

a) naziemny, b) dachowy nieruchomy, c) dachowy z regulacją kąta położenia paneli PV, 

d) zintegrowany z konstrukcją przyczepy [źródła podane na ilustracjach] 

Biorąc pod uwagę potencjał dostępnej powierzchni oraz funkcjonalność 

paneli, najlepszym miejscem oraz sposobem jest ich płaski montaż na 

dachu przyczepy kempingowej. Zaletą takiego rozwiązania jest brak 

konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez użytkownika 

(składanie i rozkładanie instalacji), które mogłyby powodować ewentualne 

uszkodzenie instalacji. Natomiast, pewną niedogodnością jest mniejsza 

wydajność instalacji fotowoltaicznej z tytułu nieoptymalnego ukierunko-

wania paneli względem promieniowania słonecznego. 

Należy zaznaczyć, że dostępność oraz rozproszenie jednolitej 

powierzchni dachowej przyczepy kempingowej jest zróżnicowane i zależy 

od jej modelu oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. Największy 

wpływ na dyspozycyjną powierzchnię użytkową mają okna dachowe oraz 

lokalizacja wylotów wentylacyjnych. W tym przypadku ważna jest nie 

tylko ich wielkość, ale także fizyczne rozmieszenie na dachu. Duże 

rozproszenie okien dachowych ogranicza możliwość zastosowania dużych 

paneli fotowoltaicznych i wymusza użycie większej liczby paneli 

o mniejszej powierzchni jednostkowej, co może mieć wpływ na końcowy 

koszt instalacji i jej montażu. 

 

www.ecoark.co.uk 

 www.brightsolar-power.com 

 www.solarpanelstore.com  www.mantovaexcellence.com 
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Obecnie, przeciętna powierzchnia dachu przyczep kempingowych na 

rynku europejskim wynosi od 8 m
2
 do 16 m

2
. Po uwzględnieniu 

powierzchni zajmowanej przez okna dachowe oraz powierzchni 

nieprzydatnej i nienadającej się do wykorzystania, użyteczna powierzchnia 

dachowa wynosi od 7 m
2
 do 14 m

2
, co stwarza dobre warunki dla instalacji 

fotowoltaicznej.  

Dodać należy, że wielkość wymaganej powierzchni pod panele 

fotowoltaiczne zależy w dużym stopniu od zapotrzebowania energe-

tycznego oraz planowanego osiągnięcia stopnia autonomiczności instalacji 

PV. Z kolei, na zużycie energii elektrycznej wpływa ilość i rodzaj urządzeń 

elektrycznych zamontowanych w przyczepie kempingowej oraz czas ich 

pracy. 
Ważna jest także specyfika funkcjonowania i wielowariantowość 

zasilania przyczepy kempingowej. W przyczepie kempingowej należy 
zapewnić energię elektryczną w postaci prądu stałego (12V lub 24V) oraz 
prądu przemiennego (230V, 50Hz), co wynika z wymagań technicznych 
urządzeń w niej instalowanych, umożliwienia zasilania dowolnych 
odbiorników energii oraz podłączenia do zewnętrznej sieci elektrycznej. 
Z zasady, wszystkie media wykorzystywane w przyczepie kempingowej są 
rozwiązaniami autonomicznymi. Energia elektryczna pobierana jest 
z baterii akumulatorów i wyprowadzana do gniazd elektrycznych o zada-
nych parametrach. Woda magazynowana jest w zbiorniku o określonej 
pojemności, skąd za pomocą pompki wodnej rozprowadzana jest do 
odbiorników. Z kolei, gaz do przygotowywania posiłków i dla celów 
grzewczych magazynowany jest w butlach pod ciśnieniem. Warto jednak 
podkreślić, że większość przyczep kempingowych ma możliwość podłą-
czenia się do zewnętrznych źródeł zasilania poszczególnymi mediami. 

Instalacja fotowoltaiczna z układem magazynowania energii elek-
trycznej w akumulatorach o odpowiedniej pojemności, jest w stanie 
w okresie letnim produkować energię elektryczną w ilości pokrywającej 
dzienne zapotrzebowanie przez urządzenia elektryczne. W skład instalacji 
elektrycznej fotowoltaicznej zalicza się (rys. 5): 

 panele fotowoltaiczne; 

 regulator ładowania, którego celem jest utrzymywanie właściwego 
napięcia po stronie stałoprądowej, zapobieganie przeładowaniu 
i nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów; 

 inwerter przekształcający prąd stały na przemienny 230 V, 50 Hz; 

 bateria akumulatorów; 

 przewody prądu stałego i przemiennego i akcesoria łączeniowe; 

 zabezpieczenia elektryczne: przeciwprzepięciowe, przeciwporażeniowe, 
przeciwprzeciążeniowe; 

 gniazda elektryczne prądu stałego i przemiennego. 
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Rysunek 5. Schemat instalacji fotowoltaicznej dla przyczepy kempingowej [opracowanie własne] 

2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza techniczno-ekonomiczna możliwości 
zapewnienia autonomicznego zasilania energią elektryczną przyczepy 
kempingowej przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej zamontowanej 
na dachu oraz określenie wymaganej wielkości instalacji PV oraz 
pojemności baterii akumulatorów w zależności od warunków i miejsca jej 
użytkowania. Dodatkowym celem było obliczenie prostego czasu zwrotu 
inwestycji przy określonych założeniach projektowych. 

3. Materiały i metody 

Przedmiotem badań była instalacja fotowoltaiczna przeznaczona dla 
przyczepy kempingowej. Wielkość instalacji ma zapewnić pokrycie, 
w okresie półrocznym (od kwietnia do września), pełnego zapotrzebowania 
na energię elektryczną dla przyczepy o zadanym wyposażeniu i warunkach 
jej eksploatacji.  

3.1. Wyznaczenie parametrów energetycznych instalacji 

W pracy zaprezentowano obliczenia mające na celu określenie mocy 
znamionowej i powierzchni paneli oraz wymaganej pojemności akumula-
torów. Jako dane wejściowe przyjęto: informacje o promieniowaniu 
słonecznym w wybranych lokalizacjach, oszacowane potrzeby energe-
tyczne oraz założenia co do parametrów systemu. Obliczeń dokonano 
z wykorzystaniem następujących zależności: 





n

i

iiiel tNnE
1

       (1) 

gdzie: Eel – dobowe sumaryczne zapotrzebowanie na energię, Wh∙doba
-1
,  
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(dla poszczególnych typów urządzeń): ni – liczba urządzeń, Ni – moc 
elektryczna urządzenia, W, ti – dobowy czas pracy urządzenia, h∙doba

-1
; 

d

el
PV

E

E
N          (2) 

gdzie: NPV – sumaryczna moc nominalna paneli fotowoltaicznych, Wp, 
Ed –średnia dobowa produkcja energii elektrycznej odniesiona do 1 Wp 
mocy nominalnej paneli, Wh∙doba

-1
∙Wp

-1
; 

PVj

PV
PV

N

N
F         (3) 

gdzie: FPV – sumaryczna powierzchnia paneli fotowoltaicznych FPV, m
2
, 

NPVj –moc nominalna uzyskiwana z 1 m
2
 powierzchni panelu, Wp∙m

-2
, (na 

podstawie przeglądu dokumentacji technicznej dostępnych w handlu paneli 
przyjęto NPVj = 160 Wp∙m

-2
); 

U

ZZE
C rezdodel

aku


       (4) 

gdzie: Caku – zalecana pojemność akumulatorów, Ah, U – napięcie 
znamionowe instalacji akumulatorowej (przyjęto U = 12 V), Zdod – współ-
czynnik uwzględniający zapewnienie energii elektrycznej dla dodatkowych 
urządzeń (przyjęto Zdod = 1,2), Zrez – współczynnik rezerwy energii 
uwzględniający brak właściwego doładowania akumulatorów z powodu 
złych warunków pogodowych; zależny od lokalnego nasłonecznienia Hd 
(wykr. 1). 

 

Wykres 1. Zależność współczynnika rezerwy energii w akumulatorze od nasłonecznienia 

[opracowanie własne] 
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3.2. Wykorzystanie systemu PVGIS w obliczeniach 

Jako źródło danych przy obliczeniach wykorzystano dostępny on-line 

system informacji geograficznej Photovoltaic Geographical Information 

System PVGIS [7, 8], opracowany i udostępniony przez Joint Research 

Centre (jednostkę badawczą Komisji Europejskiej). System ten umożliwia 

uzyskanie informacji na temat nasłonecznienia i potencjału produkcji 

energii elektrycznej dla dowolnej lokalizacji na terenie Europy i Afryki 

Północnej. Dostępne w systemie narzędzia umożliwiają – dla wybranej 

lokalizacji – wyznaczenie dziennych i miesięcznych charakterystyk 

nasłonecznienia oraz obliczenie wydajności prostych systemów 

fotowoltaicznych. W obliczeniach uwzględnione są dane zawarte w bazach 

systemu, takie jak: warunki pogodowe (promieniowanie słoneczne, 

temperatura), ukształtowanie terenu, a także parametry zadane przez 

użytkownika (np. technologia wykonania ogniw, ich orientacja, obecność 

przeszkód zacieniających). Portal umożliwia zapisywanie wyników 

w postaci tabel i wykresów, co umożliwia ich późniejsza analizę 

i wykorzystanie do dalszych obliczeń projektowych.  

W pracy wykorzystano dwie wielkości wyznaczone na podstawie 

danych z PVGIS, jako wartości średnie dla rozpatrywanego okresu 

kwiecień-wrzesień:  

 Hd, – dobowe nasłonecznienie, Wh∙m
-2

∙doba
-1

, 

 Ed – dobowa jednostkowa (dla 1 Wp mocy nominalnej paneli) 

produkcja energii elektrycznej, Wh∙doba
-1

∙Wp
-1

. 

Do wykonania obliczeń PVGIS wymaga podania zestawu parametrów 

charakteryzujących projektowany system PV. Na potrzeby niniejszej pracy 

przyjęto następujące założenia: 

 rodzaj ogniw – krzemowe,  

 orientacja azymutalna paneli – południowa, 

 nachylenie paneli – poziome,  

 przeszkody wprowadzające zacienienie – brak,  

 straty w systemie inne niż pogodowe – 15%. 

3.3. Wybór lokalizacji 

Dla potrzeb analitycznych wybrano kilka przykładowych lokalizacji 

w Europie (tab. 1, rys. 6). Reprezentują one rejony geograficzne o różno-

rodnych warunkach klimatycznych. 
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Rysunek 6. Lokalizacje wybrane do analizy na tle mapy rocznego nasłonecznienia Hr w Europie 

[opracowanie własne na podstawie 7] 

Tabela 1. Lokalizacje wybrane do analizy [opracowanie własne]  

Lokalizacja Hr Hd 

Miejscowość Kraj Współrzędne geograficzne 
kWh∙m-2∙ 

∙rok-1 

kWh∙m-2∙ 

∙doba-1 

Mo i Rana Norwegia 66°18'49"N 14°08'31"E 796 3,85 

Vaasa Finlandia 63°05'42"N 21°36'59"E 880 4,15 

Amsterdam Holandia 52°22'12"N 4°53'42"E 1080 4,61 

Łeba Polska 54°45'36"N 17°33'22"E 1120 4,94 

Gijon Hiszpania 43°31'55"N 05°39'40"W 1350 5,08 

Wenecja Włochy 45°26'27"N 12°18'55"E 1440 5,81 

Cannes Francja 43°33'10"N 07°01'02"E 1620 6,34 

Patras Grecja 38°14'47"N 21°44'4"E 1820 6,86 

Limassol Cypr 34°42'25"N 33°01'21"E 2100 7,53 

 Hr – sumaryczne roczne nasłonecznienie 

 Hd, – średnie dobowe nasłonecznienie w okresie kwiecień-wrzesień 
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3.4. Określenie potrzeb energetycznych 

W celu wyznaczenia wymaganej mocy systemu fotowoltaicznego 

dokonano oszacowania średniego dobowego zapotrzebowania na energię 

dla przyczepy kempingowej. W tym celu dla urządzeń elektrycznych 

powszechnie używanych w trakcie urlopu wypoczynkowego oszacowano 

moc nominalną oraz przeciętny czas pracy (tab. 2). Zestawienie to ma 

charakter przykładowy. Rzeczywiste zapotrzebowanie zależy od posia-

danego wyposażenia przyczepy i preferencji użytkownika. 

Na podstawie przyjętych założeń wyznaczono łączny pobór energii 

zgodnie ze wzorem (1).  

Tabela 2. Dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla przyczepy kempingowej w trakcie 

urlopu wypoczynkowego [opracowanie własne] 

Urządzenie 
Moc Czas pracy Ilość Energia 

W h szt. Wh 

Oświetlenie diodowe 5 4 6 120 

Telewizor 20 3 1 60 

Radio CD samochodowe 30 2 1 60 

Komputer przenośny 120 3 1 360 

Ładowarki telefonów itp. 5 2 4 40 

Czajnik elektryczny 500 2 1 1000 

Lodówka 100 20 1 2000 

Pompka wody 20 1 1 20 

Inne urządzenia 250 1 2 500 

 Łącznie 4160 

3.5. Wyznaczenie współczynników ekonomicznych 

Do analizy ekonomicznej zastosowano statyczne kryterium oceny 

efektywności ekonomicznej, jakim jest prosty okres zwrotu nakładów 

SPBT (Simple Pay-Back Time), zdefiniowany jako czas potrzebny do 

odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego 

przedsięwzięcia. Wskaźnik liczony jest od momentu uruchomienia 

inwestycji do chwili, gdy suma korzyści uzyskanych w wyniku realizacji 

inwestycji zrównoważy poniesione nakłady, a określany jest wzorem: 

WRK

K
SPBT inw        (5) 

gdzie: SPBT – okres zwrotu inwestycji, lata, Kinw – koszt inwesty-

cyjny, PLN, WRK – wartość rocznych korzyści, PLN∙rok
-1

. 

Koszt inwestycyjny w przypadku systemu fotowoltaicznego wynika 

z kosztów zakupu poszczególnych jego elementów oraz ich montażu. 
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Niektóre koszty składowe (np.: panele fotowoltaiczne, akumulatory) są 

wyraźnie uzależnione od parametrów energetycznych instalacji, w przy-

padku innych elementów ta zależność jest niewielka (np. przewody elek-

tryczne), lub nie są one zależne (np. gniazda elektryczne). W rozpatry-

wanym przykładzie jako zmienne przyjęto: koszt paneli – uzależniony od 

ich mocy nominalnej oraz koszt akumulatorów – wynikający z ich łącznej 

pojemności. Dla kosztów tych elementów określono ceny jednostkowe, 

odpowiednio: KPVj (wyrażone w PLN∙Wp
-1

) i Kakuj (wyrażone w PLN∙Ah
-1

). 

Koszty pozostałych elementów składowych przyjęto jako stałe. Ceny 

zakupu zostały oszacowane na podstawie uzyskanych ofert od dostawców 

(tab. 3). 

Tabela 3. Zestawienie składowych kosztu inwestycyjnego [opracowanie własne] 

Zmienne składowe kosztów Jednostkowa cena zakupu 

Panele PV 3,50 PLN∙Wp
-1

 

Akumulatory żelowy 8,00 PLN∙Ah
-1

 

Stałe składowe kosztów Cena zakupu 

Regulator ładowania 345 PLN 

Przetwornica DC/AC 380 PLN 

Okablowanie 300 PLN 

Stelaż montażowy 1000 PLN 

Inne materiały 500 PLN 

Montaż 1500 PLN 

Składowe stałe łącznie 4025 PLN 

Wielkość rocznych korzyści WRK potrzebną do wyznaczenia czasu 

zwrotu określono na podstawie kosztów unikniętych (czyli takich, których 

więcej się nie będzie ponosiło, dzięki poczynionej inwestycji). W rozpatry-

wanym przypadku koszt uniknięty wynikał z braku konieczności 

ponoszenia opłat z tytułu podłączenia i korzystania z energii elektrycznej 

dostępnej na ośrodku wypoczynkowym czy polu kempingowym. Koszt 

dostępu i podłączenia do energii elektrycznej w ośrodkach wypoczyn-

kowych jest zróżnicowany i zależy od jego lokalizacji czy standardu, 

najczęściej mieści się on jednak w zakresie 10-20 PLN∙doba
-1

. 

W wykonanej analizie przyjęto koszt średni podłączenia wynoszący 

15 PLN∙doba
-1

. Założono, że przyczepa będzie wykorzystywana 

w analizowanym okresie półrocznym w sposób ciągły, czyli przez 180 dni 

(założenie takie słuszne jest np. w przypadku przyczep będących 

własnością wypożyczalni). Koszty uniknięte, a więc i roczne korzyści, 

wynoszą wówczas WRK = 2700 PLN∙rok
-1

. 
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4. Analiza wyników 

W oparciu o założenia projektowe oraz wytypowane do analizy miejsca 

użytkowania przyczepy kempingowej w Europie uzyskano dane dotyczące 

wpływu nasłonecznienia na wymaganą moc paneli PV, zalecaną pojemność 

akumulatorów oraz wskaźnika ekonomicznego do oceny zasadności 

inwestycji w instalację fotowoltaiczną (tab. 4). Należy zwrócić uwagę, że 

jednym z kluczowych parametrów wpływających na wielkość instalacji jest 

dobowe nasłonecznienie w rejonie użytkowania instalacji. Wzrost liczby 

godzin słonecznych w rozpatrywanym okresie, a tym samym nasłonecz-

nienia powoduje wytworzenie większej ilości energii elektrycznej 

przypadającej na jednostkową moc paneli fotowoltaicznych (wykr. 2). Stąd, 

lokalizacje w części północnej Europy (rys. 6) charakteryzują się niskim 

jednostkowym uzyskiem energetycznym, dla miejscowości Mo i Rana 

wartość parametru Ed wynosi zaledwie 2,93 Wh∙doba
-1

∙Wp
-1

. Dla 

porównania, średnia dobowa jednostkowa produkcja energii elektrycznej 

dla miejscowości Gijon, położonej w środkowej części Europy, wynosi już 

3,81 Wh∙doba
-1

∙Wp
-1

, a w zlokalizowanej na południu miejscowości 

Limassol osiąga wartość 5,44 Wh∙doba
-1

∙Wp. 

Zaznaczyć należy, że zwiększenie uzysków energetycznych ma miejsce 

pomimo spadku sprawności całkowitej instalacji, na którą składają się 

między innymi wyższe temperatury otoczenia w lokalizacjach 

południowych. Spadek sprawności ma jednak wagowo niższy wpływ 

w stosunku do ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, dla skrajnych 

lokalizacji różnica w sprawności całkowitej wynosi tylko 2,3%, przy 

prawie dwukrotnym zwiększeniu uzysków energetycznych na południu 

Europy (wykr. 2, tab. 4). 
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Tabela 4. Zestawienie zbiorcze wyników obliczeń 

Lokalizacja 

Hd Ed η NPV FPV Caku Kinw SPBT 

kWh∙m-

2∙ 

∙doba-1 

Wh∙dob

a-1∙ 

∙Wp
-1 

% W m2 Ah 
tyś. 

PLN 
lata 

Mo i Rana NO 3,85 2,93 75,7 1421 8,88 1765 23,12 8,56 

Vaasa FI 4,15 3,16 75,6 1318 8,24 1572 21,21 7,86 

Amsterda

m 
NL 4,61 3,48 75,7 1197 7,48 1335 18,90 7,00 

Łeba PL 4,94 3,75 76,1 1110 6,94 1188 17,42 6,45 

Gijon ES 5,08 3,81 75,5 1091 6,82 1134 16,92 6,26 

Wenecja IT 5,81 4,29 74,8 970 6,06 886 14,51 5,37 

Cannes FR 6,34 4,69 74,6 887 5,55 743 13,07 4,84 

Patras GR 6,86 5,01 74,1 831 5,19 623 11,92 4,41 

Limassol CY 7,53 5,44 73,4 764 4,78 494 10,65 3,95 

Hd, – średnie dobowe nasłonecznienie w okresie kwiecień-wrzesień 

Ed – średnia dobowa jednostkowa produkcja energii elektrycznej 

η – sprawność całkowita systemu 

NPV – wymagana moc nominalna paneli fotowoltaicznych 

FPV – wymagana powierzchnia paneli fotowoltaicznych 

Caku – wymagana pojemność akumulatorów 

Kinw – koszt inwestycyjny 

SPBT – okres zwrotu inwestycji 

 

Wykres 2. Parametry energetyczne systemu dla poszczególnych lokalizacji 
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Efektem większego potencjału energetycznego w lokalizacjach połud-

niowych jest zmniejszenie zarówno wymaganej powierzchni całkowitej 

paneli fotowoltaicznych, jak i mocy nominalnej paneli (wykr. 3). Dla 

miejscowości Limassol na Cyprze, wymagana moc nominalna paneli dla 

pokrycia dziennego zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi 

niewiele ponad 750 Wp, co w przypadku paneli polikrystalicznych wymaga 

powierzchni na dachu poniżej 5 m
2
. Zapewnienie takiej samej ilości energii 

elektrycznej w Mo i Rana (Norwegia) jest możliwe pod warunkiem 

montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej ponad 1400 Wp, 

zajmującej powierzchnię powyżej 9 m
2
. W przypadku polskiej miejsco-

wości Łeba, moc nominalna paneli fotowoltaicznych oraz minimalna 

powierzchnia dachowa wynoszą odpowiednio ponad 1100 Wp oraz 7 m
2
. 

 

Wykres 3. Wymagana moc nominalna i powierzchnia paneli dla poszczególnych lokalizacji 

Dodatkowo, korzystne warunki słoneczne na południu pozwalają na 

zmniejszenie pojemności akumulatorów prawie czterokrotnie w stosunku 

do lokalizacji północnych oraz prawie dwukrotnie w odniesieniu do Polski 

(wykr. 4).  

Opisane zależności mają istotne znaczenie nie tylko praktyczne 

(dostępność powierzchni na dachu przyczepy kempingowej czy schowka 

o określonej wielkości dla baterii akumulatorów, mniejszy przyrost masy 

całkowitej instalacji), ale również ekonomiczne.  
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Wykres 4. Wymagana pojemność łączna akumulatorów dla poszczególnych lokalizacji 

Koszty inwestycyjne, wynikające z zapewnienia samowystarczalności 

energetycznej, oraz związany z tym okres zwrotu poniesionych nakładów 

mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju instalacji fotowoltaicznych 

w systemach mobilnych. Zakładając intensywne wykorzystanie przyczepy 

kempingowej w półrocznym okresie letnim oraz mając na uwadze koszty 

uniknięte związane z brakiem konieczności podłączania się do zew-

nętrznego źródła zasilania energią elektryczną podczas stacjonowania 

w ośrodkach wypoczynkowych, zwrot nakładów inwestycyjnych liczonych 

wskaźnikiem SPBT może nastąpić po okresie około 4 lat dla lokalizacji na 

południu Europy lub po okresie prawie 9 lat dla północnych obszarów. 

W przypadku krajów o warunkach klimatycznych zbliżonych do Polski, 

czas zwrotu inwestycji można szacować na około 6-7 lat (wykr. 5). 

Traktując poniesione wydatki na omawianą instalację fotowoltaiczną, jako 

inwestycję w branży energetycznej, uzyskane okresy zwrotu inwestycji 

można uznać za zadawalające w przypadku krajów południowych oraz 

akceptowalne dla krajów, takich jak Polska. W przypadku krajów leżących 

w północnej części Europy, inwestycja wydaje się być dyskusyjna i po 

części ryzykowna lub o ograniczonej opłacalności. Chociaż, gdyby 

uwzględnić dodatkowe korzyści w postaci ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, zadowolenia użytkownika z inwestycji 

proekologicznej czy inne dodatkowe możliwości wykorzystania potencjału 
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instalacji PV w pozostałym półroczu (od października do marca), to 

wskaźnik SPBT może ulec znacznej poprawie. 

 

Wykres 5. Koszty inwestycyjne i okres zwrotu dla poszczególnych lokalizacji 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna instalacji foto-

woltaicznej na dachu przyczepy kempingowej wykazała, że o ocenie 

opłacalności inwestycji decyduje wiele czynników, zwłaszcza miejsce 

użytkowania przyczepy kempingowej, średnie dobowe nasłonecznienie 

terenu, które wpływa na obliczeniową moc nominalną instalacji, pojemność 

akumulatorów i sprawność układu. Zatem, decyzja o przedsięwzięciu 

winna być oparta o tzw. studium przypadku i sposób eksploatacji 

przyczepy kempingowej. Nie mniej jednak, można sformułować 

następujące wnioski końcowe: 

 W rozpatrywanym okresie eksploatacji (od kwietnia do września) 

możliwe jest zapewnienie autonomiczności energetycznej przyczepy 

kempingowej przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej 

w warunkach europejskich. Przy czym, użytkowanie przyczepy 

kempingowej na południu Europy wymaga mocy paneli 

fotowoltaicznych około 750 Wp zajmując przy tym na dachu 

powierzchnię prawie 5 m
2
. Z kolei, korzystanie z instalacji 

fotowoltaicznej na północnych obszarach Europy zwiększa 

dwukrotnie niezbędną moc nominalną paneli oraz wymaganą 

powierzchnię na dachu. 
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 Przy doborze parametrów instalacji należy wziąć pod uwagę 

warunki, w jakich będzie eksploatowana przyczepa oraz 

intensywność jej wykorzystania. Ma to kluczowe znaczenie dla 

opłacalności inwestycji, której okres zwrotu może wynosić ok. 4 lata 

dla obszarów południowych Europy oraz ponad 8 lat dla jej części 

północnej. 

 Głównym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność ekonomiczną 

takiej inwestycji będzie spadek cen jednostkowych akumulatorów 

i ogniw PV oraz poprawa ich parametrów energetycznych. Trendy 

takie są jednak widoczne na rynku. 

 Instalacja fotowoltaiczna zabudowana na przyczepie kempingowej 

może być także dodatkowym źródeł energii elektrycznej czy 

magazynem energii poza okresem turystycznego jej użytkowania, co 

może zwiększyć jej funkcjonalność i skrócić okres zwrotu 

inwestycji. 
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Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w przyczepie kempingowej 

Intensywny rozwój technologii fotowoltaicznej oraz spadkowy trend cen paneli fotowoltaicznych 

sprawia, że wzrasta potencjał aplikacyjny tego typu instalacji o małej skali, w tym także 

w mobilnych systemach korzystających z energii elektrycznej. Przykładem nowego obszaru 

zastosowań dla instalacji fotowoltaicznej może być przyczepa kempingowa. Celem pracy jest 

analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną (w okresie typowego jej 

użytkowania) przez przyczepę kempingową przy wykorzystaniu paneli PV zamontowanych na 

jej dachu. Istotnym aspektem było wyznaczenie wpływu miejsca użytkowania przyczepy 

kempingowej na uzyski energetyczne oraz wielkość instalacji PV. W tym celu dokonano obliczeń 

zapotrzebowania na energię elektryczną oraz parametrów zaproponowanej instalacji PV 

w zadanych warunkach jej eksploatacji i przyjętych założeniach projektowych. Uzyskane wyniki 

potwierdziły możliwość osiągnięcia pełnej autonomiczności układu. Wykazano, że miejsce 

użytkowania przyczepy kempingowej ma znaczenie dla wielkości instalacji PV, wielkości 

systemu magazynującego energię elektryczną oraz uzysków energetycznych, a także wpływa na 

koszt inwestycyjny i okres zwrotu nakładów. 

The application of photovoltaic panels in a caravan 

Intensive development of photovoltaic technology and decreasing prices of photovoltaic panels 

increases the application potential of such installation on a small scale, also for mobile electrically 

powered systems. An example of a new area of application for the photovoltaic system can be 

a caravan. The aim of the study is to analyze the possibility of covering the electricity demand of 

a caravan (during its typical usage time) using PV panels installed on its roof. An important 

aspect was to determine the influence of caravan place of use on energy yields and the size of the 

PV system. For this purpose, the calculations of electricity demand and the parameters of the 

proposed PV installations were made for given operational conditions and design assumptions. 

The results have confirmed the possibility of achieving a full autonomy of the system. It has been 

shown that the caravan place of use of is important for the size of the PV installation, size of 

electrical energy storage system and energy yields, and also affects the cost of investment and 

payback time. 
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