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PRZEDMOWA
 

 
Decentralizacja systemu energetycznego i dążenie do osiągnięcia samowystarczal-

ności energetycznej przez państwa, miasta, gminy, a nawet indywidualne gospodar-
stwa domowe stwarza szerokie możliwości rozwoju i implementacji innowacyjnych 
rozwiązań, jednocześnie pociągając za sobą szereg nowych wyzwań i nadając już zde-
finiowanym problemom nowe oblicze. Jednym z nich jest niewątpliwie problem ma-
gazynowania energii, nabierający coraz większej wagi w kontekście elektromobilności 
i bezpieczeństwa energetycznego w skali całego państwa. 

Kolejny istotny problem stanowią zagadnienia związane z realizacją założeń polity-
ki klimatyczno-energetycznej oraz ustawy antysmogowej. Zanieczyszczenie powietrza, 
w połączeniu z określonymi warunkami topograficznymi niektórych rejonów przyczy-
nia się do powstawania smogu, który jest szczególnie dotkliwy w okresie grzewczym. 
Trudności związane ze zwalczeniem tego zjawiska łączą w sobie wielorakie aspekty 
od zmian klimatycznych, poprzez nowe technologie i ich wdrażanie, aż po ubóstwo 
energetyczne i problemy społeczno-ekonomiczne.

Innymi, równie poważnymi wyzwaniami wpływającymi na stan środowiska po-
zostają uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych, zanieczyszczenia wód transgra-
nicznych, gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również pogodzenie działań 
na rzecz ochrony środowiska z gospodarczymi i społecznymi interesami obywateli. 

Monografia podejmuje tematy immanentnie związane ze zrównoważonym roz-
wojem, powstawaniem innowacji ukierunkowanych na umożliwianie postępu, przy 
jednoczesnej ochronie środowiska i ich implementacji. Prezentowane rozdziały od-
zwierciedlają podejście, przemyślenia i wiedzę naukowców, inżynierów i praktyków 
w odniesieniu do wyzwań stojących przed polską elektroenergetyką, rynkiem ener-
getycznym oraz sektorami zależnymi od innowacji i zielonych technologii. Niniejsza 
publikacja obejmuje 4 główne obszary: 
1. Efektywność energetyczna.
2. Energetyka odnawialna.
3. Nowoczesne technologie.
4. Ekorozwój.

Zapraszam do lektury kolejnej monografii z cyklu publikacji ProEnergo.

Dariusz Całus



FOREWORD
  

Decentralization of the power energy system and efforts to achieve energy self-
sufficiency by states, cities, municipalities and ultimately by individual households 
creates ample opportunity for development and implementation of innovative solu-
tions. At the same time, it entails numerous new challenges and reveals unknown 
aspects of existing and well-defined problems. One of them is undoubtedly, energy 
storage, an increasingly important matter in the context of electro mobility and na-
tional energy security.

Another significant concern is implementation of the climate-energy policy and 
the anti-smog law. Air pollution, in combination with particular topography of cer-
tain regions result in the formation of smog, which is especially cumbersome in the 
heating season. Difficulties in the eradication of smog are associated with various 
aspects like climate change, new technologies and their implementation, as well as 
energy poverty and social and economic problems.

Equally crucial challenges affecting the natural environment include growing ge-
netically modified plants, contamination of cross border waters, and management 
of communal waste, as well as the difficult task of accommodating actions aimed at 
environment protection with the interests of citizens.

The Monograph addresses subjects immanently linked with sustainable develop-
ment, innovations and their implementation that facilitate progress and at the same 
time enhance environmental protection. The presented papers reflect the approach, 
insight, and knowledge of researchers, engineers and practitioners concerning chal-
lenges faced by the Polish power energy sector, the energy market, and sectors heav-
ily dependent on innovations and green technologies. The present publication com-
prises four main areas of interest:
1. Energy efficiency.
2. Renewable energy.
3. Modern technologies.
4. Eco development.

It is my pleasure to present the fourth edition of the ProEnergo Monograph.

Dariusz Całus



  
Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna skoncentrowana na gospodarce niskoemisyjnej pozosta-
je jednym z najważniejszych aspektów współczesnego dążenia do osiągnięcia zrówno-
ważonego rozwoju we wszelkich dziedzinach ludzkiej aktywności. W tym kontekście 
efektywność energetyczną należy postrzegać interdyscyplinarnie i kompleksowo, po-
przez odniesienie jej zarówno do gospodarstw domowych, jak i organizacji. Definicja 
efektywności energetycznej najczęściej oznacza racjonalne i oszczędne wykorzystanie 
energii, będąc jednym z filarów zrównoważonej polityki energetycznej, dzięki której 
można osiągnąć efekty takie jak odzysk energii, modernizację urządzeń, ograniczenie 
przepływów mocy biernej czy też zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnia-
nych. Sektor wytwarzania energii to jeden z kluczowych obszarów, w którym temat 
oszczędnego gospodarowania energią jest szczególnie istotny, ze względu na korzystny 
wpływ jaki efektywność energetyczna ma na stan środowiska naturalnego.

W rozdziale zostały rozpatrzone zagadnienia związane z analizą statystyczną cen 
energii z Rynku Bilansującego, która ma ogromne znaczenie w prognozowaniu zjawisk 
występujących w sektorze energetycznym. Zaprezentowana została metodyka i etapy 
przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zakres analiz i wymagań. 
Audyt energetyczny pozwala uzyskać informacje na temat profilu istniejącego zużycia 
energii oraz określić możliwość osiągnięcia rentownej oszczędności energii.

Kolejnym istotnym tematem poruszonym w tym rozdziale jest analiza magazy-
nów energii, stanowiących element poprawy efektywności ekonomicznej wpisujące 
się w ekoinnowacyjne rozwiązania wykorzystujące źródła energii. Jedną z zalet ma-
gazynowania energii jest możliwość wykorzystania zgromadzonej energii w okresie 
największego zapotrzebowania, wysokiej ceny lub braku innych źródeł. Z chwilą wpro-
wadzenia specjalnej niższej taryfy do ogrzewania, opłacalne staje się wykorzystanie 
elektrycznego ogrzewania gospodarstw domowych przy pozyskaniu funduszy z eko-
logicznych programów finansowych (np. z NFOŚiGW) na ich wymianę.

Niniejszy rozdział porusza też szereg innych ważnych kwestii związanych z efek-
tywnością energetyczną gospodarstw domowych, organizacji oraz regionów i ich wpły-
wu na środowisko naturalne oraz omawia realizację założeń polityki klimatyczno-ener-
getycznej i ustawy antysmogowej w Polsce.

Artur Michalski
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1.1. Analiza statystyczna cen energii z Rynku Bilansującego* 

1.1.1. Wstęp
Prognozowanie cen energii elektrycznej ma ogromne znaczenie dla wielu dzie-

dzin życia, zwłaszcza dla sektora energetycznego.
Zanim jednak nastąpi proces modelowania, dane należy poddać kompleksowej 

analizie statystycznej. 
Analiza statystyczna służy poznaniu pewnych zjawisk za pomocą odpowiednich 

testów i statystyk liczbowych. Należy określić jak najwięcej parametrów, gdyż można 
na ich podstawie zebrać więcej informacji o danej zbiorowości.

Bada się zmiany w poziomie i strukturze w określonej przestrzeni i czasie [1]. 
Głównym celem analizy statystycznej jest wykrycie prawidłowości w rozwoju 

prognozowanych zjawisk oraz oszacowanie parametrów potencjalnych modeli. Służy 
ona także przewidywaniu przyszłych wartości, jak również usuwaniu różniących się 
obserwacji, które komplikują proces budowy prognoz [2]. 

W Polsce energia elektryczna jest przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie 
Energii. Niedopasowania bilansowane, które powstają na giełdzie, występują na ryn-
ku technicznym, tzw. rynku bilansującym [3–7]. Przykładowe porównanie cen ener-
gii z Rynku Bilansującego (RB) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE) dla wybranego 
dnia, tj. 18.09.2017 roku prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Cena energii na RB i TGE w dniu 18.09.2017 roku [3]

* Autorzy: prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, 
Zakład Wytwarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Czę-
stochowa, e-mail: poptom@el.pcz.czest.pl
mgr inż. Monika Weżgowiec, Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wytwa-
rzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa,  
e-mail: wezgowiec.monika@gmail.com 
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1.1.2. Funkcjonowanie Rynku Bilansującego
Zgodnie z definicją zawartą w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, 

rynek bilansujący jest „mechanizmem bieżącego bilansowania zapotrzebowania na 
energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE” [6, 8]. 

Funkcjonowanie rynku bilansującego rozpoczęło się dnia 1 września 2001 roku. 
Rynek ten pełni przede wszystkim funkcję techniczną, gdyż służy zapewnianiu bez-
pieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego [4].

Rynek bilansujący administrowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne S.A. [3, 7]. Przedmiotem rozliczeń jest energia bilansująca, która stanowi różnicę 
pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą ilością dostaw energii. Cena energii notowa-
na na rynku bilansującym w danej godzinie jest ustalana na poziomie najwyższego 
krańcowego kosztu bloku energetycznego z grupy bloków, które pokrywają w całości 
zapotrzebowanie na energię w tej godzinie [3–6].

W ramach funkcjonowania rynku bilansującego Operator Systemu Prze-
syłowego i Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych realizują dostawy energii 
elektrycznej przy uwzględnieniu możliwości technicznych krajowego systemu 
elektroenergetycznego [8].

Jako uczestnicy tego rynku dokonują zakupu energii elektrycznej, aby pokryć 
straty powstałe w sieci podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią [8]. 

Operator Systemu Przesyłowego opracowuje także plany koordynacyjne pokrycia 
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE. Plany te opracowywane są 
w formie: 

 planów rocznych,
 planów miesięcznych,
 planów wstępnych dobowych,
 planów dobowych,
 bieżących planów dobowych,
 bilansów techniczno-handlowych dobowych [4, 8].

1.1.3. Analiza statystyczna danych z Rynku Bilansującego
Dane dotyczące cen z Rynku Bilansującego zaczerpnięto z portalu cire.pl. Skon-

struowany został szereg czasowy obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2015 
roku. Kształtowanie się cen energii w danym okresie przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Kształtowanie się cen energii w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2015 roku na Rynku 
Bilansującym w zł/MWh

Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl. 

Z wykresu widać, że ceny na RB charakteryzują się dużą zmiennością 
i zróżnicowaniem.

W dalszej części rozdziału wykonane zostały statystyki opisowe, test na stacjonar-
ność szeregu i normalność rozkładu, funkcja gęstości spektralnej (analiza spektralna) 
a także analiza autokorelacji ACF i autokorelacji cząstkowej PACF.

Dla przykładu zamieszczono przebiegi cen z rynku Bilansującego dla wybranej 
doby miesiąca czerwca notowane w latach 2012–2015. Najwyższe ceny osiągnięto 
w 2012 roku, najniższe zaś w 2014 – co przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Przebieg cen energii w zł/MWh w latach 2012–2015 dla wybranej doby czerwca
Źródło: oprac. własne. 



Rozdział 1: Efektywność energetyczna 11

Statystyki opisowe przebiegu cen dla całego okresu badawczego informują nas 
o pewnych zależnościach, wyniki zamieszczono w tabeli 1.

Tab. 1. Statystyki opisowe cen energii w latach 2012–2015
Statystyki opisowe RB [zł/MWh]

Średnia 169,24
Minimalna 70,00
Maksymalna 1473,10
Mediana 160,58
Odchylenie standardowe 74,16
Współczynnik zmienności 0,44
Wariancja 5 500,02
Skośność 6,88
Kurtoza 79,48

Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl. 

Wartość kurtozy informuje o stopniu nierównomierności rozkładu wartości 
zmiennej lub o analizie stopnia skupienia poszczególnych jednostek wokół średniej. 
Służy do oceny siły spłaszczenia lub spiczastości rozkładu empirycznego względem 
rozkładu normalnego. Dla K>3 rozkład bardziej wysmukły. 

Wariancja procesu świadczy o dużym rozrzucie procesu wokół wartości średniej. 
Im wyższa wartość wariancji, tym większe rozproszenie wyników. Wariancja jest 
bardzo duża, zatem zróżnicowanie cen także jest bardzo duże. 

Wartość współczynnika zmienności świadczy o zróżnicowaniu, a więc niejedno-
rodności danej zbiorowości. W tym przypadku zróżnicowanie to jest statystycznie 
istotne (wartości powyżej 0,1).

Skośność służy do badania kierunku zróżnicowania wartości zmiennej. Pozwala 
opisać kształt struktury. Określa zarówno siłę, jak i kierunek asymetrii. W tym przy-
padku występuje asymetria prawostronna.

Wielkość kurtozy, jak i skośność obrazują rozkład badanej cechy. Mówią o asyme-
trii rozkładu. W celu ukazania rozkładu zmiennych wykonano także wykres gęstości.

Aby zweryfikować przypuszczenia wykonano testy na normalność rozkładu, 
a także na jego stacjonarność. 

Wyniki prezentuje tabela 2.
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Rys. 4. Wykres funkcji gęstości dla cen z Rynku Bilansującego
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl. 

Tab. 2. Wyniki testów na normalność i stacjonarność cen energii w latach 2012–2015
Testy Cena RB [zł/MWh]

Shapiro-Wilka wartość 0,781059*
p-value 1,64635e-075

Jarque'a-Bera wartość 3,45288e+006*
p-value 0

* – brak normalności rozkładu

ADF stat. testu -12,0305*
p-value 1,489e-028

KPSS stat. testu 0,933149*
* – brak stacjonarności

Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl. 

Hipoteza zerowa testów zarówno Shapiro-Wilka, jak i Jarque’a-Bery zakłada, że 
rozkład jest rozkładem normalnym.

Do badania stacjonarności wykorzystano testy: rozszerzony test Dickey-Fullera 
(ADF) oraz test KPSS (Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina). Hipoteza zero-
wa testu ADF zakłada niestacjonarność szeregu, podczas gdy w teście KPSS hipoteza 
zerowa zakłada stacjonarność badanego procesu. 

Na podstawie wykresu gęstości i wyliczonych testów stwierdza się, że rozkład 
badanej zmiennej nie jest rozkładem normalnym. Dla cen energii z RB jest to roz-
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kład wysmukły o prawostronnej asymetrii. Ceny energii nie wykazują także swojej 
stacjonarności.

Wartość periodogramu interpretowana jest jako wariancja, której odpowiadają 
wahania o konkretnej częstotliwości lub okresie. 

Rys. 5. Periodogram dla cen energii z RB
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl.

Wykonany periodogram informuje o okresowościach badanego szeregu, o czym 
świadczą widoczne piki. 

Pierwszy pik odpowiada za okresowość roczną, drugi za tygodniową, trzeci (naj-
silniejszy) za dobową, czwarty pik to okresowość dwunastogodzinna. 

W przypadku analizy statystycznej wyłącznie dla 2015 roku uzyskano informację 
o tym procesie dokonując jego dekompozycji na przebiegi tygodniowe oraz dobowe. 
Dla porównania wyliczono statystyki opisowe dla ceny rocznej, średniej dobowej 
i tygodniowej. Wyniki prezentuje tabela 3.

Średnia dobowa cena jest bardziej zróżnicowana statystycznie. Świadczą o tym 
bardzo duże wartości wariancji i odchylenia standardowego. Zróżnicowanie to jest 
istotne statystycznie. 

Wartości kurtozy świadczą o spłaszczeniu bądź spiczastości rozkładu. Dla ceny 
średniej dobowej jest to rozkład wysmukły, dla średniej tygodniowej bardziej 
spłaszczony. 

Współczynnik skośności opisuje kierunek asymetrii. Dla średniej dobowej jest 
to asymetria prawostronna, natomiast dla średniej tygodniowej występuje asymetria 
lewostronna. 
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Tab. 3. Statystyki opisowe rocznego przebiegu cen oraz średniej dobowej i tygodniowej ceny 
energii w zł/MWh w 2015 roku

Statystyki opisowe Cena roczna 2015 rok 
[zł/MWh]

Średnia cena dobowa 
[zł/MWh]

Średnia cena tygodniowa 
[zł/MWh]

Średnia 157,26 157,27 157,27
Minimalna 70,00 70,990 96,382
Maksymalna 1 339,0 399,68 203,67
Mediana 153,89 156,04 159,35
Odchylenie standardowe 54,809 33,430 19,553
Współczynnik zmienności 0,34852 0,21257 0,12436
Wariancja 3 004,04 1 117,55 382,33
Skośność 5,4198 0,98935 -0,50005
Kurtoza 96,656 6,8599 0,91048
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl. 

Na rysunku 6 przedstawiono średnie przebiegi cen dla doby w 2015 roku.

Rys. 6. Przebieg średniej dobowej ceny w 2015 roku
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl.

W celu porównania zmienności cen wykonano uśrednione przebiegi dobowe cen 
dla poszczególnych miesięcy. 

Wyliczono także wskaźniki zmienności cen, co ilustruje rysunek 7.
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Rys. 7. Przebieg wskaźnika zmienności ceny w 2015 roku
Źródło: oprac. własne na podstawie danych z giełd.

Wskaźnik ten powinien zawierać się w przedziale od 0 do 1. Wartości bliskie zeru 
świadczą o dużej zmienności. Najmniejsze wartości wskaźnik ten osiąga w miesią-
cach: sierpień, wrzesień i październik. 

Na rysunku 8 przedstawiono uśrednione przebiegi dla wybranej doby w każdym 
miesiącu 2015 roku.

Do wykonania testów statystycznych i wykresów użyto programu Gretl. 

Rys. 8. Uśredniony przebieg cen w każdym miesiącu 2015 roku dla wybranego dnia – niedzieli
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Gretl.
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Podsumowanie
Znaczenie prognozowania traktowane jest jako kluczowe zagadnienie w wielu 

różnych dziedzinach życia. Dlatego wykonanie kompleksowej analizy statystycznej 
danych jest bardzo ważnym elementem, który wspomaga proces decyzyjny. 

W artykule poddano analizie ceny z rynku bilansującego. Okazało się, iż charak-
teryzują się dużą zmiennością oraz zróżnicowaniem. Nie wykazują cech rozkładu 
normalnego oraz nie są stacjonarne. Wykryto w nich okresowości dwunastogodzin-
ne, dobowe, tygodniowe oraz roczne.

Rozdział ten jest wstępem do podjęcia przez autorów próby prognozowania cen 
na rynku bilansującym. Rynek ten bez wątpienia jest jednym z trudniejszych rynków 
energii elektrycznej w Polsce.
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1.2. Implementacja obowiązku audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa zgodnego z Dyrektywą 2012/27 w Polsce* 

1.2.1. Kontekst prawny audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Pojęcie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Dyrekty-

wie 2012/27/UE, której treść została zaimplementowana do polskiego systemu praw-
nego w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (dalej zwana 
ustawą o efektywności energetycznej), obowiązującej od 1 października 2016 roku. 
Rozdział piąty tego dokumentu traktuje o zasadach przeprowadzania audytu ener-
getycznego przedsiębiorstwa [1, 2].

Ustawa o efektywności energetycznej, odnosząc się do ustawy z dnia 2 lipca 
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, obliguje przedsiębiorstwa, z wy-
jątkiem mikroprzedsiębiorcy i małego lub średniego przedsiębiorcy, do przepro-
wadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa co 4 lata. Podstawą rozważań 
granicznych dotyczących kwalifikacji przedsiębiorstwa w kontekście obowiązku au-
dytowego jest więc definicja średniego przedsiębiorcy. Za średniego przedsiębiorcę 
uważa się bowiem taki podmiot, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych:

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, oraz
 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 mln euro.
Dużym przedsiębiorcą jest zatem ten przedsiębiorca, który nie spełnia defi-

nicji przedsiębiorcy średniego i jednocześnie nie jest małym przedsiębiorcą albo 
mikroprzedsiębiorcą.

Z obowiązku audytowego zostali zwolnieni przedsiębiorcy posiadający certyfiko-
wany system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów 
zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środo-
wiskowego EMAS, pod warunkiem, że w ramach tych systemów został przeprowa-
dzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Warto tutaj zauważyć, że dostępna na 
polskim rynku norma PN-EN ISO 50001 „Systemy zarządzania energią – wymaga-

* Autorzy: mgr inż. Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o., e-mail: marcin.trojnacki@enms.pl
dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, 
Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych, e-mail: dc@el.pcz.czest.pl 
mgr inż. Tomasz Stanowski, EnMS Polska Sp. z o.o., e-mail: tomasz.stanowski@enms.pl
mgr inż. Krystian Pietrzak, EnMS Polska Sp. z o.o., e-mail: krystian.pietrzak@enms.pl
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nia i wytyczne stosowania” zakłada, że elementem wdrożeniowym systemu jest tzw. 
„przegląd energetyczny”, którego zadaniem, podobnie jak audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa, jest ocena energetyczna przedsiębiorstwa oraz zaproponowanie 
możliwości poprawy efektywności energetycznej [3]. 

Dnia 20 lipca 2017 roku, Urząd Regulacji Energetyki obwieścił wyjaśnienia, 
w których powiadomił, że przegląd energetyczny wykonany w ramach certyfikowa-
nego systemu zarządzania energią według normy PN-EN ISO 50001, w kontekście 
prawnym, tożsamy jest audytowi energetycznemu przedsiębiorstwa wykonanemu 
w ramach wymagań Ustawy o efektywności energetycznej. 

Ostatnim kontekstem prawnym, do którego warto się odwołać w niniejszym 
rozdziale monografii są wymagania jakie musi spełniać osoba wykonująca audyt 
energetyczny przedsiębiorstwa. Według Ustawy o efektywności energetycznej, au-
dyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzać może podmiot niezależny od 
audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe 
w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów, bądź też, ekspert audytowanego przed-
siębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność 
tego przedsiębiorcy. Na moment przygotowania niniejszej publikacji, nie zostały 
określone przez ustawodawcę żadne uprawnienia bądź egzaminy państwowe, które 
sprawdzałyby kompetencje kandydatów na audytorów energetycznych.

1.2.2. Metodyka wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Wymagania, według których należy przeprowadzić audyt energetyczny przed-

siębiorstwa, zawarto w Ustawie o efektywności energetycznej oraz w normie  
PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”. Zarówno Ustawa, jak i przywołana norma, 
definiują audyt energetyczny jako przegląd, kontrolę wykorzystania energii w przed-
siębiorstwie przez budynki, procesy, urządzenia i transport, a także przedstawienie 
możliwych do zrealizowania działań zwiększających efektywność energetyczną. Po-
nadto dane, na których opiera się audyt, powinny być aktualne, reprezentatywne, 
mierzone i możliwe do zidentyfikowania. W przypadku energii elektrycznej należy 
zbadać zapotrzebowanie na moc. Zakres analiz, powinien objąć urządzenia, insta-
lacje, budynki i transport, które odpowiedzialne są za co najmniej 90% całkowitego 
zużycia energii w przedsiębiorstwie [4].

Szczegółowy opis wymagań dotyczących wykonania audytu energetycznego za-
warty jest w normie PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”. Określone tam zostały 
wszystkie etapy jego przeprowadzania m.in.:

 Wizyta wstępna – określenie z przedsiębiorcą oczekiwań względem audytu, czyli 
stopień szczegółowości analiz i pomiarów, zapoznanie się audytora z pracą zakła-
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du, zapoznanie się z infrastrukturą przedsiębiorstwa, wstępna ocena instalacji, na 
które należy zwrócić szczególną uwagę (miejsca powstawania wysokich kosztów 
eksploatacyjnych, miejsca w których dostrzega się możliwość poprawy efektywno-
ści energetycznej), a także powiadomienie przedsiębiorcy o zakresie danych jakie 
będzie musiał przekazać audytorom.

 Spotkanie rozpoczynające audyt – audytorzy przedstawiają organizacji zasady 
przeprowadzenia audytu, omawiają zakres wykonywanych pomiarów i zasady 
jakie musi spełnić przedsiębiorca podczas ich wykonywania (np. chwilowe zmiany 
w prowadzeniu procesów, konieczność przerwania produkcji), przekazują uwagi 
dla personelu, jak również wyznaczają osoby odpowiedzialne ze strony audytorów 
oraz przedsiębiorcy za kontakt i przekazywanie informacji.

 Zbieranie danych – jest to jeden z najtrudniejszych etapów audytu – na podsta-
wie doświadczenia audytorzy muszą określić przedsiębiorcy zakres danych, które 
należy im przekazać. Zakres należy ustalić odpowiednio do oczekiwań względem 
audytu a także możliwości audytowanego przedsiębiorstwa, tak aby przedstawić 
strukturę zużycia energii w przedsiębiorstwie czy też ocenić jej wykorzystanie, 
a także przebieg procesów i rzetelnie wskazać obszary poprawy efektywności 
energetycznej. Aby usprawniać pracę pomiędzy audytorami a przedsiębiorcą, 
audytorzy powinni określić ramy czasowe, w jakich przedsiębiorca powinien 
przekazać dane.

 Praca w terenie – należy zweryfikować wszystkie otrzymane informacje, ocenić 
stan techniczny urządzeń, budynków i instalacji, zrozumieć istotę procesów w au-
dytowanym przedsiębiorstwie (czynniki wpływające na ich energochłonność – np. 
sezonowość), szukać obszarów poprawy efektywności energetycznej oraz na bie-
żąco potwierdzać lub zaprzeczać wskazanym propozycjom (najlepiej na bieżąco 
ustalać z przedsiębiorcą, który ma najlepszą wiedzę na temat charakteru pracy 
instalacji i urządzeń). Podczas wizji lokalnej zaleca się wykonać pomiary, które 
audytorzy wytypowali na podstawie wstępnej analizy danych oraz obserwacji 
podczas wizji wstępnej i spotkania rozpoczynającego (które mogło być połączone 
z dokładniejszym zapoznaniem się z przedsiębiorstwem).

 Analiza danych – dokładne obliczenia na podstawie wykonanych pomiarów oraz 
danych i wiedzy zdobytych podczas pracy w terenie. Obliczenia rzeczywistych 
wyników energetycznych procesów, urządzeń instalacji oraz porównanie ich 
z innymi podobnymi na podstawie benchmarkingu bądź też ze wskaźnikami ka-
talogowymi. Wskazanie proponowanych rozwiązań poprawiających efektywność 
energetyczną oraz dokonanie analizy techniczno-ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań. Wykonanie bilansów energetycznych i rozpływu energii.

 Raport – wynikiem prac całego zespołu audytorów jest raport z audytu. Zawiera 
on ogólne przedstawienie profilu działalności przedsiębiorstwa, wstęp i opis pro-
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cedur wykonanych obliczeń, a także wyniki analiz oraz najważniejsze wnioski 
z zestawionymi proponowanymi przedsięwzięciami poprawiającymi efektywność 
energetyczną.

 Spotkanie zamykające – końcowa prezentacja w audytowanym przedsiębiorstwie, 
na której audytorzy przedstawiają wyniki swoich prac, wyjaśniają wszystkie wąt-
pliwości i doradzają w zakresie wdrażania proponowanych rozwiązań technicz-
nych i organizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną.
Zwraca się uwagę, że ustawa o efektywności energetycznej nie nakłada jako obli-

gatoryjnego posługiwania się podejściem audytowym opisanym w normie PN-EN 
16247 „Audyty energetyczne”. Norma ta zawiera jednak, jak opisano powyżej, do-
kładny model postępowania dla procesu i wskazuje produkty, jakich powinien do-
starczyć audytor energetyczny badanemu przedsiębiorstwu. 

Wynikiem przeprowadzonego audytu, są zalecenia, propozycje modernizacji, 
zmiany organizacji pracy oraz zachowania pracowników, które przyniosą poprawę 
efektywności przedsiębiorstwa oraz mają uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. 

1.2.3. Opis próby
Badania i wnioski dla niniejszej publikacji przeprowadzone zostały dla próby 51 

przedsiębiorstw objętych obowiązkiem przeprowadzania audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa w myśl Ustawy o efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa te 
przyporządkowano do poszczególnych branż biorąc pod uwagę podobieństwo pro-
cesów produkcyjnych oraz wykorzystywanych maszyn i urządzeń – zastosowano 
podejście bazujące na cechowaniu. Zdefiniowano następujące branże:

 Budowlana,
 Chemiczna,
 Farmaceutyczna,
 Handel detaliczny,
 Hutnicza,
 Obróbka metali,
 Produkcja maszyn i części dla przemysłu,
 Produkcja i obróbka szkła,
 Spożywcza,
 Usługowa,
 Wydobywcza.

Poniżej przedstawiono ilość przedsiębiorstw w danej branży w odniesieniu do 
badanej próby.
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Rys. 1. Liczba przedsiębiorstw w badanej próbie
Źródło: oprac. własne.

Zróżnicowanie próby w dużej mierze podyktowane jest portfelem przedsię-
biorstw udostępnionych przez firmę audytorską na potrzeby niniejszej analizy. Do-
minującą wielkość w badanym przypadku stanowią firmy z branży produkcji maszyn 
i części dla przemysłu.

1.2.4. Analiza próby pod kątem kategorii przedsięwzięć poprawiających 
efektywność energetyczną. Oszczędności energii oraz oszczędności 
kosztów energii płynące z realizacji tych przedsięwzięć

W ramach analizy próby wykazano, że firma audytorska zidentyfikowała 301 
możliwości poprawy efektywności energetycznej dla 51 przedsiębiorstw. Stosując 
metodę cechowania, pogrupowano te możliwości na kategorie zgodne z tabelą 1.
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Tab. 1. Kategorie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną opracowane metodą 
cechowania próby

Kategoria możliwości  
poprawy efektywności energetycznej Opis

Redukcja strat i odzysk ciepła W zakres kategorii wchodzi m.in.: odzysk ciepła z: proce-
sów spalania paliw, eksploatacji maszyn i urządzeń, proce-
sów technologicznych; izolacja rurociągów ciepła; działania 
termomodernizacyjne.

Modernizacja w zakresie napędów 
i urządzeń elektrycznych

W zakres kategorii wchodzi m.in.: wymiana napędów na na-
pędy o wyższej sprawności; instalacja napędów i urządzeń 
pracujących w oparciu o przemiennik częstotliwości.

Modernizacja układu sprężonego 
powietrza

W zakres kategorii wchodzi m.in.: wymiana sprężarek stało-
obrotowych na zmiennoobrotowe; redukcja wycieków sprę-
żonego powietrza.

Modernizacja procesu 
technologicznego

W zakres kategorii wchodzą modernizacje linii produkcyjnej 
pod kątem efektywniejszego wykorzystania surowców pro-
dukcyjnych tak, aby przyczyniało się to do poprawy efektyw-
ności energetycznej.

Modernizacja oświetlenia W zakres kategorii wchodzi modernizacja w zakresie wymiany 
źródeł lub opraw oświetleniowych.

Instalacja układu kogeneracyjnego W zakres kategorii wchodzi instalacja układu 
kogeneracyjnego.

Instalacja systemu EMIS (Energy 
Management Information System)

W zakres kategorii wchodzi instalacja cyfrowego układu za-
rządzania energią.

Źródło: oprac. własne.

Na rysunku 2 przedstawiono ilość wystąpień poszczególnych kategorii przedsię-
wzięć poprawiających efektywność energetyczną w odniesieniu do danej branży oraz 
poddano rozważaniom otrzymane wyniki.
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Dominującą ilościowo kategorią przedsięwzięć poprawiających efektywność 
energetyczną jest redukcja strat i odzysk ciepła, która stanowi 46% przedsięwzięć 
wskazanych przez audytorów. Branżą, gdzie zidentyfikowano najwięcej przedsię-
wzięć związanych ze wskazaną kategorią jest branża spożywcza. Odnosząc się do ilo-
ści firm spożywczych w próbie (9 firm), wnioskuje się, że na każde przedsiębiorstwo 
spożywcze przypada około 6 przedsięwzięć związanych z poprawą gospodarki ciepła.

Jedyną branżą, w której nie zidentyfikowano możliwości poprawy efektywności 
energetycznej, w zakresie redukcji strat i odzysku ciepła, jest branża handlu deta-
licznego. Spowodowane jest to charakterem pracy branży, gdzie system gospodarki 
ciepła często znajduje się poza kontrolą przedsiębiorstwa. Ciepło w branży nie jest 
wykorzystywane na potrzeby produkcyjne tylko na potrzeby systemów zaopatrzenia 
w ciepło c.o. oraz c.w.u.

Branża spożywcza ilościowo dominuje także w zakresie przedsięwzięć związa-
nych z modernizacją oświetlenia, modernizacją układu sprężonego powietrza oraz 
instalacji układu kogeneracyjnego.

Kategoriami najrzadziej wskazywanymi przez audytorów energetycznych w ba-
danej próbie były: modernizacja procesu technologicznego oraz instalacja systemu 
EMIS. Instalacja systemu EMIS nie prowadzi do bezpośrednich oszczędności ener-
gii. Pozwala za to pełniej zarządzać energią w przedsiębiorstwie, dając podstawy 
do wyznaczania odpowiednich celów i zadań w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej.

Poniżej przedstawiono potencjał i oszczędności energii w poszczególnych kate-
goriach przedsięwzięć odnosząc się do danej branży. Oszczędności energii wyrażono 
w [toe/rok].
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W badanej próbie największe oszczędności energii płyną z realizacji przedsię-
wzięć związanych z redukcją start i odzyskiem ciepła. Podobnie największe oszczęd-
ności energii przypadają na branże spożywczą oraz produkcji maszyn i części dla 
przemysłu. Spore oszczędności energii płyną także z instalacji układów kogeneracji 
w branży spożywczej. Biorąc pod uwagę ilość zaproponowanych przedsięwzięć zwią-
zanych z redukcją start ciepła w badanej próbie, realizacja jednego przedsięwzięcia 
z tej kategorii generuje ok. 96 [toe/rok] oszczędności energii.

W tabeli 2 przedstawiono średnią oszczędność energii dla danej kategorii przed-
sięwzięć na podstawie zadanej próby.

Tab. 2. Średnie oszczędności energii generowane przez przedsięwzięcie danej kategorii
Kategoria przedsięwzięcia Liczba 

przedsięwzięć
Oszczędności 

energii  
[toe/rok]

Średnia oszczędność 
energii na przedsięwzięcie 

[toe/rok]
Instalacja systemu EMIS 8 370,88 46,36
Instalacja układu kogeneracyjnego 24 4 279,70 178,32
Modernizacja oświetlenia 74 2 008,45 27,14
Modernizacja procesu technologicznego 5 56,49 11,30
Modernizacja układu sprężonego 
powietrza 32 388,86 12,15

Modernizacja w zakresie napędów 
i urządzeń elektrycznych 20 388,73 19,44

Redukcja strat i odzysk ciepła 138 13 269,44 96,16

Źródło: oprac. własne.

Tabela 2 pokazuje jakich oszczędności energii można spodziewać się przy reali-
zacji poszczególnych kategorii przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności 
energetycznej. Największymi jednostkowymi oszczędnościami energii charakteryzu-
je się instalacja układu kogeneracyjnego. Należy jednak pamiętać, że budowa takiego 
układu jest inwestycją skomplikowaną i dla optymalnych warunków eksploatacji 
wymaga stałego odbioru energii elektrycznej i ciepła w czasie.

Na rysunku 4 przedstawiono oszczędności pieniężne, związane z poprawą efek-
tywności energetycznej, płynące z realizacji przedsięwzięć zadanej kategorii. Po-
dobnie jak we wcześniejszych przykładach, przy generacji wykresów posłużono się 
zadaną próbą.
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W tabeli 3 przedstawiono jednostkowe oszczędności kosztów powiązane z jed-
nostkową oszczędnością energii dla danej kategorii przedsięwzięcia.

Tab. 3. Jednostkowe oszczędności kosztów powiązane z jednostkową oszczędnością energii dla 
danej kategorii przedsięwzięcia

Kategoria przedsięwzięcia Oszczędności energii 
[toe/rok]

Oszczędności kosztów 
[zł/rok] [zł/toe]

Instalacja systemu EMIS 370,88 785 790 2 118,71
Instalacja układu 
kogeneracyjnego 4 279,70 18 749 445 4 381,02

Modernizacja oświetlenia 2 008,45 6 753 527 3 362,55
Modernizacja procesu 
technologicznego 56,49 143 274 2 536,40

Modernizacja układu sprężonego 
powietrza 388,86 1 501 777 3 861,97

Modernizacja w zakresie napę-
dów i urządzeń elektrycznych 388,73 1 411 817 3 631,85

Redukcja strat i odzysk ciepła 13 269,44 11 390 853 858,43

Źródło: oprac. własne.

Tabela 3 wskazuje, że jednostkowa oszczędność energii w przedstawionych ka-
tegoriach kształtuje się na poziomie 2–4 tys. zł. Zdecydowane odstępstwo stanowi 
tutaj redukcja strat i odzysk ciepła, gdzie jedno oszczędzone [toe] przekłada się na 
oszczędność ok. 860 zł.

1.2.5. Najczęstsze błędy popełniane w przedsiębiorstwach w zakresie 
gospodarki energetycznej

Analiza raportów z audytów energetycznych przedsiębiorstw pozwala nie tylko 
na ocenę możliwości poprawy efektywności energetycznej pod kątem ewentualnych 
modernizacji, ale także na wskazanie błędów związanych z codzienną eksploata-
cją zakładu. Na podstawie opisanej próby wskazano najczęstsze błędy wymienione 
poniżej:

 Brak kontroli nad pracą poszczególnych urządzeń – urządzenia nie są odpo-
wiednio opomiarowane, w związku z tym często nie można określić, czy działają 
poprawnie i maksymalnie wydajnie – w takich sytuacjach występuje bardzo dużo 
strat, z których przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy.

 Brak dostosowania pracy urządzeń do efektywnej pracy – nawet w przypadku, 
gdy urządzenia są odpowiednio opomiarowane, specjaliści nie prowadzą odpo-
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wiedniej kontroli nad ich pracą, co prowadzi do niepotrzebnych strat– przykła-
dem mogą być złe nastawy punktów rosy w osuszaczach sprężonego powietrza 
(nieadekwatne do wymagań), wysokie temperatury spalin na wyjściu z kotłów 
energetycznych spowodowane pogorszonym stanem powierzchni ogrzewalnych 
lub błędami technologicznymi.

 Stosowanie przestarzałych urządzeń i rozwiązań technicznych, w których wystę-
pują bardzo duże straty energii (głównie cieplnej) – najczęstszymi przykładami 
są chłodnice spalin, gdzie często spaliny chłodzi się z temperatury nawet 1 000°C 
przy tysiącach metrów sześciennych na godzinę do temperatury 120°C wymaganej 
dla instalacji odpylania, gdzie energia cieplna rozproszona jest do atmosfery, czy 
też chłodzenie innych odpadów procesowych bez wykorzystania ciepła odpado-
wego, brak wykorzystania ciepła z procesów produkcji.

 Niedostosowanie mocy zainstalowanych urządzeń do aktualnych wymagań pro-
cesu – często występującym zjawiskiem jest stosowanie urządzeń o mocy większej 
niż wymagana do obsługi danego zakładu/procesu.

 Niedostosowanie oświetlenia do zapotrzebowania i norm – w niektórych obsza-
rach zakładów natężenie oświetlenia jest zbyt duże.

 Stosowanie tradycyjnego oświetlenia zamiast opraw LED – często dla oszczędze-
nia znacznej ilości zużywanej energii elektrycznej wystarczy wymiana starego 
oświetlenia na nowoczesne energooszczędne oprawy LED – w większości audy-
towanych przedsiębiorstw nie ma zainstalowanych energooszczędnych źródeł 
światła, a tam gdzie zakłady pracują 24 h/dobę okresy zwrotu inwestycji są bardzo 
atrakcyjne.

 Brak stosowania automatycznych wyłączników światła – w niektórych rzadko 
uczęszczanych obszarach zainstalowanie automatycznych wyłączników światła 
ogranicza zużycie energii elektrycznej.

1.2.6. Podsumowanie
Ustawa o efektywności energetycznej zobowiązała „duże” przedsiębiorstwa do 

bliższego przyjrzenia się swojej gospodarce energetycznej poprzez wykonanie au-
dytu energetycznego przedsiębiorstwa. Chcąc podsumować wyniki analiz niniejszej 
próby należy wskazać, że firmy powinny podchodzić do poprawy swojej efektyw-
ności energetycznej w sposób kompleksowy, nie zapominając przy tym o eliminacji 
codziennych błędów związanych z wykorzystaniem energii. 

Analiza próby wykazała, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa nie jest narzę-
dziem służącym do identyfikacji modernizacji w zakresie procesu technologicznego. 
Koncentruje się on na poziomie odbiorników energii, nie na surowcach produkcyj-
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nych. Stąd też, w przypadku identyfikowanych 301 możliwości poprawy efektywno-
ści energetycznej w próbie, tylko 5 dotyczyło modernizacji procesu produkcyjnego 
tak, aby przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej.

Literatura
[1] Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
[2] Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.
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1.3. Magazyny energii jako element poprawy efektywności ekonomicznej 
i samowystarczalności energetycznej, indywidualnych gospodarstw 
domowych* 

1.3.1. Wstęp
Magazyny energii jako konieczny element systemów energii elektrycznej i cieplnej

W celu zahamowania zanieczyszczania naturalnego środowiska człowieka należy 
ciągle poszukiwać ekoinnowacyjnych rozwiązań wykorzystujących źródła energii. 
Tego typu rozwiązania powinny być tańsze i efektywniejsze od standardowych form 
wytwarzania energii, które są obecnie wykorzystywane w gospodarstwach domo-
wych oraz powinny zapewniać ciągłość dostaw energii elektrycznej i cieplnej. W no-
woczesnych i efektywnych systemach energetycznych należy uwzględnić następujące 
kwestie:

 wyprodukowana energia elektryczna w okresie szczytowym wykorzystywana jest 
niemal w 100%, natomiast w okresie pozaszczytowym istnieją rezerwy w zakresie 
60–70%;

 energia elektryczna, jako jedyny rodzaj energii, posiada inną cenę rynkową 
w okresie szczytu i poza nim;

 różnica cen energii elektrycznej, w połączeniu z magazynem energii, pozwala na 
bardziej równomierne obciążenie systemu energetycznego;

 zmagazynowana energia, w okresie pozaszczytowym, pozwala na znaczne obniże-
nie kosztów eksploatacji domowych i przemysłowych systemów wykorzystujących 
energię elektryczną i ciepło;

 warunkiem koniecznym zastosowania efektywnego systemu energetycznego są 
magazyny energii.
Terminem „magazynowanie energii” określa się proces przekształcania elektrycz-

ności pochodzącej z ciągłych (źródła konwencjonalne) lub nieciągłych (OZE) źródeł 
wytwarzania do postaci, która pozwala na jej ponowną transformację w elektrycz-
ność lub zachowanie tej energii w innej postaci np. cieplnej. Pierwszy etap procesu 

* Autorzy: mgr inż. Zbigniew Gałuszkiewicz, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny 
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magazynowania energii realizowany jest w okresie niskiego popytu na energię elek-
tryczną, któremu odpowiada zazwyczaj najniższy koszt jej wytwarzania. W drugim 
etapie następuje wykorzystanie zgromadzonej energii, która dostarczana jest do sieci 
w okresie największego zapotrzebowania, wysokiej ceny lub braku innych dostęp-
nych źródeł. Koncepcję wykorzystania zmagazynowanej energii przedstawiono na 
rysunku 1.

Rys. 1.  Idea wykorzystania magazynowania energii [6]

Każdy układ magazynowania energii tworzą 3 podstawowe komponenty:
 zbiornik energii,
 układ przetwarzania,
 układy peryferyjne.

Zasadniczo pod pojęciem „zasobnik energii” rozumie się urządzenie, w którym 
przechowywane mogą być różne jej formy, między innymi: energia mechaniczna, 
cieplna, chemiczna lub elektryczna. Przykładem takich „zasobników energii” mogą 
być np. akumulatory, superkondensatory, zbiorniki na powietrze – bojlery czy ma-
gazyny kinetyczne. Zadaniem układów przetwarzania jest konwersja energii z jednej 
postaci w inną lub konwersja prądu przemiennego na stały i odwrotnie, chociaż 
najbardziej przydatnym procesem, z praktycznego punktu widzenia, jest magazyno-
wanie w postaci prądu stałego (akumulatory) i przetwarzanie go na prąd zmienny 
(prawie 100% domowych urządzeń pracuje na zmiennym napięciu o częstotliwości 
50 Hz). Dobór i opracowanie układu przetwarzania dla określonego systemu maga-
zynowania energii stanowi od 30 do 60% całkowitych kosztów realizacji gotowego 
projektu [4]. W większości przypadków od sprawności tego typu układów zależy cał-
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kowita sprawność całego systemu magazynowania. W skład układów peryferyjnych 
wchodzą urządzenia, których zadaniem jest sprawowanie kontroli, regulacji, nadzoru 
nad pracą systemu magazynu i środowiskiem pracy systemów magazynowania oraz 
zapewnienie połączeń elektrycznych z siecią energetyczną.

Na obecnym etapie rozwoju istnieje kilkanaście technologii magazynowania ener-
gii, które klasyfikowane są według różnych kryteriów, w tym m.in:

 rodzaju przetwarzanej energii;
 procesu fizycznego potrzebnego do transformacji energii;
 procesu chemicznego potrzebnego do transformacji energii.

Ogólne założenia dla magazynów elektrycznych i magazynów ciepła to:
 pojemność spełniająca warunek dużej gęstość energii i małej przestrzeni,
 moc doładowywania i rozładowywania, dostosowana do czasu ładowania i rozła-

dowania magazynu oraz wymaganego strumienia energii,
 wysoka sprawność zapewniająca niskie straty w czasie pracy magazynu,
 odpowiednia trwałość i stabilność konstrukcji oraz zapewnienie parametrów 

pracy w okresie eksploatacji,
 korzystna cena.

Rys. 2.  Porównanie różnych technologii magazynowania energii na podstawie mocy znamio-
nowej oraz całkowitego czasu rozładowania [5]
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Jak wynika z zaprezentowanych na rysunku 2 danych, układami o najwyższych 
pojemnościach zapewniającymi jednocześnie najdłuższe okresy dostaw energii są 
źródła mechaniczne (PSH – Pumped-Storage Hydropower oraz CAES – Compres-
sed Air Energy Storage). Natomiast źródłami o najkrótszych czasach rozładowania, 
charakteryzującymi się najwyższą sprawnością przetwarzania energii są źródła elek-
tryczne. Źródła chemiczne zapewniają wysokie moce znamionowe swoich układów, 
pozwalając na dostawę elektryczności w czasie od kilku sekund do kilku godzin a na-
wet dni, dane te ulegają jednak ciągłej zmianie ze względu na pojawiające się nowe 
rozwiązania [5, 9]. Źródła te, a w szczególności baterie sodowo-siarkowe (NaS) oraz 
płynne, mogą w niedługim czasie stanowić silną alternatywę dla technologii PSH 
oraz CAES. Spośród źródeł mechanicznych na szczególną uwagę zasługuje tech-
nologia koła zamachowego, w której sprawność przetwarzania energii dochodzi do 
95% [5], mogą one znaleźć zastosowanie jako systemy osiedlowe lub o jeszcze więk-
szym zakresie działania.

1.3.2. Porównanie magazynów energii elektrycznej. wybrane typy 
posiadające znaczenie praktyczne

Akumulatory
W porównaniu z technologią CAES, magazynowanie energii w bateriach ma 

znacznie dłuższą historię i charakteryzuje się dużo wyższą sprawnością procesu 
dochodzącą do 95%. Jak dotąd najbardziej rozpowszechnione jest magazynowanie 
energii w dwóch typach baterii kwasowo-ołowiowych:

 z roztworem wodnym kwasu siarkowego spełniającego funkcję elektrolitu,
 z żelowym elektrolitem powstałym w wyniku zmieszania kwasu siarkowe-

go z krzemionką (tzw. akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworami – VRLA 
(ang. Valve Regulated Lead-Acid Battery)).
Ogniwa VRLA z uwagi na niewielkie moce znalazły szerokie zastosowanie głów-

nie poza energetyką zawodową do napędów pojazdów mechanicznych. W komer-
cyjnych zastosowaniach energetycznych największą popularność zyskały ogniwa 
NaS, charakteryzujące się wprawdzie niższą sprawnością (≤75%), ale zapewniające 
jednocześnie dłuższy czas rozładowania przy zachowaniu wysokich mocy znamio-
nowych. Przykładem instalacji zbudowanej na bazie tego typu ogniw jest farma 
wiatrowa Rokkasho-Futamata w Japonii o mocy 34 MW. Istotnym ograniczeniem 
stosowania baterii kwasowo-ołowiowych oraz NaS jest stosunkowo niewielka ilość 
cykli ładowania i rozładowania. Dla baterii kwasowo-ołowiowych zawarta jest ona 
w przedziale 100–2 000, natomiast dla baterii NaS w granicach 2 500–4 500 [2]. Ba-
terie te cechuje także niewielka gęstość energii, która w przypadku baterii NaS i kwa-
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sowo-ołowiowych wynosi odpowiednio 30–80 Wh/dm3 oraz 150–300 Wh/dm3 [2]. 
Wad tych pozbawione są baterie Li-Ion, które przy sprawności dochodzącej do 98% 
pozwalają maksymalnie na 10 000 cykli ładowań przy gęstości energii w granicach 
200–400 Wh/dm3 [2]. 

Tab. 1. Cele rozwojowe układów magazynowania energii opartych na bateriach Li-Ion [3]
Typ baterii Parametry bieżące Cele 2020–2030 Cel 2050

Li-Ion  
do zastosowań 
w instalacjach 
dużej mocy

50–90 Wh/kg
105–190 Wh/dm3

ok. 3 kW/kg
ok. 10 000 cykli
temp. pracy: -10 – +60 °C
koszt: >1 000 €/kWh

>5 kW/kg
170–220 Wh/dm3

trwałość: >15 lat
temp. pracy: -20 – +70 °C
koszt: ok. 20 €/kW
ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania na 
środowisko

ok. 10 kW/kg
>100 Wh/kg
>220 Wh/dm3

trwałość: >15 lat
temp. pracy: -20 – +70 °C
koszt: ok. 20 €/kW lub 
mniej
ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania na 
środowisko

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, priorytetowym celem rozwo-
ju baterii Li-Ion jest ograniczenie kosztów wytwarzania oraz znaczące zwiększenie 
gęstości energii. Choć technologia ta jest wciąż w fazie rozwoju, posiada ogromny 
potencjał, aby w przyszłości stanowić wysokoefektywny sposób magazynowania 
elektryczności wytwarzanej przez elektrownie kondensacyjne w okresach zmniej-
szonego zapotrzebowania na energię. Największy działający współcześnie magazyn 
energii, zbudowany w oparciu o baterie Li-Ion o mocy 32 MW, zlokalizowany jest 
w Laurel Mountain w USA.

W akumulatorach Li-Ion, koszt zgromadzonej 1 kWh energii to 1 200 $ (5 040 zł/
kWh). Przedstawiony koszt nie zawiera połączeń, kontroli stanu naładowania i roz-
ładowania, obudowy modułów. W tych kosztach brakuje również systemów ładowa-
nia, nie uwzględnia się upustów wynikających z zakupów i produkcji na szeroką ska-
lę. Liczba cykli ładowania, przy głębokości rozładowania do 80% wynosi ok. 3 000 
razy więcej, w porównaniu do superkondensatorów ponad 0,5 mln jest niewielką 
ilością.

Sprawność systemu ładowania/rozładowania wynosi ok. 70%.

Superkondensatory
Koszt zgromadzonej energii to 4 930 $/kWh.
4 930 $ . 4,2 zł = 20 706 zł/kWh
Gotowy moduł 63F/125V zawierający 48 superkondensatorów 3000F-2,7V, to 

koszt 6 200 $ x 4,2 zł = 26 040 zł. Zgromadzona energia wynosi 0,1367 kWh, co 
w przeliczeniu na kWh, wynosi 191 654 zł, w tej cenie jest obudowa, połączenia wy-
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sokoprądowe, balansery, czujniki. Uwzględniając zakup hurtowy na poziomie 50% 
ostateczna cena wynosi ok. 95 800 zł (22 809 $).

Tak wysoka cena na chwilę obecną wydaje się być ceną zaporową w systemach 
powszechnego użytku.

Sprawność cyklu ładowania/rozładowania wynosi ok. 90%.

Magazyny kinetyczne [6, 7, 8]
Nowy typ magazynu kinetycznego opartego na silniku PM BLDC typu outrunner 

zmienia w zasadniczy sposób podejście do zagadnienia.
Z przeprowadzonych symulacji i wstępnych obliczeń wynika, że koszt komplet-

nego magazynu 1 MWh wyniesie 6–7 mln zł. W związku z tym koszt 1 kWh wynosi 
6–7 tys. zł, czyli ok. 1 428–1 667 $. Według danych EPRI (Electric Power Research 
Institute) ten koszt może wynosić nawet 17 000 zł/kWh.

Sprawność tego typu systemu wynosi 92–93%.
Możliwe są następujące wersje wykonania magazynów kinetycznych, dostosowa-

nych do konkretnych zastosowań np.:
 magazynowanie energii w trybie nocnym, a odzyskiwanie w czasie dnia (zakłady 

pracy pracujące na jedną zmianę, a zużywające dużo energii np. odlewnie i kuźnie 
pracujące w trybie jednozmianowym, duże prasy wymagające większych warto-
ści energii od możliwości podaży energii w danym miejscu i oczywiście wszyscy 
odbiorcy pracujący w trybie jednozmianowym, a zużywający duże ilości energii 
niezależnie od podaży energii),

 magazynowanie energii w okresie dziennym z baterii fotowoltaicznych i wykorzy-
stanie nagromadzonej w ten sposób energii w godzinach nocnych, ma szczególne 
znaczenie przy budowie zasilania, w którym występuje konieczność zapewnienia 
ciągłości dostaw energii,

 magazynowanie energii z wiatraków w momencie, gdy jest jej nadmiar a wykorzy-
stanie, kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie (np. tryb nocno-dzienny),

 wykorzystanie jako źródła zasilania do ładowania samochodów elektrycznych 
liczonych w pojedynczych minutach np. budowa stacji (punktów) do szybkiego ła-
dowania samochodów elektrycznych w centrach miast lub dużych „blokowiskach”.
Zapotrzebowanie na energię samochodu jest zależne od wielu czynników, lecz 

w dużym stopniu od sprawności układu napędowego oraz sposobu wykorzystania 
pojazdu.

Z dotychczasowych danych wynika, że dobry samochód potrzebuje ok. 15 do 
17 kWh/100 km, przeciętny od 17 do 25 kWh/100 km, natomiast dla wersji sporto-
wej może ono wynosić nawet 100 kWh/100 km.
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Przyjmując wartość dla przeciętnego zapotrzebowania 20 kWh/100 km i pułap 
zasięgu 200 km po pełnym naładowaniu, potrzebujemy zmagazynować w akumu-
latorach 40 kWh.

Ładowanie 10 h wymaga źródła energii 4 kW, co jest do spełnienia przez prze-
ciętną instalację elektryczną.

Przyjmując czas ładowania na stacji benzynowej lub innym miejscu około 
5 min (co jest porównywalne z czasem tankowania pojazdu), zapotrzebowanie na 
moc wzrasta do ok. 500 kW, uzyskując wartość trudną do zrealizowania w 10 s ok. 
15 MW.

W odniesieniu do wcześniej podanych wyników Magazyn energii kinetycznej na 
bazie wysokoobrotowego silnika PM BLDC pozwala na zmagazynowanie energii na 
poziomie nawet do 20 MWh, z jednoczesnym odzyskiwaniem zgromadzonej energii, 
na poziomie 5-krotnie wyższym od mocy nominalnej w czasie ładowania.

Uwzględniając fakt, że samochód ładowany będzie szybko, mocą 500 kW oraz 
o przyjętym napięciu ładowania na poziomie 500 V, będzie można ładować baterię 
akumulatorów prądem ok. 1 000 A, co już jest wyzwaniem samym w sobie, ale za-
pewnia producentom samochodów taką możliwość, pozwalając również obecnym 
właścicielom samochodów elektrycznych na ładowanie w obecnym trybie.

Inne możliwości zastosowania kinetycznego magazynu energii to np.:
 wykorzystanie jako „dużego UPS’a”, w przypadkach, gdzie można w dłuższym 

okresie magazynować energię z małego źródła energii, a przy wykorzystaniu 
jako źródła dużej energii w krótkim okresie jest możliwe przeciążenie do 7 razy 
w stosunku do mocy nominalnej silnika PM BLDC, który w tym wypadku pracuje 
jako duża prądnica;

 zastosowania wojskowe dające obecnie nieosiągalne możliwości, np. zasilanie 
okrętów z napędem elektrycznym, pozwalające na znaczne zwiększenie prędkości 
w krótkim czasie.

Efekty ekonomiczne magazynów kinetycznych
Zastosowanie magazynów pozwala na:

 magazynowanie energii w trybie nocnym za 25 gr/kWh, a wykorzystanie jej 
w okresie dziennym w cenie np. 1 zł, w tym przypadku koszt przejechania 100 km 
wynosi 1 zł . 18 kWh = 18 zł/100 km, natomiast w przypadku ładowania domo-
wego może wynosić 0,25 zł . 18 kWh = 4,50 zł/100 km; dużo korzystniej, wygląda 
sytuacja w przypadku zasilania magazynów w trybie nocnym z wiatraków, ponie-
waż niezmagazynowana energia przepada bezpowrotnie;

 złagodzenie szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną oraz lepsze wyko-
rzystanie linii energetycznych, a także bardziej efektywne wykorzystanie węgla 
do produkcji energii elektrycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
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1.3.3. Magazyny energii cieplnej do wykorzystania w domowych systemach 
i nie tylko

W wyniku prężnego rozwoju OZE powstaje coraz więcej domowych systemów 
magazynowania energii (magazyny energii i ciepła). Właściciele gospodarstw domo-
wych oraz komercyjne podmioty coraz częściej decydują się na nie z uwagi na fakt 
gromadzenia i przechowywania wyprodukowanych nadwyżek, a przede wszystkim 
gwarancję energetycznej niezależności. Akumulacja (magazynowanie) ciepła wystę-
puje w urządzeniach zwanych zasobnikami ciepła (TES – Thermal Energy Storages), 
do których możemy zaliczyć:
1. Sztuczne magazyny:

 – zbiorniki z substancją magazynującą np. wodą,
 – zbiorniki z substancją magazynującą z wykorzystaniem przemiany fazowej 

np. parafiną,
 – płyta podłogowa jako magazyn, do wykorzystania w systemie ogrzewania 

wodnego lub elektrycznego.
2. Naturalne magazyny i źródła energii cieplnej:

 – ciepło ziemi (geotermia, pompy ciepła),
 – ciepło ziemi (wentylacja).

Bezodpadowe i najczystsze formy energii wykorzystywane w domowych syste-
mach, to energia:

 elektryczna,
 solarna fotowoltaiczna,
 solarna cieplna,
 geotermalna.

„Brudne” źródła energii to:
 węgiel,
 olej opałowy,
 gaz ziemny, propan-butan, itd.,
 biogaz,
 drewno.

Porównanie kosztów ogrzewania ekogroszkiem i energią elektryczną w zależności 
od energochłonności budynku przedstawiono w tabeli 2.
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Tab. 2. Porównanie kosztów ogrzewania ekogroszkiem i energią elektryczną

140 kWh/m2/r  105 kWh/m2/r 79 kWh/m2/r 40 kWh/m2/r 
EKO-DOM

6 720 kg 
45%

3 780 kg 
80%

5 040 kg 
45%

2 835 kg 
80%

3 792 kg 
45%

2 133 kg 
80%

1 920 kg 
45%

1 080 kg 
80%

6 048 zł 3 402 zł 4 536 zł 2 552 zł 3 413 zł 1 920 zł 1 728 zł 972 zł
EE bez magazynu  
Licznik dwustrefowy 7 928 zł 7 928 zł 5 965 zł 5 965 zł 3 020 zł 3 020 zł

EE z magazynem  
Licznik dwustrefowy 3 937 zł 3 937 zł 2 962 zł 2 962 zł 1 500 zł 1 500 zł

Źródło: oprac. własne.

Należy uwzględnić również fakt, że w systemach, gdzie następuje spalanie jakie-
gokolwiek nośnika energii, występują również zużywające się materiały eksploatacyj-
ne. W tym wypadku mówimy o rusztach, podajnikach ślimakowych, filtrach paliwa, 
ale również o stosunkowo częstych przeglądach serwisowo-konserwacyjnych i nie 
ma tu znaczenia, kto je wykonuje, w takich przypadkach występują przerwy w dosta-
wie ciepła. W elektrycznych systemach z magazynem energii, te ograniczenia nie wy-
stępują i przeglądy serwisowe są realizowane w znacznie dłuższych odstępach czasu. 

W tabeli 3 przedstawiono zapotrzebowanie budynków na energię cieplną w zależ-
ności od normy, która obowiązywała lub obowiązuje obecnie w kWh/m2 dla domu 
o powierzchni 150 m2.

Tab. 3. Zapotrzebowanie budynków na energię cieplną

Lata Zakres  
[kWh/m2]

Wartość średnia  
[kWh/m2]

Zapotrzebowanie bud./rok 
[kWh]

do 1985 240–380 310 46 500
1985–1992 160–200 180 27 000
1993–1997 120–160 140 21 000
1998–2014 90–120 105 15 750
od 2014 <79 79 11 850
Eko dom <40 40 6 000

Źródło: oprac. własne.

Ceny energii pochodzącej ze źródeł wykorzystywanych do ogrzewania gospo-
darstw domowych przedstawiono w tabeli 4.
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Tab. 4. Ceny energii pochodzącej ze źródeł wykorzystywanych do ogrzewania

Źródło energii Wartość 
opałowa

Cena 
jednostki Cena kWh Sprawność 

urządzenia Koszt kWh

Węgiel kamienny 8 kWh/kg 0,90 zł 0,113 zł 60% 0,19 zł
Gaz ziemny W3 10 kWh/m3 2,00 zł 0,20 zł 100% 0,20 zł
Gaz propan 26 kWh/m3 5,80 zł 0,22 zł 100% 0,22 zł
EE/pompa ciepła COP = 4 kWh 0,57 zł 0,57 zł 400% 0,14 zł
*EE/grzejniki kWh 0,53 zł 0,53 zł 100% 0,53 zł
**EE z magazynem kWh 0,25 zł 0,25 zł 100% 0,25 zł
Olej opałowy 10 kWh/dm3 3,00 zł 0,30 zł 90% 0,33 zł
Pellet 5 kWh/kg 0,80 zł 0,16 zł 80% 0,20 zł
Drewno opałowe 4 kWh/kg 0,24 zł 0,06 zł 60% 0,10 zł
*EE/grzejniki – cena energii jednostrefowej. 
**EE z magazynem – cena energii w taryfie G12W (TAURON).

Źródło: oprac. własne.

Stosując do ogrzewania np. węgiel, pellet, gaz, olej opałowy lub drewno, pamię-
tajmy, że występują problemy i koszty związane z:

 leczeniem osób chorujących z powodu zanieczyszczenia środowiska (w Polsce 
według danych unijnych rocznie umiera z tego powodu ok. 40 tys. ludzi),

 popiołem,
 pyłami PM2.5 i PM10,
 transportem ze składu węgla do posesji i z posesji do kotłowni,
 CO, CO2, SO2, NOx, itd.,
 paleniem i czyszczeniem,
 usługami kominiarskimi,
 kurzem i środkami czyszczącymi.

Poza magazynami ciepła wykorzystywanymi w systemach domowych, na uwagę 
zasługują magazyny energii elektrycznej, szczególnie w połączeniu z prosumenckimi 
systemami fotowoltaicznymi, których przykłady przedstawiono na zdjęciach 1 i 2.
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Fot. 1. Przykład prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej

Fot. 2. Przykład większej instalacji na budynku użyteczności publicznej. Fot. UM Kalety
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Fot. 3. Układ sterowania dla instalacji przedstawionej na fot. 1

Systemy pokazane na zdjęciach 1, 2 i 3 zaliczane są do systemów akumulatoro-
wych, które pozwalają na zmagazynowanie niezbyt dużych ilości energii ze względu 
na ich koszt i trwałość. Najtańszą wersją tego typu rozwiązania jest bateria składająca 
się z akumulatorów żelowych i przetwornicy, na napięcie stałe 230 VAC 50 Hz. Ma 
ona swoje wady, jednak wszystkie elementy składowe są łatwo dostępne, w niskich 
cenach w porównaniu do innych zbliżonych rozwiązań. Możliwe jest zbudowanie 
takich magazynów w oparciu o akumulatory Li-Ion, Li-Poly, NiMH i inne, lecz ze 
względu na wysokie koszty i trudniejszy dostęp do elementów składowych są mało 
opłacalne. Inne, tak jak NiCd, ze względu na swoje właściwości w postaci efektu 
pamięciowego nie nadają się do takiego sposobu magazynowania. System „akumula-
torowy” ma jedną niewątpliwą zaletę – jest źródłem energii rezerwowej w przypadku 
awarii sieci zasilającej.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie prosumenckich systemów 
fotowoltaicznych jako magazynów energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę fakt, że 
rozliczanie wyprodukowanej energii, następuje w okresie rocznym, dlatego zakład 
energetyczny „przechowuje dla nas tę nadwyżkę energii” w swoich zasobach i odda 
ją nam, kiedy będziemy jej potrzebować. Do rozliczania pobranej i wyprodukowanej 
energii elektrycznej z uwzględnieniem stref czasowych wykorzystuje się nowoczesne 
liczniki (fot. 4) przeznaczone dla prosumenckiej instalacji elektrycznej. System ten 
jednak nie posiada cechy rezerwowego źródła zasilania. 
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Fot. 4. Przykład nowoczesnego licznika dla prosumenckiej instalacji elektrycznej do rozlicza-
nia pobranej i wyprodukowanej energii elektrycznej z uwzględnieniem stref czasowych

1.3.4. Bezpieczeństwo użytkowania różnych systemów grzewczych
Żaden system nie jest idealny i pozbawiony wad, niemniej jednak, system elek-

tryczny posiada tych wad i ograniczeń najmniej w stosunku do innych. W syste-
mach elektrycznych nie występuje problem zatrucia tlenkiem węgla, który występuje 
praktycznie we wszystkich najczęściej występujących systemach. W systemach ga-
zowych występuje również problem nieszczelnych systemów zasilania i w związku 
z tym wybuchów, o których co chwilę słychać w środkach masowego przekazu. Ko-
lejny problem występuje w przypadku stosowania oleju opałowego – w przypadku 
wycieku do gruntu, następuje skażenie, które zazwyczaj obejmuje znaczny obszar, 
jest trudne do utylizacji i często kończy się wymianą ziemi na nieskażoną. Bardzo 
ważnym problemem jest przenikanie pyłów PM2,5 i PM10 do naszych organizmów, 
powodujące wiele chorób, z powodu których w Polsce umiera około 40 tys. ludzi 
rocznie. Wszystkich tych wad pozbawione są systemy elektryczne prawidłowo uzie-
mione, które są zaliczane do najczystszych, najbezpieczniejszych oraz pozwalających 
na wydajne wykorzystanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych.
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1.3.5. Podsumowanie
Wraz ze zmianą norm energochłonności budynków zacierają się różnice w kosz-

tach ogrzewania. W chwili obecnej jedynym w 100% czystym ekologicznie systemem 
ogrzewania są systemy wykorzystujące energię elektryczną. Z chwilą wprowadzenia 
specjalnej niższej taryfy energii elektrycznej do ogrzewania, od obecnej pozaszczyto-
wej, należy zwiększyć nacisk na stosowanie takiego sposobu ogrzewania gospodarstw 
domowych przy wsparciu funduszy ekologicznych na ich wymianę. Wprowadzo-
na specjalna taryfa do ogrzewania powoduje poprawienie efektywności produkcji 
energii elektrycznej w trybie nocnym przez energetykę zawodową oraz lepsze wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii OZE. Uwzględniając system z magazynem 
energii i zwykły piec węglowy o sprawności ok. 45%, których jest bardzo dużo w na-
szym kraju (około 2,5 mln) oraz dodatkowe koszty przedstawione wcześniej, jest to 
rozwiązanie konkurencyjne dla oleju opałowego, a nawet dla węgla, gazu, pelletu, 
które eliminuje całą grupę problemów zdrowotnych oraz środowiskowych.
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1.4. Realizacja założeń polityki klimatyczno-energetycznej oraz ustawy 
antysmogowej w Polsce* 

1.4.1. Wstęp
Bardzo szybki rozwój przemysłowy wysokorozwiniętych państw szczególnie 

w drugiej połowie XX w. istotnie zmienił stężenie dwutlenku węgla (CO2) i innych 
gazów cieplarnianych oraz warunki klimatyczne na Ziemi. Szczególnie szybki wzrost 
stężenia gazów cieplarnianych można zauważyć od połowy XX w. oraz na począt-
ku XXI w., co doprowadziło do gwałtownych zmian klimatycznych. Skutkiem tego 
jest wyginięcie całych gatunków flory i fauny oraz zmiany genetyczne i chorobowe 
w populacji ludzkiej. Wskaźnikiem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze jest 
liczba cząstek danego gazu na milion cząstek czystego powietrza ppm (parts per 
million) lub na miliard – ppb (parts per bilion). W dzisiejszych czasach ilość CO2 
w powietrzu jest o ponad sto cząsteczek wyższa niż w połowie XIX w. (385 ppm), 
średnia temperatura na poziomie morza wzrosła od 13,65 do 14,65°C [1], a stężenie 
metanu wzrosło o prawie tysiąc cząstek – z 715 do 1 774 ppb, jak podano w tabeli 1.

Tab. 1. Zmiany stężenia dwutlenku węgla oraz temperatury w poszczególnych latach 1850–2000 [1] 

Rok Stężenie dwutlenku węgla  
w atmosferze, ppm

Średnia temperatura  
na poziomie morza, °C

1850 275 13,65
1860 277 13,50
1870 280 13,80
1880 283 13,90
1890 287 13,80
1900 290 13,60
1910 295 13,50
1920 300 13,70
1930 305 13,80
1940 307 14,05
1950 310 13,85
1960 317 13,95
1970 325 14,00
1980 335 14,15
1990 350 14,35
2000 375 14,55
2010 385 14,65

* Autorka: Iva Pavlova-Marciniak, Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wy-
twarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, e-mail: iva@el.pcz.czest.pl
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Niezbędnym krokiem dla większości uprzemysłowionych państw było spotkanie 
w połowie lat 90. minionego wieku, przystąpienie do międzynarodowych organizacji 
oraz podpisanie szeregu porozumień o ograniczeniu emisji substancji powodujących 
zanieczyszczenia (Protokół z Kioto, grudzień 1997 r.). Przykładem jest zachwianie 
równowagi w warstwie ozonowej (dziura ozonowa), czyli wzrost ilości dwutlenku 
węgla i innych gazów w atmosferze (efekt cieplarniany). Protokół z Kioto obowiązy-
wał do 2012 roku, jednak pomimo starań na Konferencji ONZ COP 14 do COP 20 
nie podpisano nowego dokumentu. W grudniu 2015 roku na konferencji klimatycz-
nej ONZ COP 21 w Paryżu, w której uczestniczyli przedstawiciele prawie 200 krajów 
zostało zawarte światowe porozumienie klimatyczne, którego celem jest zatrzymanie 
globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C (1,5°C) (rys. 1) [2].

Przyjęte paryskie porozumienie tworzy szansę na rzecz zrównoważonego rozwoju 
na świecie. W przeciwieństwie do zapisów protokołu z Kioto dąży się do obniżenia 
stężenia CO2 i gazów cieplarnianych na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji z wy-
korzystaniem nowych technologii i przez sekwestrację gazów cieplarnianych przez 
lasy. Porozumienie paryskie przyjęte 12 grudnia 2015 roku to pierwsza w historii 
umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań 
na rzecz ochrony klimatu.

Rys. 1. Maksymalne tempo redukcji emisji CO2 pozwalające zatrzymać temperatury na pozio-
mie 2°C [2]

Dnia 7 października 2016 roku polska premier Beata Szydło złożyła w Nowym 
Jorku kompletną dokumentację zgodnie z harmonogramem, co oznaczało przyjęcie 
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i ratyfikację Umowy Paryskiej. Do następnej konferencji ONZ COP22 w Marrakeszu 
(Maroko) umowa została ratyfikowana przez: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylię, 
Kanadę, Meksyk i państwa członkowskie UE: Polskę, Austrię, Francję, Niemcy, Wę-
gry, Maltę, Portugalię i Słowację. Ponieważ Polska była jednym z niewielu państw 
członkowskich UE, które ratyfikowały porozumienie, dało to możliwość indywidu-
alnej reprezentacji naszego kraju na konferencji COP22.

Konferencja ONZ COP 22 odbyła się w Marrakeszu (Maroko) w dniach 7–18 
listopada 2016 roku. Polska aktywnie uczestniczyła w negocjacjach posiedzenia stron 
porozumienia paryskiego (CMA), ponieważ zależało nam na rozpowszechnieniu 
postulatu, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla 
(CO2) w atmosferze, poprzez jego absorbcję. Takie działanie prowadzi do poprawy 
jakości wody, powietrza, gleby, do ochrony bioróżnorodności, zapobiega również 
głodowi i migracjom.

1.4.2. Ustawa antysmogowa
Zjawisko smogu (ang.) tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary 

emitowane przez zakłady przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe pojazdów 
mechanicznych itp.) oraz produkty ich fotochemicznych i chemicznych przemian 
zachodzących w warunkach inwersji temperatury przy bezwietrznej pogodzie. Smog 
fotochemiczny, zwany też utleniającym, tworzy się w wyniku fotochemicznych prze-
mian występujących w warunkach dużego stężenia tlenków azotu, węglowodorów, 
zwłaszcza nienasyconych (alkeny) i innych składników spalin (głównie samocho-
dowych) w przypadku silnego nasłonecznienia danego obszaru ziemskiego. Smog 
kwaśny, zwany też mgłą przemysłową, powstaje w wilgotnym powietrzu, silnie za-
nieczyszczonym tak zwanymi gazami kwaśnymi przez spalanie węgla i innych paliw 
stałych, głównie dwutlenkiem siarki (SO2) i dwutlenkiem węgla (CO2) oraz pyłem 
węglowym PM10 (pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10 μm). Smog, ze wzglę-
du na dużą koncentrację agresywnych czynników chemicznych stanowi zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołuje choroby układu krążenia, astmę, zwiększa 
ryzyko nowotworów, powoduje bezpośrednie zgony z powodu przewlekłej obtu-
racyjnej choroby płuc (POCHP), choroby roślin oraz niszczenie materiałów. Źró-
dłami emisji małych cząstek pyłu PM10 (tj. cząstek stałych o średnicy mniejszej niż 
10 mikronów) są przemysł, pojazdy, domowe systemy grzewcze i rolnictwo. Unijne 
przepisy dotyczące jakości czystego powietrza dla Europy zawarte w Dyrektywie 
2008/50/WE nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia narażenia 
obywateli na pył zawieszony. Największe zanieczyszczenia w Europie występują na 
terenie Polski, na Śląsku, a wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 
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9 znajduje się na terenie Polski, jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO, World Health Organization).

W odpowiedzi na zaostrzone wymogi ze strony UE, dnia 5 sierpnia 2015 r. zosta-
ła uchwalona przez Sejm ustawa antysmogowa, która zakłada m.in., że samorządy 
ustalą, jakim paliwem będzie można palić w piecach i wyznaczą normy techniczne 
dla kotłów energetycznych. Na początku września tego samego roku minister śro-
dowiska ogłosił Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), którego głównym 
celem jest osiągnięcie bezpiecznych poziomów stężeń niektórych niebezpiecznych 
substancji w powietrzu, w szczególności pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 oraz ben-
zo(a)pirenu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 15 październi-
ka 2015 roku, obejmującą założenia ustawy, sejmiki wojewódzkie są zobowiązane 
zatwierdzić uchwały określające rodzaj i jakość paliw konwencjonalnych dopusz-
czonych do stosowania, parametry techniczne, parametry emisji urządzeń realizu-
jących proces spalania oraz zatwierdzić uchwały zakazujące stosowania określonych 
instalacji, w których w procesie spalania są emitowane niebezpieczne substancje [3]. 
Uchwalona ustawa daje możliwości dalszego rozwoju nowoczesnych technologii nie 
tylko w energetyce i górnictwie, ale także w innych pokrewnych gałęziach gospo-
darki narodowej. 

W grudniu 2015 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o postawieniu Polski 
przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z utrzymującym się wysokim 
poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagro-
żenie dla zdrowia publicznego. Sprawa została ostatecznie zarejestrowana w ETS 
w czerwcu 2016 roku.

Jak wynika z danych przedstawionych w maju 2016 roku, nie w Krakowie, ale 
w Żywcu powietrze jest najbardziej skażone, co oznacza, że co piąty nowotwór płuc 
w Polsce może być wywołany przez smog. PM2,5, który dostaje się do organizmu 
ludzkiego i układu krwionośnego w ciągu jednej minuty, jest dużo bardziej nie-
bezpieczny i rakotwórczy, niż gruboziarnisty pył PM10. Przeprowadzona analiza 
pokazała, że czołowe miejsca na liście WHO zajmują duże miejscowości wojewódz-
twa śląskiego i małopolskiego, takie jak Żywiec, Kraków, Bielsko-Biała, Sosnowiec 
i Zakopane jak widać na rys. 2 [4]. 

Powodem powstania dużych zanieczyszczeń jest, tradycyjne w Polsce, ogrzewa-
nie domów węglem w okresie grzewczym. Brak konkretnych działań samorządów 
spowodował, że południowa część Polski stała się najbardziej zanieczyszczonym 
regionem w Europie. W okresie zimowym, w Zakopanem normy obecności pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu są przekraczane kilkukrotnie, co zagraża zdrowiu 
i życiu ludzi, a także jest powodem protestów ze strony turystów przeciw naliczaniu 
podatku klimatycznego. Według norm dopuszczalny poziom PM10 w ciągu doby 



Rozdział 1: Efektywność energetyczna 49

to 50 μg/m3, powyżej 200 μg/m3 stan powietrza ocenia się jako bardzo zły, a tylko 
w ciągu pierwszych dni 2016 roku w Zakopanem sześciokrotnie zanotowano poziom 
PM10 przekraczający 400 μg/m3. Prawo wymaga od urzędników poinformowania 
obywateli, jeśli średni dobowy poziom PM10 w powietrzu przekroczy 300 μg/m3. 
W innych państwach UE również są miasta, w których normy PM2,5 są przekro-
czone, jak widać na rys. 3 [4].

Rys. 2. Jakość powietrza w Polsce, średnioroczna ilość pyłu PM2,5 [4]

Rys. 3. Miasta o największym w Unii Europejskiej średniorocznym zanieczyszczeniu pyłem 
PM2,5 (według WHO, maj 2016) [4]
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W Dyrektywie 2008/50/WE ustanowiono wartości narażenia, obejmujące za-
równo roczną dopuszczalną wartość stężenia PM10 (40 μg/m3), jak i dobową do-
puszczalną wartość stężenia w ciągu doby (50 μg/m3), której nie można przekroczyć 
w więcej niż 35 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jednak w niektórych państwach, 
również w Polsce, występuje przekroczenie tych dopuszczalnych wartości, jak widać 
na rys. 4 [4].

Rys. 4. Liczba dni z przekroczoną dzienną normą dla stężenia PM10 (50 μg/m3) w miastach 
w Polsce i Bułgarii [4]

W przypadku występowania dłuższych okresów przekroczenia normy państwa 
członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć plany ochrony powietrza, w których ustano-
wione są właściwe środki pozwalające skrócić przekroczenia dopuszczalnych war-
tości. Z powodu niewykonania tych wymogów dnia 5 kwietnia 2017 roku Trybunał 
Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Bułgarii, w którym potwierdził, że ten kraj 
nie spełnia norm jakości powietrza obowiązujących we wszystkich państwach UE.

Komisja podjęła również działania prawne dotyczące innej substancji zanieczysz-
czającej – dwutlenku azotu (NO2), którego dotyczą obowiązujące od 2010 roku nor-
my jakości powietrza ustanowione w Dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości 
powietrza 2008/50/WE. Narażenie na działanie NO2 jest powiązane z chorobami 
układu krążenia i układu oddechowego. Większość emisji tej substancji pochodzi 
z pojazdów, a w szczególności z silników diesla. Postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego zostały już wszczęte m.in. przeciwko Por-
tugalii, Włochom, Hiszpanii, Niemcom i Francji.
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1.4.3. Nowoczesne technologie węglowe
Rozwiązaniem prowadzącym do zmniejszenia zanieczyszczeń wydalanych 

w okresie zimowym przez spalanie węgla w indywidualnych gospodarstwach domo-
wych jest przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest to 
możliwe. W Krakowie i innych miastach już podjęto pierwsze kroki w tym kierunku. 
Starsze budynki, w tym zabytkowe (jeżeli pozwala na to konstrukcja), po odpowied-
niej modernizacji już korzystają z centralnego ogrzewania, realizowanego z WPEC, 
jeżeli zainstalowane moce ciepłownicze są wystarczające lub jest możliwość ich po-
większenia. Pozwala to na kontrolowanie wydalanych zanieczyszczeń do otoczenia, 
chociaż takie rozwiązanie jest daleko niewystarczające, bo nie zawsze są możliwości 
wykonania takich prac, a poza tym dąży się raczej do odejścia od korzystania z do-
tychczasowych konwencjonalnych paliw twardych.

Następnym krokiem w walce ze smogiem było wprowadzenie do użytkowania 
nowoczesnych konstrukcji pieców grzewczych na paliwo ekologiczne ekogroszek 
[5]. Paliwo to, o rozmiarach od 5 do 25 mm, wytwarzane jest z wysokokalorycznego 
węgla brunatnego lub kamiennego o wartości opalowej Qd ≥ 24 MJ/kg, niskiej za-
wartości siarki S ≤ 1% i wilgotności, dzięki czemu w procesie spalania powstają małe 
ilości SO2 i popiołu. Zautomatyzowany proces podawania paliwa przez automatycz-
ne dozowniki węgla, zasilające palniki retortowe, pozwala na obniżenie zawartości 
CO, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach. Certy-
fikat poświadczający, że paliwo zostało zakwalifikowane jako niskoemisyjne wydaje 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu. 

Wielkim osiągnięciem naukowców z zabrzańskiego IChPW było opracowanie 
tzw. Błękitnego Węgla (lub niskoemisyjnego) otrzymanego drogą poddania zwykłe-
go węgla kamiennego typu 31 i 32 z wartością opałową Qd 24÷29 MJ/kg procesowi 
niemal całkowitego odgazowywania.

Dla paliw stałych emisja dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu 
i BaP jest obliczana według wzoru:

ASwBE (1) 
gdzie: 
B – ilość spalonego paliwa (w Mg tonach),
w – emisje jednostkowe dla poszczególnych zanieczyszczeń, 
S – zawartość siarki (%), 
A – zawartość popiołu (%).

W wyniku odgazowania, podczas spalania w klasycznych, prostych paleniskach 
(kotły zasypowe, kuchnie węglowe, piece konwencjonalne, kominki) emisja pyłów 
spada o 40%, ilość substancji smolistych o 75%, a trującego benzo(a)pirenu nawet 
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o 90%. Zawartość pozostałych substancji w porównaniu do zwykłego węgla to:  
NOx = 28%, SO2 = 30% i CO = 22%, jak widać na rys. 5 [6].

Rys. 5. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających środowisko [6]

Węgiel ten w porozumieniu z władzami samorządowymi jest testowany między 
innymi w Krakowie (na krakowskim osiedlu uzdrowiskowym Swoszowice), w Rosz-
kowie (w gminie Krzyżanowice nieopodal Raciborza) oraz w Jedlinie-Zdrój pod 
Wałbrzychem. Według wstępnych szacunków naukowców z IChPW, Węgiel Błękitny 
może być droższy o 10 do 20% w porównaniu do węgla typu ekogroszek, przezna-
czonego jednak do znacznie droższych, zautomatyzowanych i trudniejszych w eks-
ploatacji, szczególne dla osób starszych, kotłów energetycznych.

Wicepremier Mateusz Morawiecki we wrześniu 2017 roku podpisał rozporzą-
dzenie, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, zakazujące sprzedaży pieców 
na węgiel, szkodzących środowisku. Przepisy eliminujące przestarzałe kotły to efekt 
rządowego programu walki ze smogiem. Od 1 października firmy nie mogą ich pro-
dukować, a od lipca 2018 roku nie będą mogły sprzedawać ich w Polsce.

1.4.4. Inne rozwiązania technologiczne
Rozwiązania technologiczne dla transportu samochodowego są związane z zasto-

sowaniem silników hybrydowych gazowo-elektrycznych oraz elektrycznych, aby do 
powietrza emitowano najmniejszą ilość zanieczyszczeń. Większość miast wprowa-
dziło już w publicznym transporcie miejskim takie pojazdy. Jest rozważany również 
dalszy rozwój sieci trakcyjnej i budowa nowych linii tramwajowych.
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Sposobem rozwiązania problemów ekologicznych jest także elektryczne ogrze-
wanie budynków, które może być realizowane kilkoma sposobami. Można zastoso-
wać elektryczne piece akumulacyjne, ponieważ współczesne konstrukcje są bardziej 
komfortowe w użyciu oraz zdecydowanie oszczędniejsze w eksploatacji. Główną 
zaletą pieców akumulacyjnych jest to, że wykorzystują do ogrzewania tańszą, za-
kumulowaną energię elektryczną przetwarzaną na cieplną, która dla taryfy G12 jest 
pobierana w godzinach najmniejszego dobowego obciążenia Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE). Innym rozwiązaniem mogą być promienniki na pod-
czerwieni, stosowane także do ogrzewania zewnętrznego, ponieważ posiadają klasę 
ochronności IP55, czyli są odporne na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wiatr 
i śnieg. 

Podobne zastosowanie mają klimatyzatory, które w okresie letnim chłodzą po-
mieszczenia, a w okresie zimowym je ogrzewają. W chwili obecnej zdecydowana 
większość klimatyzatorów może pracować także jako źródło ciepła (pompa ciepła) 
w okresie zimowym (np. firma Mitsubishi). Stosunek pomiędzy energią uzyskaną 
a włożoną jest różny w zależności od konstrukcji klimatyzatora i oznaczany jest jako 
COP. Wskaźnik ten ma najczęściej wartości pomiędzy 3 a 5 (COP = 3÷5). Oznacza 
to, że klimatyzator zużywając 1 kW energii elektrycznej oddaje (dostarcza do po-
mieszczenia ogrzewanego) od 3 do 5 kW energii cieplnej. Możliwe jest zamontowa-
nie takiego klimatyzatora, którego zakres pracy jest szeroki, nawet do -25°C. 

Popularne stało się również ogrzewanie podłogowe za pomocą kabli grzewczych, 
stosowane od pewnego czasu przez powiększającą się liczbę użytkowników. Zapew-
nia ono komfort cieplny w domu, a jednocześnie umożliwia pełniejsze wykorzysta-
nie powierzchni dzięki temu, że miejsca na ścianach nie zajmują grzejniki. Zapo-
trzebowanie na energię na ogrzewanie elektryczne, gdy rozpatrujemy zastosowanie 
na przykład dla domu energooszczędnego, w którym roczne zapotrzebowanie na 
energię teoretycznie wynosi nie więcej niż 80 kWh/m2, a dla tak zwanych pasywnych 
domów nawet 15 kWh/m2. W dużym i niezbyt dobrze ocieplonym domu oblicze-
niowe roczne zapotrzebowanie na ciepło w najlepszym razie wynosi 120 kWh/m2.

1.4.5. Wnioski
1. Protokół z Kioto obowiązywał do 2012 roku, jednak pomimo starań na Konfe-

rencjach ONZ COP 14 do COP 20 podpisanie nowego dokumentu nie doszło do 
skutku. W grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ COP 21 w Pa-
ryżu, w której uczestniczyli przedstawiciele prawie 200 krajów zostało zawarte 
światowe porozumienie klimatyczne, którego celem jest zatrzymanie globalnego 
ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C. Obecne na COP 21 krajów miałoby 
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dążyć w drugiej połowie XXI w. do zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych, 
ich usuwaniem, w tym pochłanianiem.

2. Największe zanieczyszczenia w Europie występują na terenie Polski, a konkretnie 
na Śląsku, jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World 
Health Organization).

3. Wicepremier Mateusz Morawiecki we wrześniu 2017 roku podpisał rozporządze-
nie, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, zakazujące sprzedaży pieców na 
węgiel szkodzących środowisku. Przepisy eliminujące przestarzałe kotły to efekt 
rządowego programu walki ze smogiem. Od 1 października firmy nie mogą ich 
produkować, a od lipca 2018 roku nie będą mogły sprzedawać ich w Polsce.
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Energetyka odnawialna

W poniższym rozdziale zostały omówione zagadnienia związane z wieloaspekto-
wością energetyki odnawialnej, takie jak koncepcja zrównoważonego rozwoju, go-
spodarka odpadowa, uregulowania prawne krajowe i unijne, metody poprawy jakości 
powietrza, czy też projekty innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. 
Zostały zaprezentowane kwestie dotyczące gospodarki odpadami, w tym odpadami 
komunalnymi, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które sta-
nowią istotne źródło energii odnawialnej. Kolejnym tematem jest analiza możliwości 
wykorzystania zieleni fitoremediacyjnej w obszarach miejskich w celu pochłaniania 
zanieczyszczeń obecnych w powietrzu i aktywnej poprawy jego jakości w wybranym 
regionie. W dalszej części rozdziału przedstawiono projekt elektrowni hybrydowej 
z uwzględnieniem preferencji użytkownika. Poruszono również inne istotne tematy 
powiązane z pozyskiwaniem energii stwarzające rentowne ekonomicznie możliwości 
oraz dynamiczne taryfy za energię elektryczną.

Jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku jest zaspokajanie ciągle rosnącego 
zapotrzebowania na energię za pomocą odnawialnych źródeł energii, w szczególności 
w krajach wysoko rozwiniętych. Zaobserwowano, że nierozerwalną częścią trwałego 
rozwoju gospodarczego jest dbałość o środowisko naturalne. Energetyka odnawialna 
przyczynia się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej przy 
jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Dlatego też pozyskiwanie 
energii odnawialnej stanowi jedno z kluczowych działań, od którego zależy stan śro-
dowiska naturalnego. Niniejszy rozdział jest dedykowany zagadnieniom powiązanym 
z tym tematem.

Radosław Luft
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2.1. Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym* 

2.1.1. Wstęp
Odpady stanowią nieodłączny element użytkowania wyrobów i produktów przez 

człowieka, ich ilość z roku na rok systematycznie wzrasta, powodując znaczne za-
grożenia dla środowiska naturalnego. Wzrost produkowanych odpadów związany 
jest w szczególności z postępującym rozwojem technologicznym i bogaceniem się 
społeczeństwa. Szczególnym przykładem szybko postępującego wzrostu produko-
wanych odpadów jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). W samym 
2014 roku ludność na całym świecie pozbyła się 41,8 mln t zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, gdzie łączna wartość zawartych w nich surowców sta-
nowi według oszacowań ONZ-u 48 mld EUR. Zdecydowaną większość odpadów 
stanowiły: kuchenki, pralki, zmywarki, a także mikrofalówki. Europa jest głównym 
producentem tzw. elektrośmieci – ok. 15,6 kg per capita w 2014 roku [1]. Z tego po-
wodu Europa została zmuszona do wypracowania jednego z najsprawniejszych pod 
względem wydajności, jak i jakości systemu recyklingu ZSEE za pomocą którego 
zbierane i przetwarzanie jest średnio 7 kg odpadów ZSEE na każdego mieszkańca 
rocznie w celu ochrony środowiska naturalnego. Stąd też, zarówno Unia Europejska, 
jak i Polska ustanowiły cele strategiczne, których realizacja jest spójna z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając dobrą jakość życia obecnym i przyszłym 
pokoleniom. Ogólny unijny program w zakresie ochrony środowiska do 2020 roku 
„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (7EAP) określa 
kierunki przyszłych działań instytucji unijnych i państw członkowskich. Wśród dzie-
więciu priorytetów zdefiniowane są trzy priorytety tematyczne, zgodnie z którymi 
należy wzmocnić działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwiększe-
nia odporności ekologicznej, a także przyspieszyć tworzenie zasobooszczędnej go-
spodarki niskoemisyjnej oraz ograniczyć zagrożenia dla zdrowia i dobrobytu ludzi. 
Program ten jest spójny z realizowanymi już wcześniej inicjatywami politycznymi 
zawartymi w strategii „Europa 2020”, w tym z pakietem klimatyczno-energetycznym 
Unii, komunikatem Komisji w sprawie Planu działania prowadzącym do przejścia 
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na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku, unijną strategią ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 roku [2].

2.1.2. Klasyfikacja odpadów 
Literatura przedmiotu oraz uwarunkowania prawne wyróżniają różne klasyfika-

cje odpadów. Determinantami tych klasyfikacji są ich właściwości tj. [5].:
 biologiczne np. szkodliwość dla ludzi i środowiska, 
 chemiczne np. toksyczność,
 ekonomiczne np. kryterium surowcowe,
 fizyczne np. stan skupienia,
 technologiczne np. stopień przydatności do dalszego wykorzystania.

Na podstawie wyżej wymienionych właściwości odpadów najczęściej stosowany 
jest podział odpadów na komunalne, przemysłowe, płynne oraz niebezpieczne.

Z kolei Według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu od-
padów, dokonano podziału odpadów na 20 grup, podział ten został przedstawiony 
w tabeli 1.

Przedmiotem rozważań w pracy stały się w szczególności grupy odpadów o ko-
dach 16 i 20: podgrupa 16 02 (odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) 
oraz podgrupa 20 01 (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 
(z wyłączeniem 15 01). Do tych grup, jak również podgrup, zalicza się następujące 
rodzaje odpadów:

 baterie i akumulatory, 
 niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
 transformatory i kondensatory zawierające PCB,
 urządzenia zawierające freony,
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,
 zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone,
 zużyte urządzenia zawierające wolny azbest.

Według ustawy o odpadach, za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje 
się sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE), który jest odpadem, co odnosi się do 
wszystkich jego części składowych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych, 
obecnych w momencie jego pozbywania się [10].
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Tab. 1. Podział odpadów 
Kod Grupa odpadów
01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz 

innych kopalin
02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa żywności
03 odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej
07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
08 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, ema-

lii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
10 odpady z procesów termicznych
11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-

sów hydrometalurgii metali nieżelaznych
12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych
13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
15 odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach
16 odpady nieujęte w innych grupach
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
18 odpady medyczne i weterynaryjne
19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz 

z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Źródło: oprac. własne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska: Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627.

2.1.3. Wpływ substancji niebezpiecznych zawartych w zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym na środowisko naturalne

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi zagrożenie dla środowiska na-
turalnego. Zagrożenie to powodują materiały i substancje wykorzystywane do bu-
dowy urządzeń RTV i AGD. Liczne substancje wchodzące w ich skład są szkodliwe 
a nawet trujące, z łatwością przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, powo-
dując zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a tym samym stanowią zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do najbardziej szkodliwych substancji wykorzystywa-
nych do budowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego zalicza się [6]:
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 azbest – występuje w sprzęcie AGD ze względu na swoje właściwości izolacyjne; 
wywiera negatywny wpływ na człowieka przyczyniając się do rozwoju takich 
chorób jak rak płuc czy pylica azbestowa; 

 brom – jest równie szkodliwy jak fluor i po przeniknięciu do środowiska powodu-
je u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne;

 kadm – używany jest do produkcji baterii urządzeń elektrycznych; przyczynia się 
do skażenia wód, gleb, roślin i powietrza [10];

 ołów – stosowany jest przy stopach lutowniczych, posiada właściwości toksyczne 
i rakotwórcze;

 rtęć – stosowana jest do produkcji niektórych świetlówek, wywiera niekorzystny 
wpływ na środowisko, poważnym źródłem rtęci w środowisku naturalnym są 
nieprawidłowo zabezpieczone składowiska niektórych odpadów i zakłady ich 
unieszkodliwiania [4].
Większość tych substancji poprzez nieprawidłowy sposób pozbywania się trafia 

na nielegalne wysypiska śmieci, gdzie są one nieprawidłowo składowane. W tych 
miejscach dodatkowo istnieje nadal duży odsetek gospodarstw domowych, w któ-
rych to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest mieszany z odpadami komu-
nalnymi, co skutkuje brakiem możliwości ich sprawnego wtórnego przetworzenia.

2.1.4. Analiza raportów GIOŚ
Jak wynika z raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego 

rejestr przedsiębiorców oraz organizacji trudniących się odzyskiem zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego od 01.06.2016 do 31.12.2016 roku zarejestrowanych 
było 8 257 organizacji. Największą grupę stanowili wprowadzający sprzęt (65%) oraz 
przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu (27%). 
Natomiast najmniej liczne grupy stanowili autoryzowani odbiorcy i organizacje od-
zysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednak w trakcie kontroli w zakładach 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykazano pewne 
nieścisłości [2]:

 brak ewidencji odpadów lub prowadzenie ewidencji w nierzetelny sposób,
 naruszenie posiadanych zezwoleń, w tym magazynowanie odpadów niezgodnie 

z posiadaną decyzją,
 nieprzesyłanie do GIOŚ lub nierzetelne sporządzanie sprawozdań,
 nieuregulowanie stanu formalno-prawnego, nieusuwanie niezwłocznie z przyjęte-

go zużytego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, 
 przekazywanie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego podmiotom niewpisanym do rejestru GIOŚ.
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2.1.5. Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Jak wynika z przeanalizowanych raportów i dostępnej literatury, ochrona śro-

dowiska odgrywa ważną rolę we współczesnej gospodarce. Na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska, środowiskiem jest „ogół elementów przyrodniczych 
w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności 
powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe ele-
menty różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi 
elementami” [12]. J. Stochlak i M. Podolak twierdzą, że w skład środowiska wchodzą 
trzy newralgiczne elementy tj.:

 przedmiot środowiska – zbiór czynników wpływających na podmiot środowiska,
 podmiot środowiska – wszystkie istoty żywe, obiekty nieożywione i procesy za-

chodzące w nim,
 procesy – oddziaływanie różnych czynników [11].

Wynika z tego, że ochrona środowiska to zbiór idei oraz działań, a także środ-
ków mających na celu utrzymanie i zachowanie środowiska w takim stanie w jakim 
jest dla przyszłych pokoleń. Jak widać ochrona środowiska jest spójna z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju opierającą się na trzech aspektach (środowiskowy, eko-
nomiczny i społeczny), co zostało przedstawione na rysunku 1. 

Rys. 1. Kluczowe filary koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło: oprac. własne.

Dotychczasowa literatura interpretuje koncepcję zrównoważonego rozwoju 
w różnoraki sposób. Wszystkie jej definicje są zbliżone, różnią się między sobą 
jedynie indywidualnym sposobem jej definiowania przez autorów. Jest ona często 
rozpatrywana w skali makroekonomicznej. Natomiast jej realizacja wymaga od 
przedsiębiorstw i organizacji postaw prośrodowiskowych. Wynika to z faktu, że 
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przedsiębiorstwa wywierają bezpośredni wpływ na większość komponentów śro-
dowiska, wykorzystując często jego zasoby naturalne. W celu realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju wyróżnia się 27 zasad, w których zostały określone wskaź-
niki dla ekorozwoju dotyczące jakości środowiska, są to wskaźniki cząstkowe oraz 
zagregowane [11], gdzie szerokie zastosowanie ma technika LCA (Ocena Cyklu Ży-
cia). Jest to metoda pomiarowa wpływu produktu na środowisko, od jego początku 
do samego końca. Informacje dotyczące produktu zbierane są w trakcie produkcji 
aż po usuwanie produktów. Ocena cyklu życia produktu jest zgodna z wytycznymi 
norm ISO z grupy 14040, gdzie ocena cyklu życia definiowana jest jako „kolejne 
i powiązane ze sobą etapy systemu wyrobu, od pozyskania lub wytworzenia surowca 
z zasobów naturalnych do ostatecznej likwidacji” [12]. Dzięki niej można:

 doskonalić wyrób,
 identyfikować procesy stwarzające zagrożenia środowiskowe,
 identyfikować wyroby proekologiczne,
 kreować ekologiczny wizerunek firmy,
 określać cele środowiskowe firmy,
 planować strategicznie,
 wdrażać systemy zarządzania środowiskowego,
 wspierać procesy inwestycyjne w zakresie nowych technologii przyjaznych dla 

środowiska,
 zapobiegać problemom środowiskowym.

Jak widać Ocena Cyklu Życia jest nieodłącznym elementem wspierającym pra-
widłowe funkcjonowanie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicz-
nym, poprzez wdrożenie Oceny Cyklu Życia można osiągnąć w organizacji wzrost 
jej efektywności oraz konkurencyjności przy jednoczesnej dbałości o środowisko 
naturalne.

2.1.6. Podsumowanie
Na podstawie syntezy powyższej pracy w rozdziale wykazano, że gospodarka 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest nieodłączną cechą współcze-
snego społeczeństwa, gdzie odpowiednie strategie gospodarowania odpadami, jak 
i przestrzeganie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki, przyczyniają się do 
ochrony środowiska naturalnego. W świetle dokumentów i aktów prawnych Unii 
Europejskiej i Polski zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi potężne źró-
dło surowców wtórnych.

Na podstawie powyższego artykułu można wysunąć następujące wnioski:
 postęp cywilizacyjny przyczynia się do powstawania odpadów,
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 rozwój technologiczny przyczynia się do wzrostu ilości oddawanego zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 edukacja proekologiczna skutkuje wzrostem świadomości ochrony środowiska, 
 Polska ma obowiązek spełniać wymogi dotyczące segregacji odpadów pomimo 

zaostrzających się przepisów prawnych,
 społeczeństwo polskie jest świadome i spełnia wymogi dotyczące segregacji oraz uty-

lizacji odpadów w tym odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wydaje się, że przeprowadzona analiza dostarczyła interesujących wniosków 

i może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań w tym obszarze. Jako kierunek dal-
szych badań można wskazać na przykład analizę skuteczności wpływu wykorzysta-
nia Oceny Cyklu Życia produktu na środowisko naturalne w wybranych regionach.
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2.2. Możliwości wykorzystania zieleni fitoremediacyjnej, jako jednego 
ze sposobów poprawy jakości powietrza – przykład Krakowa* 

2.2.1. Wstęp
Położony w niecce Kraków, narażony jest na występowanie smogu. Pojęciem tym 

określa się utrzymujące się nad obszarem zurbanizowanym zanieczyszczenia atmos-
feryczne zwierające pyły i gazy, wywołane przez działalność człowieka. Stworzenie 
terminu smogu przypisuje się dr. H. A. Des Voeux’owi jako połączenie terminu 
„smoke” i „fog” [16].

Smog unosi się w formie „czapy” nad doliną Wisły i wpływa niekorzystnie na 
zdrowie i życie ludzi i zwierząt [18]. Smog niszczy również zabytki i wpływa ne-
gatywnie na promocję miasta [16]. Aby to zmienić, władze miejskie wprowadzają 
nowe instrumenty administracyjno-prawne, dzięki którym polityka proekologiczna 
miasta będzie bardziej efektywna. Naukowcy, mieszkańcy, samorządowcy i aktywiści, 
przede wszystkim z Krakowskiego Alarmu Smogowego, ustalają cele i opracowują 
nowe pomysły na walkę z krakowskim smogiem. Każdy jest istotny, ponieważ Kra-
ków przez swoje niekorzystne położenie fizycznogeograficzne stwarza bardzo dobre 
warunki dla osadzania zanieczyszczeń. Pożądane jest, aby podejście do ich ograni-
czenia bazowało na podejściu kompleksowym, czyli takim które oprócz niwelowania 
przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ograniczy także skutki ich powstawania. Ist-
niejące projekty i pomysły mogą bowiem nie wystarczyć, aby ten problem rozwiązać. 

 W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie jeden ze sposobów ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza w mieście, jakim jest fitoremediacja. Badania opierały 
się przede wszystkim na analizie istniejących sposobów poprawy jakości powietrza 
w Krakowie, w tym na analizie dokumentów i planów strategii miasta oraz kweren-
dzie opisu metody fitoremediacyjnej, w szczególności gatunków zieleni o najwięk-
szym poziomie absorbcyjnym. 

Ponadto w latach 2011 i 2017 przeprowadzono wywiad z pracownikami Zarzą-
du Infrastruktury Komunalnej i Transportu Miasta Krakowa (2011) oraz Zarządem 
Zieleni Miejskiej (2017) na temat aktualnej powierzchni terenów zielonych, liczby 
parków miejskich, skwerów i pnączy.

Celem rozdziału jest wskazanie na istotną rolę zieleni w przestrzeni miejskiej, 
w szczególności na jej funkcję fitoremediacyjną, która pozytywnie wpływa na wa-
runki aerosanitarne w mieście. Omówiona zostanie istotna rola fitoremediacyjna 

* Autorki: mgr Anna Hulicka, IGiGP, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński.
mgr Joanna Tarnawska, ENERGYWISE, Warszawa, e-mail: tarnawska.jm@gmail.com
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pnączy oraz zaproponowane zostaną rozwiązania mające na celu wykorzystanie me-
tod biologicznych jako skutecznego sposobu oczyszczania środowiska w Krakowie.

2.2.2. Położenie Krakowa oraz jego problemy przestrzenne
Według Klasyfikacji Kondrackiego (1988), Kraków oraz jego okolice położone 

są w trzech różnych jednostkach fizyczno-geograficznych. Są to od północy – po-
łudniowy kraniec Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, od południa – Pogórze 
Wielickie, a w centrum dolina rzeki Wisły, urozmaicona od zachodu wapiennymi 
zrębami tektonicznymi [2]. Zbadano, że z powodu specyficznego położenia Kra-
kowa, w mieście występują pewne właściwości klimatyczne (tzw. mikroklimat). 
Zaobserwowano m.in. osłabienie prędkości wiatru w centrum, większą liczbę cisz 
w obszarach zabudowanych oraz powstawanie mgieł [15]. Gęsta zabudowa Krakowa 
nie sprzyja przewietrzaniu miasta i tym samym samooczyszczaniu się powietrza 
atmosferycznego. Stwarza to warunki dla osadzania się zanieczyszczeń, które przez 
niemałą liczbę dni bezwietrznych (niemal 70% dni w roku) utrzymują się nad Kra-
kowem w formie smogu [18]. 

Porównując krakowskie zanieczyszczenia z lat 60., czyli czasów rozwoju przemy-
słu ciężkiego, do tego które występuje obecnie, można z całą pewnością stwierdzić, 
iż jest ono coraz mniejsze. Temat smogu w Krakowie nie jest zatem nowym zagad-
nieniem, ale problemem, który występuje od wielu lat [16]. W czasie, gdy Tadeusz 
Ptaszycki, krakowski architekt i urbanista, zaprojektował osobne miasto Nową Hutę 
(Kraków i Nowa Huta były dawniej dwoma osobnymi miastami; obecnie Nowa Huta 
jest dzielnicą miasta Krakowa), jego żona Anna Ptaszycka (architekt krajobrazu) 
stworzyła plan zieleni miejskiej dla Krakowa. Uwzględniła w nim zachowanie ukła-
du policentrycznego dwóch miast – Krakowa i Nowej Huty, wraz z ochroną zieleni 
pomiędzy tymi miastami oraz utworzeniem największego parku miejskiego – Parku 
Lotników, zwanego obecnie Parkiem AWF [22]. Zieleń ta, w formie klinu, miała 
pełnić funkcję izolacyjną oraz usprawnić proces przewietrzenia miasta. Obecnie te-
ren ten jest zabudowany. Znajduje się tam kampus Politechniki Krakowskiej, Szkoła 
AWF oraz nowe osiedla mieszkaniowe, a jedynym zachowanym terenem zielonym 
jest park miejski [26]. 

Nawiązując do zabudowywania korytarzy przewietrzających oraz zieleni izola-
cyjnej, warto podkreślić, iż w Krakowie brakuje spójnego systemu zieleni miejskiej. 
Wynika to ze złej polityki przestrzennej, która nie zapewnia ciągłości oraz nie daje 
możliwości rozplanowania układów zieleni miasta [11]. W zrównoważonej polityce 
przestrzennej, szczególne miejsce zajmują Miejscowe Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego (dalej MPZP), które jako miejscowe prawa obowiązujące zapewniają ład 



Rozdział 2: Energetyka odnawialna 65

przestrzenny i zrównoważony rozwój miasta [9]. Nowa zabudowa i niekontrolowany 
rozrost miasta zaburzają funkcjonowanie przyrodnicze i niszczą zieloną przestrzeń 
miasta. Dlatego MPZP ochroniłyby te tereny, które są szczególnie atrakcyjne dla 
deweloperów, tj. tereny zieleni publicznej oznaczone w MPZP jako ZP. Większość 
krajowskiej zieleni znajduje się w strefie przed i podmiejskiej. Obszary te, z racji ni-
skiej ceny oraz niskich kosztów utrzymania są wykupywane przez inwestorów, a ich 
niekontrolowana zabudowa prowadzi do likwidacji klinów przewietrzających miasto 
[11]. Warto wspomnieć, iż przed silną ekspansją procesów urbanizacyjnych, Kraków 
posiadał system zieleni miejskiej opierający się na tzw. pierścieniach zielonych. Zało-
żenie to oparte było o dwa najważniejsze obszary – Planty Krakowskie oraz, niegdyś 
częściowo wyłączone z ruchu, Aleje Trzech Wieszczów [11]. 

Kraków, poprzez swoje położenie fizycznogeograficzne posiada bardzo cenne 
i urozmaicone walory przyrodnicze. W granicach administracyjnych miasta znajdują 
się parki krajobrazowe (Bielańsko-Tyniecki, Tenczyński, Dolinki Krakowskie, Pa-
nieńskie Skały), rezerwaty przyrody (Skałki Przegorzalskie, Bielańskie Skałki, Skoł-
czanka, Bonarka) oraz użytki ekologiczne (Łąki Nowohuckie, Uroczysko w Rząsce). 
Krakowską zieleń tworzą także lasy, parki leśne, ogród zoologiczny i botaniczny, 
parki miejskie, skwery, ogródki działkowe, zieleń cmentarna, zieleń sportowa, przy-
uliczna, forteczna, klasztorna oraz rzeczna [10]. 

Z przeprowadzonych w 2011 oraz 2017 roku badań (w 2011 roku z Zarządem 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu Miasta Krakowa, a w roku 2017 z Zarządem 
Zieleni Miejskiej) wynika, iż w 2011 roku w Krakowie urządzone zostały: 42 parki 
miejskie, 334 skwery oraz 458 ha zieleni przyulicznej (w tym pnącza), która stanowi-
ła jedynie 1,4% powierzchni miasta. W roku 2017 naliczono w Krakowie 4 791,61 ha 
powierzchni terenów zielonych, na którą składa się m.in. 47 parków miejskich i 240 
skwerów. Brakuje informacji na temat zieleni izolacyjnej tj. pnączy. Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie nie jest w stanie podać jej dokładnej liczby.

Większość nowych parków Krakowa powstaje w miejscu istniejącej zieleni, na 
terenie biologiczno-czynnym. Warto jednak podkreślić, iż urządzenie nowego par-
ku miejskiego, chroni teren przed zabudową i gwarantuje dostęp do zieleni. Mimo 
wszystko należy pochwalić miasto za tworzenie nowych parków. Parki miejskie peł-
nią ważne funkcje i są istotnym elementem przestrzeni miejskiej. Niepokojącym 
trendem jest natomiast znaczny spadek liczby skwerów i zieleńców z 334 (2011) do 
240 (2017). Świadczyć to może jedynie o niekontrolowanej zabudowie Krakowa, 
kosztem zieleni miejskiej. 

Dodatkowo z danych podanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej wynika, że w 2017 
roku w Krakowie 4 791,61 ha całkowitej powierzchni terenów zajmuje zieleń miej-
ska. W roku 2008 natomiast zieleń miejska zajmowała 5 766,58 ha [10]. Można zatem 
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zauważyć znaczny spadek całkowitej powierzchni terenów zielonych, wpływający na 
jakość życia mieszkańców.

2.2.3. Źródła pochodzenia krakowskiego smogu oraz miejskie sposoby 
jego eliminacji 

Zła polityka przestrzenna, brak systemu zieleni oraz położenie w dolinie Wi-
sły wpływają negatywnie na akumulacje zanieczyszczeń. Dodatkowo niska emisja 
z kominów, w tym słaba jakość węgla używanego jako paliwo stałe i spalanie śmieci 
w piecach przyczyniają się do znacznie podwyższonych wartości w okresie grzew-
czym. Dlatego, w przypadku ogrzewania sezonowego z lokalnych palenisk domo-
wych, zaobserwowano wyraźny wzrost występowania w powietrzu dwutlenku siar-
ki, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1, a także metali ciężkich, rtęci gazowych, 
dioksyn i furanów [18]. Przekroczone normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 
w Krakowie, choć nie tak wysokie jak w sezonie grzewczym, zaobserwowano rów-
nież w okresie ciepłym. Smog powstaje zatem nie tylko wskutek tzw. niskiej emisji, 
ale także z powodu zwiększonego natężenia ruchu samochodowego, źródeł emisji 
przemysłowych czy lepszego utlenienia NO do NO2, powstałego poprzez wzrost 
temperatury [18]. Badania te potwierdza również W. Wilczyńska-Michalik (2016), 
która opisuje na konkretnym przykładzie, że wzrost koncentracji pyłów PM10 spo-
wodowany jest wzrostem koncentracji pyłów PM z emisji silników samochodowych, 
przemysłu oraz wprowadzeniem nowych technologii, w tym nanomateriałów. Po-
nadto, badaczka ta zaobserwowała inną niepokojącą tendencję. W efekcie wzrostu 
emisji drobnych cząsteczek koncentracja PM wyrażona w jednostkach masy na m³ 
może spadać, ale liczba cząstek w jednostce objętości wzrasta. Koncentracja wyrażo-
na liczbą cząstek na m³, w obecnych normach prawnych, nie podlega monitoringowi, 
dlatego nie można ocenić jej negatywnego wpływu na zdrowie człowieka [16]. Dane 
te pokazują, że działania ograniczające spalanie paliw stałych w piecach mogą być 
niewystarczające „w walce” o czyste powietrze.

Władze Krakowa stosują różne narzędzia walki ze smogiem. Wśród metod 
wymienione są: wymiana pieców węglowych, kontrole straży miejskiej w związku 
z nadmiernym spalaniem śmieci w kominkach, sprawny i spójny system sieci cie-
płowniczej, w tym zwiększenie liczby jej beneficjentów, ograniczenie emisji komu-
nikacyjnej, rozbudowa linii tramwajowych, wydzielenie buspasów oraz ścieżek ro-
werowych, poprawa polityki przestrzennej, w tym ochrona korytarzy przewietrzania 
oraz edukacja ekologiczna samych mieszkańców. Są to także instrumenty prawne 
tj. zakaz palenia paliwem stałym na terenie miasta od 2019 roku, w tym również na 
terenie całego województwa małopolskiego, czy działalność aktywna taka jak np. 
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czyszczenie ulic. Władze miejskie wchodząc we współpracę z placówkami naukowo-
-badawczymi, na czele z AGH, pomagają wdrożyć specjalne programy i rozwiązania 
modelowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (Urząd Miasta Krakowa).

2.2.4. Dlaczego zieleń fitoremediacyjna?
Zieleń miejska pełni różne funkcje. Podzielić je można na cztery grupy: technicz-

ne, estetyczne, społeczno-gospodarcze i ekologiczne [3]. Funkcja techniczna polega 
na możliwości pochłaniania fal akustycznych przez drzewa. Na ograniczenie hałasu 
wpływa dobry dobór gatunków drzew, spośród których najbardziej dźwiękochłonne 
są klon, lipa i topola. Istotną funkcję pełnią także pnącza [12]. Estetyczne wyko-
rzystanie zieleni maskuje miejsca nieładne i zdegradowane lub po prostu ozdabia 
przestrzeń miasta. Funkcje społeczno-gospodarcze z kolei, związane są z poprawą 
jakości życia mieszkańców, m.in dzięki rekreacji, edukacji i wypoczynkowi. Pełni 
ona także funkcje turystyczną, w szczególności, jeśli dotyczy zieleni zabytkowej [3].

Nieocenionym walorem zieleni miejskiej jest jednak jej funkcja ekologiczna, czyli 
zdrowotna [3]. Zaletą roślin jest ich możliwość absorbowania zanieczyszczeń tj. py-
łów, gazów oraz wydzielanie fitoncydów [12]. Rośliny poprzez zdolność do fotosyn-
tezy produkują tlen, pełniąc funkcję biologiczną (życiodajną). Zdolność filtracyjna 
drzew polega na wypłukiwaniu zanieczyszczeń z igły i liścia przez wodę opadową. 
Przeciętne drzewo, w przeciągu całego okresu wegetacyjnego, jest w stanie absorbo-
wać około 130 kg zanieczyszczeń pochodzących ze spalin samochodów [3]. 

Dlatego, coraz częściej wspomina się o możliwościach wykorzystania metod bio-
logicznych jako skutecznego sposobu oczyszczania środowiska. Jedną z nich jest 
metoda fitoremediacyjna roślin, która poprzez proces fotosyntezy niszczy ksenobio-
tyki zanieczyszczające środowisko. Termin fitoremediacja pochodzi od słów roślina 
(grec. phyton) i naprawiać (grec. remediare) i po raz pierwszy została opisana w lite-
raturze przez Ilia Raskin w 1991 roku [14]. Rośliny charakteryzują się rozwiniętym 
systemem korzeniowym, dużą produkcją biomasy i tolerancją na zanieczyszczenia, 
które w dużych ilościach są w stanie się zakumulować. Istnieje wiele technik fitore-
mediacji, tj. fitoekstrakcja, fitodegradacja, fitostabilizacja, fitoewaporacja i ryzofil-
tracje. Każda z nich polega na innym systemie oczyszczania, przy czym nie zawsze 
jedna technika wystarczy, aby skutecznie zastosować ją na danym obszarze. Dlatego 
często praktykowaną metodą jest łączenie wielu technik fitoremediacyjnych. Ma ona 
coraz częściej zastosowanie na obszarach zdegradowanych i poprzemysłowych, które 
przekształcane zostają w obszary rekreacyjne lub mieszkalne [20].

Fitoremediacja nazywana jest „zieloną technologią”. Stanowi ona obiecującą alter-
natywę dla przyszłych metod oczyszczania ekosystemów. Wykorzystywana jest naj-
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częściej do oczyszczania gleb i osadów oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 
które skażone są przede wszystkim metalami ciężkimi i pierwiastkami radioaktyw-
nymi [7]. Może ona jednak znaleźć zastosowanie do oczyszczenia zanieczyszczeń 
z powietrza. Jednym z najbardziej niebezpiecznych związków wdychanych przez 
człowieka jest pył zawieszony PM10 i PM2,5. Powoduje on nadciśnienie, choro-
by serca i płuc, alergię oraz astmę. Za główne źródło emisji pyłów PM odpowiada 
człowiek oraz jego działalność tj. spalanie paliw, ścieranie nawierzchni dróg, emisja 
z silników spalinowych (w szczególności stare silniki diesla) oraz działalność prze-
mysłowa. Dlatego też należy pamiętać, że zieleń miejska pełni niezwykle istotną rolę 
w oczyszczeniu zanieczyszczeń na terenie zurbanizowanym. Ważne jest nie tylko 
idealne dobranie gatunku, ale również jego gęstość i rozmieszczenie [21]. 

2.2.5. Możliwości zastosowania fitoremediacji w Krakowie
Wszelkie pomysły zwalczania krakowskiego smogu są istotne i pożądane. Naj-

istotniejsze z punktu widzenia ludzi oraz jakości ich życia jest zniwelowanie źródła 
pochodzenia zanieczyszczeń. Warto jednak pamiętać, że nie jest możliwa całkowita 
redukcja pyłów i gazów. Należy zatem szukać takich pomysłów, które dają moż-
liwość redukcji zanieczyszczeń już wyemitowanych. W momencie, kiedy pył oraz 
związki znajdują się już w powietrzu, jedynym sposobem ich wchłaniania będzie 
fitoremediacja. Metoda ta, nie polega na zlikwidowaniu problemu zanieczyszczenia 
w mieście. Jest jedynie wsparciem dla metod i pomysłów już istniejących. Jest to 
o tyle istotne, iż obecnie istniejące drzewa, które mogłyby znacząco przyczynić się 
do poprawy warunków areosanitarnych w Krakowie, powoli przestają sobie radzić 
z nadmiarem zanieczyszczeń.

Początkowo pyły atakują mniej odporne drzewa iglaste, by w późniejszym okre-
sie zaatakować również te liściaste [3]. Duże stężenie pyłów prowadzi do zatkania 
aparatów szparkowych u roślin czego skutkiem może być brak transpiracji i śmierć 
rośliny [3]. W Krakowie, już w 2004 roku zaobserwowano powolne umieranie drzew, 
w szczególności tych iglastych, które gorzej radzą sobie z negatywnymi czynnikami 
zewnętrznymi. Wzmożony ruch samochodowy, duża liczba dni bezwietrznych oraz 
przestarzały system ogrzewania (piece węglowe) w bezpośrednim sąsiedztwie Plant, 
wpływają na złą kondycję zdrowotną drzew iglastych oraz liściastych, w szczegól-
ności klonów. Jest to szczególnie zauważalne u drzew rosnących bezpośrednio przy 
drodze [6]. Zjawisko to występuje również w Parku Krakowskim, gdzie ze wzglę-
du na wzmożony ruch samochodowy na Alejach Trzech Wieszczów, w parku nie 
przyjmują się nowe i umierają stare drzewa iglaste [28]. Zastosowanie fitoremediacji, 
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polegające na dobraniu odpowiednich nasadzeń, odciąży inne drzewa, poprawi kon-
dycję istniejącego drzewostanu i wspomoże proces oczyszczania miasta. 

Różne gatunki drzew, ale również odmiany jednego gatunku, różnią się zdolno-
ścią gromadzenia pyłów. Z badań przeprowadzonych przez I. Sadowiec i S. Gaw-
roński (2013) dotyczących zdolności fitoremediacyjnych jednego gatunku wynika, 
iż najlepszym fitoremediantem drzew z gatunku lipy jest lipa drobnolistna. Zgroma-
dziła ona najwięcej pyłów PM2,5. Najgorszym gatunkiem okazała się natomiast lipa 
szerokolistna. Badania te potwierdzają hipotezę, iż nie każde drzewo w mieście bę-
dzie miało zdolność pochłaniania dużej ilości zanieczyszczeń. Fitoremediacja polega, 
między innymi, na odpowiednim doborze drzew, które będą miały najlepszą zdol-
ność do procesu fotosyntezy [24]. Wśród drzew, które najlepiej pochłaniają dioksyny 
wymienić można drzewa iglaste, tj. jałowce, sosnę górską, świerk syberyjski, jodłę 
kalifornijską oraz liściaste, takie jak robinia akacjowa, karagana syberyjska, klon 
jawor i klon polny. Z kolei drzewa o największej absorbcji pyłów PM, to gatunki lipy 
holenderskiej, brzozy brodawkowatej, leszczyny tureckiej i topoli osiki [5]. 

W 2011 roku przeprowadzono w Polsce badania pod kierunkiem R. Popka, 
H. Gawrońskiej i S. Gawrońskiego z Zakładu Przyrodniczego Podstaw Ogrodnictwa 
SGGW w Warszawie, będących prionierami metody fitoremediacyjnej w Polsce, któ-
re określiły zdolność krzewów do akumulacji mikropyłów z powietrza. Wykazały one 
wielką różnorodność roślin pod względem ich możliwości absorpcyjnej. Najlepszymi 
krzewami okazały się oliwnik drobnolistny, jarząb, cis pospolity, najgorszą natomiast 
róża pomarszczona. Na szczególną uwagę zasługują pnącza, które absorbują niemal-
że taką samą wartość zanieczyszczeń, co drzewa o najwyższym wskaźniku fitoreme-
diacyjnym [21]. Oznacza to, że pnącza znajdują idealne zastosowanie w ograniczeniu 
negatywnych skutków zanieczyszczenia środowiska i to one powinny być sadzone 
w miastach o największej kumulacji zanieczyszczeń. Są one także tanie – średnia 
cena za 1 sadzonkę pnączy wynosi ok. 4 zł, w tym istnieje również możliwość roz-
mnażania ich poprzez odkłady. Zastosowanie w Krakowie niskobudżetowych nasa-
dzeń pnączy i bluszczy powinno mieć miejsce na obszarach najbardziej narażonych 
na występowanie zanieczyszczeń tj. drogi, ciągi komunikacyjne. 

Pnącza cechuje zdolność do dynamicznego przyrostu, nawet 5 m na rok. Moż-
na je zastosować na ekranach akustycznych, które posiadają specjalne uchwyty na 
pnącza (fot. 1). 

Pnącza, zasadzone na ekranach akustycznych posiadają wiele zalet. Pełnią funkcje 
estetyczne, zdrowotne (fitoremediacja zanieczyszczeń ze spalin samochodowych), 
techniczne (tłumią hałas). Okazuje się jednak, że mogą one wpływać również na 
poprawę bioróżnorodności. Stosowane od lat ekrany przeźroczyste z naklejkami 
ptaków lub pasków nie chronią ptaków przed śmiercią. Zastosowanie pnączy ogra-
niczyłoby ich wymieranie [23].
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Fot. 1. Próba nasadzenia pnączy na ul. Stella-Sawickiego w Krakowie – przykład ekranu aku-
stycznego ze specjalnym uchwytem na pnącza. Fot. A. Hulicka

Pnącza mogą powstawać także na ścianach budynków, tworząc tzw. „zielone ścia-
ny”, które przyczynią się do zwiększenia powierzchni biologiczno-czynnych w mie-
ście. Wpłyną one również pozytywnie na poprawę estetyki miasta, m.in. poprzez 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów poddanych rewitalizacji [13].

2.2.6. Smogathon 
Na możliwości wykorzystania metod biologicznych, jako skutecznego sposobu 

oczyszczania środowiska, zwrócono w Krakowie uwagę dopiero w 2016 roku, kiedy 
to firma Green City Solution z Berlina wygrała konkurs o nazwie Smogathon1. Kon-
kurs jest przeznaczony dla startupów, naukowców oraz innych osób pracujących nad 
pomysłami rozwiązań technologicznych mających zwalczać smog. Smogathon odbył 
się po raz pierwszy w 2015 roku, a jego pomysłodawcą i organizatorem był Maciej 
Ryś [1]. Pierwszą edycję konkursu wygrała niemiecka firma. Zaproponowała ona 
usuwanie zanieczyszczeń z powietrza poprzez instalacje nazwane miejskimi drze-
wami. To innowacyjne rozwiązanie zakłada, że smog wchłonięty zostanie poprzez 

1  Smogathon – konkurs dla startupów, naukowców oraz innych osób pracujących nad technologiami 
wspierającymi walkę ze smogiem.
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instalacje składające się z paneli genetycznie zmodyfikowanego mchu (zmienionego 
w taki sposób, aby zwiększyć jego właściwości pochłaniania zanieczyszczeń z powie-
trza) oraz inteligentnych czujników kontrolujących kolonię i systemu nawadniania 
wraz z panelami słonecznymi zapewniającymi prawie całkowitą samowystarczalność 
każdej instalacji. Ściany mchu już funkcjonują w kilku europejskich miastach i jak 
zapewnia producent, każda ściana pochłania tyle dwutlenku węgla co 275 drzew. 
Pomimo wielu zalet jakimi cechują się ściany mchu, takich jak estetyczny wygląd 
i pochłanianie zanieczyszczeń, jest to bardzo kosztowny sposób walki ze smogiem. 
Koszt jednej instalacji to ok. 100 tys. zł, a ze względu na fakt, że panele wymagają re-
gularnego czyszczenia i nie są w 100% samowystarczalne roczne utrzymanie wynosi 
ok. 10 tys. zł [19]. W przeliczeniu jedna instalacja pochłania jedynie 12 kg pyłów. 
Natomiast jeden piec służący ocieplaniu domu produkuje 60 kg pyłów, to oznacza 
z kolei, że potrzeba aż pięciu ścian mchu w sumie kosztujących ok. 500 tys. zł, aby 
zrównoważyć jeden piec [17].

Trzeci Smogathon (2017) wygrał amerykański startup Artveoli. Firma ta zapro-
ponowała estetyczne panele do montowania na ścianie, które produkują tlen przy 
jednoczesnym wchłanianiu dwutlenku węgla. Założenie to wykorzystuje zatem me-
chanizm, jaki roślina stosuje podczas procesu fotosyntezy [4]. 

Warto zwrócić jednak uwagę, że po rozstrzygnięciu trzeciego już Smogathonu 
trudno oprzeć się wrażeniu, iż zgłaszane przez projektantów pomysły, w tym w szcze-
gólności te wygrywające coroczny konkurs są nie tylko niezwykle innowacyjne, ale 
też bardzo kosztowne, a ich zastosowanie nie jest możliwe w polskich warunkach. 

Pokłosiem Smoghathonu było zwrócenie uwagi przez władze Krakowa na istotę 
zieleni miejskiej i jej funkcji zdrowotnej. W 2016 roku Prezydent Miasta Krako-
wa zwrócił uwagę na pyłochłonną zieleń, która przyczynia się do poprawy jakości 
powietrza (Radio Kraków), a w 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował 
plany zazieleniania miasta poprzez zastosowanie Ściany mchu „The City Tree” (lau-
reata konkursu Smoghaton) oraz nasadzenia pyłochłonnych krzewów w najbardziej 
ruchliwych ciągach komunikacyjnych (Magiczny Kraków).

Urządzenia „zielonych ścian” w Krakowie są zasadne w szczególności w kontek-
ście problemów przestrzennych oraz braku miejsca na tworzenie i urządzanie nowej 
zieleni miejskiej. „Zielone ściany” są w stanie uatrakcyjnić miasto, przyczyniając się 
tym samym do poprawy jakości powietrza. Jednakże patrząc na warunki polskie oraz 
sytuację ekonomiczną polskich miast, wydawałoby się zasadnym, aby zastosować 
nasadzenia naturalne głównie pnączy, które są tanie w utrzymaniu i nie wymagają 
dużej ilości pracy pielęgnacyjnej [8]. 
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2.2.7. Podsumowanie
Przedstawiona w rozdziale możliwość zastosowania zieleni fitoremediacyjnej, 

jako jednego ze sposobów oczyszczania miasta ze szkodliwych pyłów i gazów po-
winna znaleźć zastosowanie i zostać wdrożona w ramach „Programu naprawczego” 
przez władze Krakowa. Główną zaletą zastosowania tej metody będzie odciążenie 
starych i obumierających drzew w procesie oczyszczenia miasta. Plan taki musi być 
jednak skonsultowany z najlepszymi specjalistami i botanikami w mieście. Nie każda 
roślina spełnia funkcje fitoremediacyjne, a nie każde drzewo przyjmie się na danym 
obszarze.

Metoda fitoremediacyjna bazuje na zdolności absorpcyjnej zanieczyszczeń. Dla-
tego też powinna być ona zastosowana i implementowana na równi z innymi meto-
dami oczyszczenia powietrza.

Należy zauważyć, że pojawił się niepokojący trend jakim jest zmniejszenie liczby 
skwerów i zieleńców w mieście, na których najczęściej znajdują się drzewa (mogą-
ce być najlepszym gatunkiem fitoremediacynym). Spadek zieleńców z liczby 334 
(2011) do 240 (2017) świadczy o zbyt intensywnej zabudowie miasta i zmniejszaniu 
powierzchni zieleni miejskiej, która bezpośrednio wpływa na poprawę warunków 
i jakości życia mieszkańców. Pozytywne jest jednak to, że władze miasta Krakowa 
zwróciły uwagę na funkcje zdrowotne zieleni miejskiej oraz ich zdolności absorbu-
jących i od roku 2017 próbują to naprawić.

Badania naukowców z AGH udowodniły, że krakowski smog wstępuje nie tyl-
ko w sezonie grzewczym. Wzmożony ruch samochodowy i (w mniejszym stopniu) 
przemysł przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza w miesiącach ciepłych 
i przejściowych (wrzesień, kwiecień–maj). Dlatego też zasadnym byłoby urządzanie 
zieleni, zmniejszenie niekontrolowanej zabudowy, w tym także niezabudowywanie 
skwerów i zieleńców, a także przede wszystkim, wykorzystanie zieleni fitoremedia-
cyjnej wzdłuż wszystkich krakowskich szlaków komunikacyjnych. Obsadzenie dróg 
pnączami oczyści powietrze i przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologiczno-
-czynnych w mieście. Warto podkreślić, że niezbędnym warunkiem gwarantującym, 
że zieleń fitoremediacyjna spełniała swoją rolę, jest zazielenienie jak największej po-
wierzchni miasta. Oznacza to zatem, że pnącza powinny zostać nasadzone na każ-
dym możliwym ekranie akustycznym, płotach i murach oraz jeśli to tylko możliwe 
także na budynkach, które podniosą swój walor estetyczny.
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2.3. Odpady komunalne źródłem energii odnawialnej* 

2.3.1. Wstęp
Wytwarzanie odpadów to cecha nieodłączna od aktywności gospodarczej czło-

wieka, a ich zagospodarowanie stało się problemem wszystkich społeczeństw oraz 
gospodarek. Wraz ze wzrostem bogactwa krajów rozwiniętych technologicznie zwięk-
sza się ilość odpadów komunalnych stałych oraz ścieków, które wymagają obróbki 
i niszczenia. Odnotowano również wzrost zużycia substancji chemicznych w życiu co-
dziennym w gospodarstwach domowych. Istnieje wymóg, aby w procesie gospodarki 
odpadami nie powodować szkód w środowisku. Efektem tego stała się konieczność 
zagospodarowania odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych wykorzystania 
ich jako źródła energii odnawialnej. Wynika ona przede wszystkim z potrzeby oszczę-
dzania zasobów, ograniczania przestrzeni potrzebnej do składowania odpadów, jak 
i uciążliwości powodowanych wydalaniem zanieczyszczeń do środowiska.

Do podstawowych dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych należą:

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienia-
jąca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. 
WE L 140 z 05.06.2009),

 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 283 z 27.10.2001),

 Biała Księga „Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii” (1997),
 Zielona Księga „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego” (2001).

* Autorzy: dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych; 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31, e-mail: 
r.luft@uthrad.pl

 lic. Natalia Dudarska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Ra-
domiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych; 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31, e-mail: n.dudar-
ska@onet.pl

 lic. Amanda Majchrowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych; 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31, e-mail: 
amanda_majchrowska@interia.pl

 dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, 
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2.3.2. Odpady komunalne
Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – odpady komunalne to „od-

pady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które za względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpa-
dy komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący 
ich właściwości” [1].

Odpady komunalne posiadają specyficzny heterogenny skład, w który wchodzą 
substancje palne, czynne biologicznie, toksyczne, wybuchowe, o znacznej ilości oło-
wiu czy innych metali ciężkich, a nawet zakażone mikroorganizmami chorobotwór-
czymi. Właściwości technologiczne odpadów mogą ulegać zmianom, są one zależne 
między innymi od [2]: 

 rodzaju zabudowy miejskiej,
 nasycenia zabudowy miejskiej obiektami usługowymi oraz innymi obiektami 

niemieszkalnymi,
 techniczno-sanitarnego wyposażenia budynków (przede wszystkim od sposobu 

ich ogrzewania),
 pór roku,
 posiadania przydomowego ogródka.

Odpady komunalne można przekształcić termicznie w wyniku czego uzyskuje się 
energię odnawialną. Do przekształceń termicznych zalicza się [3]:

 spalanie odpadów,
 alternatywne technologie w odniesieniu do spalania odpadów,
 współspalanie odpadów i paliw konwencjonalnych.

2.3.3. Spalanie odpadów
Wśród procesów termicznego przekształcania odpadów komunalnych najczęściej 

wykorzystywaną metodą jest ich spalanie w kotłach z rusztem ruchomym (w Euro-
pie 87% ZTPOK). Odbywa się to w zakładach termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych (ZTPOK), zwanych potocznie spalarniami odpadów. Zakłady te 
posiadają wyspecjalizowaną instalację przeznaczoną do odzysku energii z odpadów 
komunalnych [4].

Proces spalania odpadów polega na wybraniu odpowiedniej zabudowy i konfi-
guracji obiegu parowo-wodnego. Obiegi parowo-wodne odgrywają niebanalną rolę 
podczas odzysku energii z odpadów komunalnych, ponieważ stanowią jego tech-
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niczną podstawę. Na rysunku 1 przedstawiono schemat obiegu parowo-wodnego 
ZTPOK [5].

Woda podawana jest do kotła spalarni, gdzie odbiera energię cieplną od spalanych 
odpadów w wyniku czego zmienia się w parę przegrzaną (około 400°C i 40 bar). Para 
ta w kolejnym etapie kierowana jest do turbiny. W turbinie oddaje energię ciepl-
ną, gdzie praca ta za pośrednictwem turbogeneratora zamieniona zostaje w energię 
elektryczną. Turbinę wybiera się mając na uwadze aspekt ilościowy oraz jakościowy 
produkowanego ciepła w spalarni [4].

Rys. 1. Schemat obiegu cieplnego spalarni odpadów z kotłem rusztowym i turbiną upustowo- 
-kondensacyjną, gdzie: 1 – komora spalania, 2 – sfera wymienników ciepła, 3 – walczak, 
4 – turbina, 5 – generator, 6 – skraplacz, 7 – wymiennik ciepła sieci ciepłowniczej, 8 – od-
gazowywacz [4]

2.3.4. Alternatywne technologie w odniesieniu do konwencjonalnego 
spalania odpadów

Ze względu na brak pełnej satysfakcji z unieszkodliwiania odpadów metodą bez-
pośredniego spalania zaczęto poszukiwać innych rozwiązań. Dzięki temu zaintereso-
wano się metodami odgazowania i zgazowania odpadów, jak również ich kombina-
cjami zwanymi metodami pirolizy. Metody te pozwalają uzyskać z odpadów energię, 
którą można później magazynować – gaz, olej. Do najważniejszych instalacji tego 
typu technologii należą [6]:
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 THERMOSELECT (Firma THERMOSELECT SE), NOELL – Konversionsver-
fahren (Firma Noell – KRC Energie und Umwelttechnik). Instalacje te działają 
w oparciu o wykorzystanie szeregowo procesu pirolizy oraz procesu zgazowania 
jej stałego produktu.

 Schwell – Brenn – Verfahren (KWU Siemens), Doutherm – Verfahren (Von Roll), 
Pyro – Melt – Verfahren (ML Entsorgungs und Energieanlagen GmbH). Idea 
działania tych instalacji polega na połączeniu klasycznego procesu pirolizy ze 
spalaniem wydzielonego stałego produktu pirolizy.

 Mannesmann – PYROPLEQ – Verfahren, DBA – Verfahren (Deutsche Babcock- 
Anlagen) oraz PKA – Verfahren (Pyrolyse – Kraft – Anłagen). Proces działania 
tych instalacji opiera się w głównej mierze na zjawisku pirolizy, a stały produkt 
pirolizy wymaga oddzielnej utylizacji.

 SVZ – Sekund (Rorhstoff – Verwertungszentrum). To instalacja pracująca 
w Schwarze Pumpe (Niemcy), która utylizuje na dużą skalę przede wszystkim 
odpady niebezpieczne. Idea jej działania jest bliska teorii procesów zgazowania.

2.3.5. Współspalanie odpadów i paliw konwencjonalnych
Produkcja energii odnawialnej może odbywać się również poprzez współspalanie 

biomasy i paliw konwencjonalnych w elektrociepłowniach. Taki proces technologicz-
ny może opierać się na współspalaniu bezpośrednim bądź pośrednim [3]: 

 współspalanie bezpośrednie zachodzi, gdy do procesu spalania osobno doprowa-
dzany jest strumień węgla i biomasy, bądź gotowa mieszanka węgla oraz biomasy 
(mieszane paliwo wtórne),

 współspalanie pośrednie zachodzi w przypadku, kiedy biomasa jest spalana, nato-
miast entalpia powstających spalin jest wykorzystana w komorze spalania. 
Uproszczony schemat współspalania bezpośredniego oraz pośredniego przedsta-

wia odpowiednio rys. 2 oraz rys. 3 [7].
Schemat zaprezentowany na rys. 2 jest obecnie najczęściej wykorzystywany 

w przypadku realizacji procesu współspalania biomasy i węgla kamiennego. Jego 
popularność wynika ze stosunkowo niskich nakładów finansowych, które należy po-
nieść, aby przystosować istniejące już kotły energetyczne do współspalania.

Na rys. 3 przedstawiono układ energetyczny, w którym wykorzystywane są przed-
paleniska. Układ ten, w przeciwieństwie do powyżej omówionego, charakteryzuje się 
stosunkowo wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Jednak mimo wielu cechujących 
go zalet, jak np. utrzymanie wymaganej przez odbiorców jakości popiołu czy roz-
dzielenie strumieni popiołu z poszczególnych paliw, jest jeszcze stosunkowo mało 
popularny [7].
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Rys. 2. Przykładowy schemat współspalania bezpośredniego [3]

Rys. 3. Przykładowy schemat współspalania pośredniego [3]

2.3.6. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce
Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012–2016 

zestawiono w tabeli 1 [8]. Zawarto w niej informacje dotyczące ilości odpadów komu-
nalnych zebranych w tysiącach ton oraz ilość odpadów przeznaczonych do procesów 
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odzysku i unieszkodliwienia z podziałem na 4 grupy: recykling, kompostowanie i fer-
mentacja, przekształcenie termiczne, składowanie.

Tab. 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce [8]
Rodzaj/Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Odpady komunalne zebrane w tys. t 9 581 9 474 10 330 10 863 11 654
Odpady przeznaczone do procesów odzysku i unieszkodliwiania

Recykling 1 244 1 499 2 180 2 867 3 243
Kompostowanie lub fermentacja 1 128 1 231 1 154 1 750 1 890
Przekształcenie termiczne 51 766 1 560 1 439 2 266
Składowanie 7 158 5 979 5 437 4 808 4 255

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ilość zebranych odpadów ko-
munalnych w badanym okresie wzrasta co roku.

W ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie wzrasta procentowy udział recyklingu. 
Ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu w roku 2016 była 2,6 razy większa niż 
w roku 2012.

Największy skok odnotowano w przypadku odpadów przeznaczonych do prze-
kształcenia termicznego. W 2012 roku wynosił on zaledwie 51 tys. t, natomiast w roku 
2016 2 266 tys. t. Oznacza to, że odpady komunalne są coraz częściej wykorzystywane 
jako źródło energii odnawialnej.

2.3.7.  Aspekty środowiskowe termicznego przekształcania odpadów
Każdy z opisanych powyżej procesów technologii termicznego przekształcania 

odpadów powoduje emisję stałych produktów poprocesowych. Można zaliczyć do 
nich [9]: 

 żużel – zwykle ma największy udział,
 popioły pochodzące z ciągów konwekcyjnych węzła utylizacji ciepła,
 pyły pochodzące z urządzeń odpylających,
 pozostałości poreakcyjne z instalacji oczyszczania spalin.

Powyższe produkty poprocesowe odmiennie oddziałują na środowisko. Najmniej 
niebezpieczny dla środowiska z powyżej wymienionych jest żużel. Mimo to zalecane 
jest, aby go neutralizować. Proces neutralizacji polega na usuwaniu metali, rozdrab-
nianiu, wypłukiwaniu soli oraz odpowiednim sezonowaniu. Po neutralizacji żużel 
dopuszczany jest do wykorzystania budowlanego, za wyjątkiem prac ziemnych na 
obszarach szczególnie chronionych, np. ujęć wód leczniczych czy zbiorników wód 
pitnych [3].
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Nieporównywalnie większe zagrożenie dla środowiska stanowią substancje pozo-
stałe z wymienionych produktów poprocesowych. Stężenie metali ciężkich występu-
jących w tych produktach, dioksyn czy furanów jest zdecydowanie większe. Jest to 
spowodowane bezpośrednio charakterem procesu termicznego, którego te produkty 
poprocesowe są pozostałością. We współcześnie rozumianych, konwencjonalnych 
technologiach termicznego przekształcania odpadów konieczna jest specjalna insta-
lacja, która unieszkodliwia te produkty. Przykładem takiej instalacji jest Thermoselect, 
w której unieszkodliwienie produktów ma miejsce bezpośrednio w wyniku realizo-
wanego procesu [9].

Rozpatrując wpływ współspalania odpadów na środowisko zauważono również 
jego pozytywny efekt. Polega on przede wszystkim na zmniejszeniu emisji substan-
cji szkodliwych do atmosfery. Odnotowano spadek emisji tlenków siarki, azotu oraz 
spadek zawartości pyłu w spalinach [10].

2.3.8. Podsumowanie
Wykorzystanie odpadów komunalnych w celu produkcji energii elektrycznej oraz 

ciepła sieciowego jest bardzo korzystnym aspektem polskiej polityki energetycznej. 
W świetle dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej i Polski odpady ko-

munalne (biodegradowalne) stanowią źródło energii odnawialnej.
Taki rodzaj biomasy wykorzystuje się do procesów przekształcania termicznego, 

tj. spalania, alternatywnych technologii (w odniesieniu do spalania odpadów), współ-
spalania odpadów oraz pozyskiwania energii.

Dzięki stosowaniu termicznych przekształceń redukuje się ilość składowanych 
komunalnych odpadów ulegających biodegradacji. Potwierdzeniem tego są dane 
statystyczne, uzyskane ze strony stat.gov.pl, po analizie których widać, że z roku na 
rok coraz większa ilość odpadów przeznaczonych do procesów odzysku i unieszko-
dliwiania jest poddawana przekształcaniu termicznemu.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że wykorzystując metody termicznego prze-
kształcania można pozyskać w sposób bezpieczny dla środowiska oraz kontrolowany 
użyteczne formy energii. 
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2.4. Projektowanie elektrowni hybrydowej z uwzględnieniem 
preferencji użytkownika* 

2.4.1. Wstęp
Rozwój energetyki odnawialnej zależy m.in. od mechanizmów wsparcia, cen 

energii i świadomości społecznej. Zmiana warunków finansowania instalacji OZE 
w Polsce zwiększa atrakcyjność instalacji autonomicznych, zaspokajających w pełni 
potrzeby wybranego odbiorcy i w efekcie uniezależnienie od dostaw energii z sie-
ci elektroenergetycznej. Przedmiotem rozdziału jest elektrownia hybrydowa małej 
mocy: od kilku do kilkunastu kilowatów. Podstawowe elementy elektrowni to: od-
nawialne źródła energii np. elektrownia słoneczna i/lub wiatrowa (rys. 1), magazyn 
energii zapewniający systemowi autonomię, odbiornik zrzutowy wykorzystujący nad-
wyżki energii w systemie oraz zasilanie awaryjne. Istotnym elementem elektrowni 
jest układ sterowania z systemem zarządzania zasobami energetycznymi. Parametry 
elektrowni muszą być tak dobrane, aby zaspokoić wiele wymagań: ciągłość zasilania 
przez określony czas liczony w godzinach lub dniach, minimalizację kosztów insta-
lacji, określony czas zwrotu inwestycji, minimalizację pojemności magazynu energii, 
maksymalne wykorzystanie potencjału instalacji co można sprowadzić do wymagania 
minimalnych nadwyżek energii w systemie. Zadanie wyboru parametrów elektrowni 
jest więc zadaniem optymalizacyjnym przy większej liczbie kryteriów decyzyjnych. 
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych użytkownik musi określić swoje wymagania. 
W pracy pokazano jaki wpływ na parametry elektrowni mają indywidualne priorytety 
użytkownika i jak uwzględniać je w procesie projektowania elektrowni. Formułuje się 
wskaźnik jakości w postaci sumy ważonej kryteriów cząstkowych. Wagi wskaźnika 
jakości uwzględniają priorytety użytkownika i wyznacza się je stosując wielokryterial-
ną metodę hierarchiczną analizy problemów decyzyjnych Saaty’ego (AHP). Zmiana 
preferencji użytkownika instalacji skutkuje zmianą wag wskaźnika jakości i innych 
parametrów elektrowni hybrydowej. Istotny wpływ na parametry elektrowni z odna-
wialnymi źródłami energii mają nie tylko preferencje użytkownika, ale także lokalne 
zasoby energii odnawialnej i potrzeby energetyczne użytkownika.

Do badań przyjęto elektrownię hybrydową usytuowaną w północnej Polsce i zło-
żoną z magazynu energii (akumulatorów) oraz z dwóch odnawialnych źródeł: elek-
trowni słonecznej i elektrowni wiatrowej. Elektrownia zaspokaja potrzeby energe-
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tyczne wybranego gospodarstwa domowego. Ilość energii ze źródeł odnawialnych 
zależy od warunków meteorologicznych: nasłonecznienia i prędkości wiatru. Dane 
klimatyczne wybrane do obliczeń pochodzą ze stacji meteorologicznej Politechniki 
Gdańskiej.

Fot. 1. Elektrownia hybrydowa złożona z elektrowni wiatrowej i słonecznej

Parametry elektrowni hybrydowej, czyli: moc elektrowni słonecznej i wiatrowej 
oraz pojemność akumulatorów określono w oparciu o wybrane scenariusze potrzeb 
energetycznych użytkownika oraz profile nasłonecznienia, temperatury i prędkości 
wiatru reprezentatywne dla różnych pór roku. Badania prowadzono na dedykowa-
nym modelu matematycznym elektrowni hybrydowej.

W kolejnych punktach opisano elektrownię hybrydową i jej parametry, preferen-
cje użytkownika i wskaźnik jakości, algorytm wyznaczania parametrów elektrowni, 
przykładowe obliczenia oraz wnioski.

2.4.2. Elektrownia hybrydowa i jej parametry
Elektrownie hybrydowe mają różne moce, ilość źródeł energii, magazyny energii, 

przekształtniki i sposób sterowania. Postęp technologiczny i spadek cen powodu-
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ją, że nawet w instalacjach małej mocy źródła są włączane do sieci lokalnej przez 
przekształtniki z zaimplementowanymi algorytmami sterowania źródłami, w tym 
pracą źródeł z optymalną sprawnością. Autonomia instalacji wymaga ponadto ukła-
du sterowania zasobami energetycznymi systemu (ang. EMS – Energy Management 
System), czyli sterowania także pracą odbiorników. 

Na etapie projektowania elektrowni hybrydowej należy określić jej podstawowe 
parametry: pojemność magazynu energii, moc elektrowni słonecznej i wiatrowej. 
Parametry mikroelektrowni hybrydowej zależą od wielu czynników. Najważniejsze 
z nich to: 

 cel instalacji, czyli niezawodne zaspokojenie potrzeb energetycznych użytkownika 
przez założony czas, czas autonomii instalacji,

 zasoby energii odnawialnej w miejscu instalacji, 
 potrzeby energetyczne użytkownika, 
 subiektywne, indywidualne priorytety użytkownika instalacji.

Wymagany czas autonomii instalacji ma istotny wpływ na pojemność magazynu 
energii i ustalany jest zależnie od wymagań użytkownika odnośnie niezawodności 
zasilania, lokalnych warunków klimatycznych i profilu obciążenia. Jeżeli instalacja 
ma zagwarantować niezawodność zasilania, to magazyn energii nie pokrywa tyl-
ko lokalnych różnic pomiędzy konsumpcją a produkcją energii, ale jest rezerwą na 
okres, gdy produkcja energii jest niewystarczająca. Okres autonomii można wybrać 
arbitralnie lub określić na podstawie analizy danych meteorologicznych pod kątem 
częstości występowania i liczby kolejnych dni bezwietrznych i bardzo pochmurnych, 
gdy ilość energii produkowanej może być niewystarczająca na pokrycie potrzeb pod-
stawowych. Za ekonomicznie uzasadniony czas autonomii instalacji można przyjąć 
okres od jednego do trzech dni.

Zasoby energii odnawialnej zależą od lokalnych warunków klimatycznych. Na 
terenie Polski w okresie letnim większe są zasoby energii słonecznej a w okresie 
zimowym wiatrowej. Sprawność przetwarzania energii słońca i wiatru na energię 
elektryczną jest znana i zależy od technologii urządzeń oraz sposobu ich sterowa-
nia. Uwzględniając układ sterowania można przyjąć, że elektrownie wiatrowe mają 
sprawność ok. 40% a słoneczne ok. 15%, i że sprawność ta jest utrzymywana w sze-
rokim zakresie zmian prędkości wiatru i zmian nasłonecznienia. Ocena zasobów 
energetycznych jest możliwa po starannej analizie danych meteorologicznych za 
okres co najmniej jednego roku.

Potrzeby energetyczne gospodarstw domowych czy małych przedsiębiorstw 
o ustalonym cyklu produkcji są na ogół znane. Dla optymalnego zaprojektowania 
elektrowni ważna jest nie tylko dobowa ilość energii produkowanej i konsumowanej, 
ale także profil dobowy potrzeb energetycznych. 
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Na moc zainstalowanych źródeł energii największy wpływ mają wartości śred-
nie obciążeń, natomiast pojemność akumulatorów zależy od zmienności obciążenia 
i zmienności mocy źródeł. Założony czas autonomii instalacji ma wpływ zarówno 
na moc źródeł, jak i na pojemność magazynu energii. System zarządzania zasoba-
mi energetycznymi może znacznie usprawnić działanie elektrowni hybrydowej, np. 
przez przeniesienie zasilania odbiorów opcjonalnych na inne godziny.

2.4.3. Preferencje użytkownika
Zadanie wyboru parametrów elektrowni hybrydowej nie ma jednego rozwiąza-

nia, a o ostatecznym wyborze parametrów decydują priorytety użytkownika, takie 
jak np.: zaspokojenie potrzeb energetycznych, koszt instalacji, wykorzystanie insta-
lacji, czas zwrotu. Jeżeli preferowany jest niski koszt instalacji, to skłania to do wy-
boru elektrowni wiatrowej o odpowiednio większej mocy, z kolei szybki czas zwrotu 
inwestycji skutkuje mniejszą mocą źródeł i niższym kosztem gwarancji zasilania.

Do oceny i wyboru parametrów elektrowni należy sformułować odpowiedni 
wskaźnik jakości, który jest funkcją wybranych wskaźników cząstkowych, repre-
zentujących wybrane preferencje użytkownika instalacji. W pracy zaproponowano 
wskaźnik jakości w postaci sumy ważonej modułów 3 wskaźników cząstkowych:

(1) 

gdzie: 
J – wartość wskaźnika jakości, Jk – wartość wskaźnika cząstkowego, wk – waga wskaź-
nika cząstkowego.
Wybrane kryteria cząstkowe są miarą:
J1 – gwarancji zasilania, 
J2 – stopnia wykorzystania energii dostępnej, 
J3 – czasu zwrotu inwestycji.

Możliwy jest inny zestaw kryteriów cząstkowych lub inna ich liczba. 
Spełnienie warunku ciągłości zasilania wymaga sprawdzenia czy w badanym 

okresie wystąpił brak energii w systemie, czyli czy nastąpiło rozładowanie akumu-
latora. Miarą tego wskaźnika jest (2) odchyłka od jedności energii brakującej w sto-
sunku do wymaganej. Miarą tego wskaźnika może też być odchyłka od jedności 
względnego czasu rozładowania akumulatorów. 
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A tPO t dt
J

PO t dt
(2)

 
gdzie: 
PO(t) oznacza moc odbiorów, a A(t) energię zmagazynowaną w akumulatorze.

Celem drugiego kryterium jest premiowanie stałego wykorzystywania zasobów 
energetycznych instalacji: energii produkowanej i zakumulowanej. Jeżeli w systemie 
są chwilowe nawet, niewykorzystane nadwyżki energii to wartość wskaźnika maleje. 
Kryterium to minimalizuje moc źródeł i dopasowuje ją do potrzeb instalacji, a jed-
nocześnie skłania do zwiększenia pojemności akumulatorów. Miarą tego kryterium 
jest (3) odchyłka od jedności nadwyżek energetycznych w stosunku do energii wy-
maganej w okresie obliczeniowym: 

(3) 

gdzie:
(PPV(t) + PW(t) – PO(t))|>0 jest różnicą pomiędzy mocą źródeł: słonecznego PPV(t) 
i wiatrowego PW(t) a mocą odbiorów, gdy różnica ta jest dodatnia, czyli gdy wystę-
puje lokalna nadwyżka mocy. 

Kryterium ekonomiczne, określone jako czas zwrotu inwestycji, wymusza ogra-
niczenia na parametry instalacji, głównie na pojemność akumulatora. Czas zwrotu 
wynika z kosztów instalacji, kosztów eksploatacji, ceny wyprodukowanej energii 
a także mechanizmów wsparcia. Miarą kryterium jest odchyłka od zakładanego, 
pożądanego czasu zwrotu.

(4) 

Kryteriów cząstkowych jest kilka (tutaj 3) i współczynniki wagowe wk odzwier-
ciedlają preferencje użytkownika instalacji. Użytkownik/inwestor formułuje swoje 
preferencje na ogół w sposób werbalny. Wartości współczynników wagowych mogą 
być określone albo arbitralnie, albo można dokonać konwersji werbalnie sformuło-
wanych preferencji na liczbowe wartości wag wskaźnika osiągnięcia celu, co pozwala 
na zalgorytmizowanie procesu projektowego. W pracy proponuje się zastosowanie 
wielokryterialnej metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych Saaty’ego 
(AHP) [3]. Metoda Saaty’ego ma na celu znalezienie najlepszego rozwiązania spo-
śród wielu wariantów. Osoba decydująca porównuje według własnego uznania, któ-
re z wielu kryteriów jest ważniejsze, przez porównanie ich parami. Relacje między 



Rozdział 2: Energetyka odnawialna 89

kryteriami określa się na podstawie skali preferencji, przypisując ocenie werbalnej 
ocenę punktową w skali od 1 do 9.

W tabeli 1 pokazano przykładowy proces porównania i wartości wskaźników dla 
poniższych preferencji użytkownika: 

 instalacja bez dostępu do sieci elektroenergetycznej, 
 brak alternatywnych źródeł zasilania, 
 dopuszczalny zakup dodatkowego akumulatora, 
 użytkowanie gospodarstwa domowego przez cały rok. 

Tab. 1. Tabela preferencji i współczynniki wagowe 
Pewność  
zasilania

Wykorzystanie 
energii

Czas  
zwrotu wi

Pewność zasilania 1,00 5,00 4,00 0,68
Wykorzystanie 
energii 0,20 1,00 3,00 0,21

Czas zwrotu 0,25 0,(3) 1,00 0,11
1,00

Liczby zawarte w tabeli są odzwierciedleniem preferencji. Pewność zasilania jest 
istotniejsza niż wykorzystanie energii (na poziomie 5 punktów) i istotniejsza niż czas 
zwrotu nakładów (na poziomie 4 punktów), a wykorzystanie energii instalacji jest 
niewiele istotniejsze niż czas zwrotu nakładów (na poziomie 3 punktów). Na pod-
stawie tabeli preferencji i zgodnie z procedurą opisaną w [2, 3] oblicza się wartości 
wag wskaźników cząstkowych, pokazane w ostatniej kolumnie tabeli. Obliczone wagi 
wynoszą odpowiednio: 

(5) 
czyli największą wagę ma zapewnienie ciągłości zasilania. 
Dla porównania wpływu preferencji na dobór parametrów elektrowni, obliczenia 

wykonano także dla równoważności wszystkich trzech kryteriów, co prowadzi do 
jednakowych wag: 

(6) 
Przy takich współczynnikach większą wagę przywiązuje się do kosztów instala-

cji, co może prowadzić do zwiększania mocy elektrowni wiatrowej i ograniczania 
pojemności akumulatora. 
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2.4.4. Algorytm wyznaczania parametrów elektrowni hybrydowej 
W elektrowni hybrydowej są 3 źródła energii: elektrownia słoneczna o mocy 

znamionowej PPVn, elektrownia wiatrowa o mocy PWn i magazyn energii o po-
jemności akumulatora An. Podstawą do doboru parametrów elektrowni hybrydowej 
(PPVn, PWn, An) jest bilans energetyczny całej instalacji za określony czas. Celem jest 
sprawdzenie czy w systemie wystąpiły okresowe braki energii lub jej nieuzasadnione 
nadwyżki. Oceny systemu dokonuje się na podstawie wartości wskaźnika jakości (1). 

Stan energetyczny elektrowni hybrydowej zależy od ilości energii dostarczanej 
ze źródeł odnawialnych i energii pobieranej przez odbiory oraz stanu magazynu 
energii. Elektrownia posadowiona jest w konkretnej lokalizacji o określonym klima-
cie. Ilość energii dostarczanej przez elektrownie słoneczną i wiatrową jest zmienną 
losową, zależną od pory roku, dnia i miejsca. Aktualne moce elektrowni słonecznej 
PPV(t) i wiatrowej PW(t) zależą od: aktualnego nasłonecznienia, prędkości wiatru, 
temperatury powietrza, sposobu sterowania i charakterystyk źródeł. Można przyjąć, 
że moc elektrowni wiatrowej jest nieliniowym przetworzeniem prędkości wiatru, 
zgodnie z charakterystyką producenta wybranej elektrowni wiatrowej. Ponieważ 
wszystkie przekształtniki do elektrowni słonecznych mają zaimplementowany algo-
rytm śledzenia punktu pracy z maksymalną sprawnością, to można przyjąć, że moc 
elektrowni słonecznej jest liniową funkcją nasłonecznienia. 

Zapotrzebowanie odbiorcy PO(t) jest tworzone na podstawie wiedzy użytkow-
nika o ilości odbiorów, ich mocy a także porze i czasie działania. Profil odbiorów 
zmienia się też w ciągu roku (lato, zima) i w ciągu tygodnia (dni powszednie, świę-
ta). Dla właściwego zaprojektowania instalacji należy przygotować kilka scenariuszy 
obciążenia z podziałem na odbiory wymagane i opcjonalne.

Aktualny stan magazynu energii A(t) wynika z bilansu mocy w systemie i jest 
główną informacją o stanie energetycznym systemu.

dttPOtPWtPPVtA (7) 

Dla założonych mocy znamionowych elektrowni słonecznej i wiatrowej i dla za-
łożonej pojemności magazynu należy sprawdzić czy wartości te spełniają wymagania 
użytkownika określone przez (1). Sprawdzenia dokonuje się prowadząc obliczenia 
(7) za założony okres czasu i dla określonych ciągów czasowych mocy elektrowni 
słonecznej wiatrowej i odbiorów. Losowość energii ze źródeł odnawialnych nakazuje 
wykonanie obliczeń dla możliwie długiego okresu czasu i dla różnych scenariuszy 
mocy źródeł i obciążeń. Zracjonalizowanie ilości obliczeń skłania jednak do wy-
brania kilku/kilkunastu reprezentatywnych profili danych wejściowych dla źródeł 
odnawialnych: nasłonecznienia i prędkości wiatru. Na podstawie analizy danych ze 
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stacji meteorologicznej Politechniki Gdańskiej za okres roku, wybrano testowe ciągi 
danych za okres do 5 dni, reprezentatywne dla każdej pory roku. 

Na rysunku 1 pokazano wynik obliczeń bilansu energetycznego instalacji (7) dla 
przykładowego ciągu danych wejściowych. Dla każdego ciągu danych obliczana jest 
wartość wskaźnika jakości (1). Z przebiegów wynika, że system o takich parametrach 
nie spełnia warunku gwarancji zasilania, ponieważ poziom naładowania akumula-
tora spadł do zera. Przeniesienie odbiorów opcjonalnych na inny okres, pozwoliłoby 
na zaspokojenie potrzeb. Wynika z tego potrzeba stosowania w układach autono-
micznych systemu zarządzania zasobami energetycznymi.

Rys. 1. Wynik obliczeń (7) dla wybranego ciągu danych wejściowych

Najprostszym sposobem wyboru parametrów instalacji jest założenie, że w okre-
sie letnim potrzeby pokrywane są tylko z elektrowni słonecznej a w okresie zimo-
wym z wiatrowej. Dla znanego zapotrzebowania na energię można określić moc 
znamionową elektrowni wiatrowej i słonecznej, z odpowiednim zapasem, zależnym 
od ilości dni autonomii, aby w akumulatorach pozostał zapas energii. W wyniku 
otrzymuje się instalację znacznie przewymiarowaną i odpowiednio droższą. Poniżej 
przedstawiono procedurę doboru optymalnych parametrów elektrowni przy zało-
żonej liczbie dni autonomii i postaci wskaźnika jakości. Procedura jest procedurą 
iteracyjną i polega na wykonaniu poniższego ciągu czynności i obliczeń:
1. Dane wejściowe: profile potrzeb energetycznych użytkownika i scenariusze pogodowe.
2. Wymagania: liczba dni autonomii, priorytety użytkownika.
3. Obliczenia wstępne: moc sumaryczna źródeł Pn, pojemność magazynu An.
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4. Założenie mocy znamionowej elektrowni słonecznej i wiatrowej:  
Pn = PPVni + PWi, i = 1, … k.

5. Obliczenia bilansu (7) i wskaźnika jakości (1) dla wszystkich profili mocy obcią-
żeń i mocy źródeł.

6. Obliczenie średniego wskaźnika jakości dla danych mocy znamionowych elek-
trowni PPVni, PWi.

7. i: = i + 1, powrót do p. 4.
8. Wybór najlepszych parametrów znamionowych elektrowni PPVni, PWi na pod-

stawie wskaźnika jakości.
9. Jeżeli wartość wskaźnika jest zbyt mała lub duża to powrót do p. 3 i korekta Pn i/

lub An.
Wstępne parametry (czyli sumaryczna moc źródeł Pn i pojemność akumula-

tora An) dobierane są dla średniego zapotrzebowania i ilości dni autonomii, przy 
uwzględnieniu sprawności urządzeń i pewnego zapasu mocy (np. 30%).

Otrzymane wyniki należy ocenić i określić optymalne rozwiązanie na podsta-
wie zbiorów wartości wskaźnika jakości J (p. 8). Sposób wyboru zależy od ilości 
badanych scenariuszy. Przy małej liczbie może to być zestaw parametrów, dla które-
go średnia arytmetyczna wskaźników jakości jest największa, natomiast przy dużej 
liczbie badanych scenariuszy powinna być to wartość najbardziej prawdopodobna 
statystycznie (np. mediana).

W tabeli 2 pokazano wyniki obliczeń wartości wskaźnika jakości (1) dla dwóch 
różnych preferencji użytkownika i odpowiadających im współczynników wagowych 
(5, 6) w1 i w2. Obliczenia przedstawiono w funkcji udziału procentowego mocy elek-
trowni słonecznej i wiatrowej.

Tab. 2. Wartość wskaźnika jakości dla wag w1 i w2

PPVn – PWn [%]
Wagi 100–0 75–25 50–50 25–75 0–100
w2 61,0% 69,1% 73,8% 77,8% 83,3%
w1 84,7% 90,7% 92,4% 90,4% 95,9%

Obliczenia wykonano dla tych samych parametrów elektrowni, dobranej optymal-
nie dla współczynników wagowych w1. Dla przyjętego zestawu danych wejściowych, 
parametrów i postaci kryterium jakości, korzystny jest większy udział elektrowni wia-
trowej, jednak dla współczynników wagowych w2 przewaga ta jest bardziej widoczna, 
a jednocześnie wartości współczynnika jakości są istotnie mniejsze. Wynika to z pre-
ferencji użytkownika. W pierwszym przypadku najważniejsza była pewność zasilania 
i parametry elektrowni są przewymiarowane w stosunku do przypadku drugiego, 
gdzie równie ważny jest koszt instalacji i brak nadwyżek energii w systemie.



Rozdział 2: Energetyka odnawialna 93

2.4.5. Podsumowanie 
W rozdziale zaproponowano procedurę doboru parametrów małej elektrowni 

hybrydowej: mocy elektrowni słonecznej i wiatrowej oraz pojemności akumula-
tora. Dobór przeprowadzono w oparciu o uproszczony model symulacyjny elek-
trowni, opisujący proces konwersji energii pierwotnej na energię elektryczną oraz 
bilans mocy w systemie. Warunkiem powodzenia jest staranne przygotowanie 
profili zapotrzebowania mocy źródeł na podstawie analizy lokalnych warunków 
atmosferycznych.

Do oceny wyniku, a więc i wyboru optymalnych parametrów elektrowni, sfor-
mułowano wskaźnik jakości, uwzględniający indywidualne preferencje użytkownika. 
Współczynniki wagowe we wskaźniku jakości dobrano metodą analizy hierarchii 
Saaty’ego. Otrzymane wyniki (tab. 1) potwierdzają skuteczność metody. 

Otrzymane parametry elektrowni hybrydowej spełniają wymagania na określo-
nym poziomie w tym sensie, że minimalizują ryzyko nieosiągnięcia rezultatów. Za-
wsze mogą zdarzyć się losowe sytuacje wynikające z pogody i nawet bardzo starannie 
zaprojektowana instalacja może nie spełnić oczekiwań. 

Ilość obliczeń symulacyjnych zależy od liczby profili zapotrzebowania i pogodo-
wych, rozdzielczości czasowej obliczeń oraz ilości badanych konfiguracji stosunku 
mocy elektrowni słonecznej do wiatrowej. Obliczenia nie są czasochłonne i nie wy-
magają złożonych narzędzi obliczeniowych. Każda doba symulacji to tylko 24 kroki 
obliczeniowe przy godzinowej rozdzielczości danych. 

Przedstawiona metodologia doboru parametrów nie jest jedyną metodą i nie za-
pewnia 100% spełnienia oczekiwań, ale w procedurze doboru uwzględniono tak 
ważne czynniki jak preferencje użytkownika, lokalne warunki klimatyczne i potrzeby 
energetyczne odbiorcy. 
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Nowoczesne technologie

W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienia związane z układami chłodzenia 
ukazując różnorodne rozwiązania techniczne. Przedstawiono przykładowe rozwiąza-
nia adsorpcyjnych układów chłodzenia oraz wskazano kierunki dalszego rozwoju tego 
typu układów. Obecnie opracowania urządzeń wykorzystujących procesy adsorpcji, 
ze względu na ich liczne zalety, są przedmiotem zainteresowania wielu naukowców.

Branża technologii fotowoltaicznych rozwija się nieustannie i bardzo dynamicznie. 
Budowa oraz wygląd współczesnych ogniw fotowoltaicznych również ulega zmianom. 
Zmiany te podyktowane są nie tylko wymaganiami dotyczącymi osiągania lepszych 
parametrów elektrycznych, ale także aspektami estetycznymi, pozostającymi istotnym 
elementem budownictwa niskoenergetycznego.

Rozdział obejmuje również ogólne zagadnienia zabezpieczeń adaptacyjnych w mi-
krosieciach niskiego napięcia prądu przemiennego. Autorzy zwracają uwagę na to, że 
sieci tego typu przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii spełniają wymagania 
dotyczące samowystarczalności energetycznej, ekoinnowacyjności, poprawy jakości 
powietrza i zwiększenia niezawodności dostaw do odbiorców.

Poruszono także tematykę współczesnych wyzwań stojących przed energetyką 
w Polsce. Zaprezentowano nową legislację dotyczącą energetyki w aspekcie elektromo-
bilności, jednocześnie kompleksowo naświetlając wszelkie elementy wprowadzenia do 
użytku na szeroką skalę pojazdów elektrycznych. Rozwój elektromobilności pozostaje 
niezwykle istotny, ponieważ może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwią-
zań umożliwiających magazynowanie energii, co z kolei przyczyni się do zminimali-
zowania strat energii produkowanej w nocy.

Poruszane w tym rozdziale zagadnienia metod komputerowych w projektowaniu 
schematów elektrycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz programów PLC 
ukazują możliwości zastosowania oprogramowania do sterowania procesami dyskret-
nymi, ciągłymi oraz napędami.

Janusz Flasza
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3.1. Analiza adsorpcyjnych układów chłodzenia* 

3.1.1. Wstęp
Tradycyjne układy chłodzenia to układy sprężarkowe, wymagające zasilania 

elektrycznego. Innymi rozwiązaniami układów chłodzenia są urządzenia chłod-
nicze wykorzystujące procesy sorpcji. Ogólnie procesy sorpcji można podzielić na 
proces pochłaniania powierzchniowego (adsorpcja) i pochłaniania objętościowego 
(absorpcja) [1]. W urządzeniach chłodniczych wykorzystujących procesy sorpcji, 
zrealizowanie obiegu wymaga doprowadzenia z zewnątrz energii cieplnej. Urządze-
nia tego typu są rozwiązaniami, w których czynnik ulega przemianom fazowym. 
Obecnie dostępne komercyjnie urządzenia chłodnicze, to głównie układy wyko-
rzystujące procesy absorpcji, których przykładem może być chłodziarka z wodnym 
roztworem bromolitowym [2, 3]. Innym rozwiązaniem urządzenia chłodniczego 
wykorzystującego procesy absorpcji jest chłodziarka amoniakalna. Cechami cha-
rakterystycznymi absorpcyjnych urządzeń chłodniczych są temperatury chłodzenia, 
które dla chłodziarek bromolitowych wynoszą ok. 5°C a amoniakalnych ok. -60°C 
[4]. Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) chłodziarek absorpcyjnych wynosi 
od ok. 0,6 do 1,2 i jest niższy niż w przypadku chłodziarek sprężarkowych (2,0÷5,0) 
[4, 5]. Chłodziarki absorpcyjne do swojej pracy wymagają minimalnej ilości ener-
gii elektrycznej, jak podają niektórzy producenci, oszczędność energii elektrycznej 
przez tego typu urządzenia może sięgać 87% w stosunku do tradycyjnych systemów 
elektrycznych [6]. Głównym źródłem zasilania chłodziarek absorpcyjnych może być 
ciepło, pochodzące między innymi z takich źródeł jak gorąca woda czy para. Mi-
nimalne temperatury wody, stanowiącej źródło zasilania rzeczywistych urządzeń 
chłodniczych tego typu, wynoszą ok. 70°C [4].

W adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych wykorzystywany jest proces po-
chłaniania powierzchniowego substancji (adsorbata), na powierzchni adsorbentu. 
Para adsorbent-adsorbat, stanowi główny element takiego układu chłodzenia. Jako 
adsorbat i adsorbent, stosowane są różne substancje oraz tworzone są różnorodne 
zestawienia substancji, stanowiących daną parę. Adsorbenty można podzielić na: 
adsorbenty fizyczne, chemiczne i kompozytowe, w zależności od charakteru od-
działywania adsorpcyjnego [7]. Adsorbentami fizycznymi są między innymi: węgiel 
aktywny, zeolity i silikażel, a adsorbenty chemiczne to m.in.: chlorki metalu, hydraty 
metali, tlenki metali i sól. Głównymi cechami charakterystycznymi adsorpcyjnych 
układów chłodzenia, wyróżniającymi je od tradycyjnych układów chłodzenia, są 

* Autor: Mirosław Neska, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; 26-600 Radom;  
ul. K. Pułaskiego 6/10, e-mail: miroslaw.neska@itee.radom.pl
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m.in. [8–10]: cicha praca; prostota konstrukcji; niskie koszty konserwacji; wytrzyma-
łość na szoki termiczne; odporność na korozję; przyjazność dla środowiska (m.in. ze 
względu na wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych); 
niskie zużycie energii elektrycznej w stosunku do rozwiązań sprężarkowych, nawet 
o 95% mniejsze lub brak zasilania energią elektryczną; brak generowania wibracji 
podczas pracy układu, przy jednoczesnej odporności na wibracje; odporność na 
odchylanie i obrót układu; brak elementów wirujących; odporność na eksplozję, ze 
względu na stosowanie w układach podciśnienia. Pomimo wielu wspomnianych 
powyżej zalet, adsorpcyjne układy chłodzenia zawierają jeszcze wiele wad [7, 11]. 
Główne wady związane z adsorpcyjnymi układami chłodzenia są następujące [8, 
10]: proces adsorpcji i desorpcji nie jest jeszcze wystarczająco rozpoznany; niski 
współczynnik przenikania ciepła pomiędzy ścianą adsorbera a warstwą adsorbentu; 
niska zdolność adsorpcji adsorbentu; niska wydajność; nieciągłość w działaniu; duże 
wymiary i ciężar w odniesieniu do tradycyjnych układów; niska konkurencyjność 
w stosunku do układów sprężarkowych. Poprzez ciągłe ulepszanie rozwiązań ukła-
dów adsorpcyjnych, wady tych układów są stopniowo usuwane, przykładem mogą 
być próby zwiększania współczynnika przenikania ciepła oraz poprawianie zdolno-
ści adsorpcji adsorbentu poprzez stosowanie mieszaniny adsorbentów, przykładami 
takich mieszanin mogą być: węgiel aktywny z chlorkami metalu czy silikażel z che-
micznym adsorbentem [11–13].

Obecnie rozwijane adsorpcyjne układy chłodnicze są implementowane w urzą-
dzeniach o różnorodnym przeznaczeniu: wytwornice wody lodowej [8, 14], wytwor-
nice lodu [11, 15, 16], pompy ciepła [17, 18] czy układy klimatyzacji [19, 20], co 
zwiększa ich aplikacyjność.

3.1.2. Cykl chłodzenia adsorpcyjnego
Typowy układ chłodzenia adsorpcyjnego składa się z adsorbera, skraplacza, pa-

rownika i zaworu dławiącego (rys. 1). W adsorberze znajduje się złoże adsorbentu, 
na którym zachodzą przemiennie adsorpcja i desorpcja adsorbatu.

Poszczególne fazy pracy adsorpcyjnego układu chłodzenia przedstawiono na 
wykresie Clapeyrona (rys. 2). Cały cykl pracy takiego układu składa się z 4 faz: 
ogrzewania adsorbentu (złoża), regeneracji (desorpcji) złoża, chłodzenia adsorben-
tu i adsorpcji złoża. Podczas fazy 1–2 następuje dostarczanie ciepła do adsorben-
tu nasyconego adsorbatem, wówczas w ogrzewanym adsorberze wzrasta ciśnienie 
i temperatura.
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Rys. 1. Schemat blokowy adsorpcyjnego układu chłodzenia

Rys. 2. Wykres idealnego cyklu chłodzenia adsorpcyjnego przebiegającego w adsorberze [7, 
8]: 1–2: grzanie izochoryczne; 2–3: grzanie izobaryczne (desorpcja); 3–4: chłodzenie 
izochoryczne; 4–1: chłodzenie izobaryczne (adsorpcja); 3’: kondensacja pary adsorba-
tu w skraplaczu; 3’–4’: ciekły adsorbat trafia do parownika; 4’: odparowanie adsorbatu 
w parowniku; pp – niskie ciśnienie w układzie (ciśnienie parowania); ps – wysokie ciśnie-
nie w układzie (ciśnienie skraplania)

Po osiągnięciu ciśnienia ps w punkcie 2, następuje proces desorpcji. Podczas fazy 
2–3, realizowany jest dalszy proces grzania złoża i jego desorpcja. Zakończenie tej 
fazy, następuje po osiągnięciu punktu 3, gdy adsorbent jest całkowicie zregenero-
wany. Dalszym etapem procesu jest faza 3–4, podczas której ciepło jest oddawane 
z układu. Następuje wówczas chłodzenie złoża, spadek temperatury i ciśnienia w ad-
sorberze. W momencie osiągnięcia ciśnienia pp parowania adsorbatu w punkcie 4, 
uruchamia się proces adsorpcji adsorbentu. Proces adsorpcji trwa w czasie fazy 4–1, 
podczas której ciepło jest oddawane z układu. W punkcie 2 rozpoczyna się desorpcja 
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złoża, wówczas pary czynnika chłodniczego przepływają od adsorbera i trafiają do 
skraplacza (punkt 3’). Podczas fazy 3’–4’ ciekły adsorbat poprzez zawór dławiący do-
zowany jest do parownika. W parowniku (punkt 4’) następuje odparowanie czynnika 
chłodniczego, którego pary trafiają do adsorbera, gdzie ulegają adsorpcji. Odparo-
wanie adsorbatu w parowniku powoduje obniżanie się jego temperatury, w wyniku 
czego powstaje efekt chłodzenia. Wydajność tego typu układów definiowana jest 
poprzez współczynnik wydajności chłodniczej: 

do

od

Q
QCOP (1) 

gdzie:
Qod – ciepło odebrane podczas parowania czynnika,
Qdo – ciepło dostarczone podczas ogrzewania układu.

3.1.3. Adsorpcyjne wytwornice lodu z płaskim adsorberem
Adsorpcyjne układy chłodzenia, ze względu na stosunkowo niski współczynnik 

wydajności chłodniczej, są obecnie szeroko rozwijane – głównie jako układy zasilane 
energią cieplną z promieniowania słonecznego [11, 15, 16, 21]. Tego typu rozwią-
zania posiadają w swojej budowie zasadnicze elementy: kolektor solarny, generator 
(adsorber), skraplacz i parownik. Kolektor solarny służy do zbierania promieniowa-
nia słonecznego. W analizowanym rozwiązaniu (fot. 1), został on wykonany w po-
staci płaskiej płyty stalowej o wymiarach 0,5×0,5 m, a do swojej pracy był pochylony 
pod kątem 30°. Generator umiejscowiono w dolnej części kolektora solarnego i za-
wierał on 6 kg adsorbentu. Skraplacz zbudowano z rurowego wymiennika ciepła, 
w którym znajduje się czynnik chłodniczy pod ciśnieniem, a z zewnątrz obudowano 
go szeregiem dodatkowych płaskich płyt, stanowiących radiator chłodzony konwek-
cyjnie do temperatury otoczenia. Parownik wykonano w formie stalowego zbiornika, 
wewnątrz którego umieszczono wodę jako chłodzony obiekt. Dodatkowo, analizowa-
ny układ adsorpcyjnego chłodzenia, wyposażono w szereg elementów pomiarowych, 
takich jak: czujniki temperatury w postaci termopar typu J o niepewności pomia-
rowej 0,1°C, w ilości: 6 termopar w kolektorze solarnym, 6 termopar w parowniku 
i 8 termopar w skraplaczu; czujnik ciśnienia, który realizuje pomiar ciśnienia we-
wnątrz generatora; czujnik promieniowania słonecznego oraz czujniki parametrów 
otoczenia instalacji (temperatury, wilgotności względnej i prędkości wiatru).

Metoda badań z wykorzystaniem adsorpcyjnego układu chłodzenia z płaskim 
adsorberem przebiegała następująco. Na początku sprawdzono szczelność instalacji 
w teście trwającym 2 dni, następnie zrealizowano 24-godzinny cykl pracy układu za-
silanego energią promieniowania słonecznego. Cykl ten rozpoczął się od wygrzewa-
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nia adsorbentu energią promieniowania słonecznego w ciągu dnia i jego chłodzenia 
podczas nocy (pozbawionej promieniowania słonecznego).

Fot. 1. Widok eksperymentalnej aparatury do adsorpcyjnego chłodzenia z wykorzystaniem 
aktywnego tlenku glinu i węgla aktywnego jako adsorbenta [11]

W ten sposób, w omawianej instalacji adsorpcyjnego chłodzenia, testowano 
2 typy adsorbentów (aktywne aluminium i aktywny węgiel), w czterech konfigura-
cjach stosunków ilościowych poszczególnych adsorbentów, a jako adsorbat stosowa-
no metanol. Testy zakończono po przebadaniu układu wypełnionego każdorazowo 
adsorbentem o różnej konfiguracji, trwały one za każdym razem 3 dni. Osiągnięte 
graniczne parametry, uzyskane w poszczególnych elementach adsorpcyjnego ukła-
du chłodzenia, po analizie wszystkich typów testów, przedstawiają się następująco: 
temperatura w generatorze (21,3–110,1°C), temperatura w parowniku (7,3–25,9°C), 
ciśnienie w generatorze (46,4–157,9 mmHg), a pozostałe inne skrajne parametry 
wynoszą odpowiednio: temperatura otoczenia (21,38–38,47°C), promieniowanie 
słoneczne (11,32–17,64 MJ/m2). W wyniku przeprowadzonych testów osiągnięto 
wartości współczynnika wydajności chłodniczej w zakresie: od 0,046 do 0,085.
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3.1.4. Adsorpcyjne wytwornice lodu z cylindrycznym adsorberem
Kolejnym analizowanym adsorpcyjnym układem chłodzenia była instalacja do 

wytwarzania lodu, wykorzystująca procesy sorpcji z adsorberem w kształcie cylindra 
(fot. 2). W rozwiązaniu tym, podobnie jak poprzednio, jako źródło zasilania energią 
cieplną, wykorzystano energię promieniowania słonecznego. Jako parę adsorbent–
adsorbat zastosowano węgiel drzewny z małymi kawałkami stali oraz metanol. Za-
stosowany węgiel drzewny miał postać granulek o średnicy od 5 do 7 mm.

Fot. 2. Widok stanowiska do adsorpcyjnego chłodzenia z adsorberem w kształcie cylindra [16]

Analizowane rozwiązanie składało się z następujących podzespołów: złoża ad-
sorbentu znajdującego się w adsorberze, skraplacza i parownika. Złoże adsorbentu 
umieszczono w szklanym cylindrze o wymiarach: średnica (20 cm) i grubość (5 cm). 
Grubość szkła cylindra wynosiła 3 mm. Ilość węgla drzewnego, którą mogło pomie-
ścić złoże wynosiła 0,6 kg, a małych kawałków stali 0,2 kg. Skraplacz zbudowano ze 
szklanej rury o średnicy 15 mm i długości 50 cm. Parownik miał kształt cylindra 
o średnicy 5 cm, był wykonany ze szkła i zawierał 0,2 kg metanolu. Do pomiarów 
temperatury w układzie zastosowano 5 termopar typu K, realizujących pomiar z do-
kładnością równą 0,5 K, które umieszczono odpowiednio: trzy na złożu adsorbentu, 
jedną na skraplaczu i jedną na parowniku.

Metoda działania omawianego układu polegała na adsorpcji i desorpcji metanolu 
przez złoże adsorbentu. W ciągu dnia złoże adsorbentu podgrzewano promienio-
waniem słonecznym, w wyniku czego następowało odparowanie adsorbatu z po-
wierzchni złoża. Wówczas pary metanolu trafiały do skraplacza, gdzie następowało 
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ich schłodzenie i kondensacja. Metanol w postaci ciekłej trafiał do parownika, gdzie 
był magazynowany. Ten proces trwał aż do momentu ustania promieniowania sło-
necznego. W nocy, gdy brak było promieniowania słonecznego, złoże adsorbentu 
ochładzano konwekcyjnie, powietrzem otoczenia. Podczas chłodzenia złoża, na-
stępowało odparowywanie metanolu zmagazynowanego w parowniku. Parowanie 
metanolu powodowało odbieranie ciepła z wody poddanej chłodzeniu, znajdującej 
się w parowniku. Opary metanolu trafiały do złoża adsorbentu, gdzie następowała 
ich adsorpcja. Podczas gdy proces parowania metanolu przebiegał w parowniku, 
temperatura wody znajdującej się w nim stopniowo się obniżała, aż do zamarznięcia. 
Najniższa temperatura w parowniku, którą uzyskano podczas adsorpcji złoża wy-
niosła -1°C, przy ciśnieniu 4 mbar. Średnie temperatury w skraplaczu wynosiły od 
24 do 33°C, a ciśnienie od 125 do 220 mbar. Maksymalna temperatura złoża adsor-
bentu wyniosła od 114 do 130°C. Ilość metanolu uzyskiwanego w procesie desorpcji 
mieściła się w przedziale od 120 do 162 g. Czas trwania pojedynczego cyklu procesu 
grzania i chłodzenia trwał powyżej 24 godzin, a uzyskane wartości współczynnika 
wydajności chłodniczej mieściły się w zakresie od 0,136 do 0,159.

3.1.5. Bezzaworowe adsorpcyjne wytwornice lodu
Kolejnym przykładem adsorpcyjnego układu chłodzenia było rozwiązanie bez-

zaworowego układu chłodzenia, zasilanego energią promieniowania słonecznego. 
Stanowisko tego typu zaprezentowano na fot. 3. Instalacja ta jest dedykowana do 
wytwarzania lodu.

Fot. 3. Widok bezzaworowego stanowiska do adsorpcyjnego chłodzenia [21]; 1 – płyta zakrywa-
jąca; 2 – złoże adsorbentu; 3 – materiały izolacyjne; 4 – rama stanowiska; 5 – skraplacz; 
6 – rura łącznik; 7 – parownik; 8 – zbiornik na wodę; 9 – izolowana skrzynka
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Głównymi elementami wchodzącymi w skład takiego rozwiązania były: złoże 
adsorbentu umieszczone w adsorberze, skraplacz, parownik, zbiornik na wodę oraz 
rury łączące elementy. Adsorber w omawianym rozwiązaniu zbudowano w kształcie 
płaskiego pudełka ze stali nierdzewnej, o podstawie kwadratu i powierzchni 1 m2. 
Złoże adsorbentu zawierało 19 kg adsorbentu w postaci węgla aktywnego. Skraplacz 
wykonano z rurek miedzianych średnicy 18 mm, a całkowita powierzchnia wymia-
ny ciepła w skraplaczu wynosiła około 4,5 m2. Cechą charakterystyczną parownika 
w tym rozwiązaniu była duża objętość wewnętrzna, zdolna zgromadzić cały metanol 
w postaci cieczy, przy jednoczesnej konstrukcji parownika charakteryzującej się do-
brą wymianą ciepła. Całkowita powierzchnia wymiany ciepła w parowniku wynosiła 
około 0,28 m2. Parownik zanurzony był częściowo w zbiorniku na wodę wykonanym 
ze stali nierdzewnej. Poszczególne elementy instalacji połączono ze sobą rurami ze 
stali nierdzewnej o średnicy 19 mm. Jedynym zaworem zamontowanym w układzie 
był zawór umieszczony obok skraplacza, który służył do wytwarzania próżni w ca-
łym układzie i napełniania go czynnikiem chłodniczym. Czujnik ciśnienia do jego 
monitorowania, umieszczono w tylnej części złoża adsorbentu.

Działanie bezzaworowego adsorpcyjnego układu chłodzenia było następujące. 
Podczas słonecznego dnia, energia promieniowania słonecznego była adsorbowana 
przez złoże adsorbentu, w wyniku czego wzrastała jego temperatura. Równocześnie 
ze wzrostem temperatury adsorbentu wzrastało ciśnienie adsorbatu w złożu. W mo-
mencie, gdy temperatura adsorbentu osiągnęła temperaturę desorpcji, wówczas na-
stępowało odparowywanie czynnika chłodniczego i desorpcja złoża adsorbentu. Na-
stępnie czynnik chłodniczy w postaci pary, trafiał do skraplacza, gdzie następowała 
jego kondensacja. Adsorbat w postaci cieczy spływał bezpośrednio do parownika. 
Proces desorpcji trwał do momentu osiągnięcia przez adsorbent najwyższej tempe-
ratury desorpcji. W nocy, gdy temperatura złoża adsorbentu spadała, pary czynnika 
chłodniczego powracały z parownika do złoża adsorbentu, wówczas przebiegał pro-
ces adsorpcji złoża. Podczas tej adsorpcji następował odbiór ciepła w parowniku, 
w efekcie parowania adsorbatu, który powodował tworzenie się lodu w przestrzeni 
zbiornika z wodą, umieszczonego w izolowanej skrzynce bezzaworowego adsorp-
cyjnego układu chłodzenia. Do realizacji adsorpcyjnego procesu chłodzenia w tej 
instalacji, jako adsorbent zastosowano węgiel aktywny, a jako adsorbat około 500 ml 
metanolu. Czas trwania testu wyniósł 72 godziny. W wyniku przeprowadzonego 
badania osiągnięto następujące skrajne wartości współczynnika wydajności chłod-
niczej (0,120–0,146).
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3.1.6. Adsorpcyjne pompy ciepła
Kolejnym analizowanym rozwiązaniem, w którym wykorzystano układ adsorp-

cyjny jest adsorpcyjna pompa ciepła (rys. 3). Ogólna idea pracy adsorpcyjnych pomp 
ciepła, wykorzystujących wodę jako adsorbat, polega na wymianie wody w postaci 
pary pomiędzy parownikiem, skraplaczem i złożem adsorbentu. Podczas fazy pracy 
pompy (adsorpcji), schłodzona woda znajdująca się w parowniku była odparowywa-
na, w wyniku odbierania ciepła, w ten sposób następowało chłodzenie parownika. 
Następnie para wodna trafiała na porowate złoże adsorbentu, gdzie była adsorbowa-
na. Adsorpcja wody przez złoże powodowała wzrost jego temperatury. Kolejną fazą 
była regeneracja złoża adsorbentu (desorpcja), podczas której porowate złoże było 
ogrzewane poprzez niskotemperaturowe źródła ciepła, takie jak promieniowanie 
słoneczne czy ciepło odpadowe. W wyniku tego ogrzewania złoża następował proces 
desorpcji i generowanie pary wodnej, która następnie ulegała kondensacji w skrapla-
czu, skąd trafiała do parownika. Najważniejszymi czynnikami, które determinowały 
efektywność pracy adsorpcyjnej pompy ciepła, były właściwości adsorpcji i desorpcji 
wody przez złoże adsorbentu.

Charakterystyczne parametry termiczne, analizowanej adsorpcyjnej pompy cie-
pła przedstawiały się następująco: temperatura ogrzewania złoża adsorbentu wyno-
siła 80°C, temperatura zimnej wody chłodzącej złoże 30°C, a temperatura w parow-
niku 10°C.

Rys. 3. Schemat adsorpcyjnej pompy ciepła [22]
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3.1.7. Adsorpcyjne układy klimatyzacyjne
Innym zastosowaniem adsorpcyjnych układów chłodzenia były układy klima-

tyzacji. Rozwiązanie tego typu, wykorzystano w opracowaniu układu klimatyzacji 
kabiny maszynisty lokomotywy spalinowej (fot. 4). Adsorpcyjny układ klimatyzacji, 
wykorzystujący procesy sorpcyjne był bardziej interesujący od tradycyjnych układów 
sprężarkowych z czynnikami chłodniczymi R12 lub R22, ze względu na jego liczne 
zalety. Przykładem tych zalet mogą być: niskie zużycie energii elektrycznej, cicha 
praca oraz lepsza ochrona środowiska ze względu na brak wycieku niebezpiecznych 
dla środowiska czynników chłodniczych.

Fot. 4. Ad

a)                   b)

sorpcyjny klimatyzator kabiny maszynisty lokomotywy: a) schemat ideowy; b) widok 
układu eksperymentalnego [9]

W omawianym zastosowaniu adsorpcyjnego układu chłodzenia jako adsorbat 
wykorzystano 185 kg wody, a jako adsorbent 140 kg zeolitu. Jako źródło ciepła zasi-
lającego, zastosowano ciepło spalin silnika spalinowego lokomotywy. Poszczególne 
elementy układu to: adsorber, parownik, zbiornik na ciekłą wodę i skraplacz. Praca 
układu polegała na ciągłym chłodzeniu wody wylotowej do temperatury 7°C, która 
to woda była wykorzystywana do chłodzenia powietrza w kabinie maszynisty. Złoże 
zeolitu umieszczono w adsorberze, który podczas desorpcji ogrzewano wysokotem-
peraturowym gazem spalinowym o temperaturze od 200 do 250°C, pochodzącym 
z silnika lokomotywy. Proces desorpcji trwał od 50 do 60 min. W wyniku desorp-
cji uwalniana para wodna podlegała kondensacji w skraplaczu, gdzie temperatura 
skraplania wynosiła od 70 do 80°C. Następnie skroplona woda trafiała do parow-
nika, który był połączony ze zbiornikiem na wodę. Podczas adsorpcji, adsorber był 
chłodzony bezpośrednio omawianym powietrzem zewnętrznym o dużej prędkości. 
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Proces adsorpcji trwał około 120 min. Temperatura, w której przebiegał proces ad-
sorpcji mieściła się w zakresie od 85 do 110°C, a temperatura odparowywania wody 
w parowniku wynosiła od 3 do 5°C.

W wyniku realizowanego procesu adsorpcyjnego chłodzenia, uzyskano współ-
czynnik wydajności chłodniczej na poziomie około 0,20. Pomiar temperatury w ad-
sorberze był realizowany z wykorzystaniem 7 termopar. Chłodzenie układu następo-
wało jedynie podczas procesu adsorpcji, który przebiegał dłużej od desorpcji.

3.1.8. Podsumowanie
Układy chłodzenia mogą być realizowane jako systemy: tradycyjne (sprężarko-

we), absorpcyjne (charakteryzujące się mniejszym zużyciem energii elektrycznej) 
czy adsorpcyjne (o znikomym poborze energii elektrycznej). Ze względu na tę ce-
chę, adsorpcyjne układy chłodzenia stały się przedmiotem zainteresowania wielu 
naukowców. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy adsorpcyj-
nych układów chłodzenia, zastosowanych w różnych rozwiązaniach: wytwornicach 
lodu z płaskim i cylindrycznym adsorberem, bezzaworowych wytwornicach lodu, 
adsorpcyjnych pompach ciepła i adsorpcyjnych układach klimatyzacji. Z przeprowa-
dzonej analizy wynika, iż obecne wartości współczynnika COP adsorpcyjnych ukła-
dów chłodniczych, mieszczą się w przedziale od 0,120 do 0,200 i są nadal znacznie 
niższe od tradycyjnych układów chłodniczych [4, 5]. Najważniejsze wnioski wynika-
jące z przeprowadzonej analizy polegają na konieczności optymalizacji układów ad-
sorpcyjnych: pary czynników adsorbent–adsorbat, konstrukcji adsorbera (płaskiego 
i cylindrycznego) oraz pozostałych elementów układu (ilości zaworów w układzie), 
rozmieszczenia podukładów w instalacji [8], przewodności cieplnej adsorbera i prze-
pływu masy adsorbatu [21]. Tendencja rozwoju adsorpcyjnych układów chłodzenia 
skupia się obecnie na: poprawie wydajności tych układów, poprzez rozwijanie zdol-
ności adsorpcji par adsorbent–adsorbat; budowie układów o mniejszej kubaturze; 
poprawie ich efektywności i niezawodności; wydłużeniu żywotności adsorpcyjnych 
układów chłodzenia oraz projektowaniu układów zapewniających efektywniejsze 
chłodzenie i grzanie adsorbentu [23]. Stąd rozwijanie i zastosowanie adsorpcyjnych 
układów chłodzenia może w przyszłości znacznie polepszyć efektywność energe-
tyczną technologii chłodniczych [24]. Obecnie większe zainteresowanie tego typu 
rozwiązaniami jest widoczne na obszarach pozbawionych elektryczności i obszarach 
o ograniczonym dostępie do elektryczności. Obszary te, to często przestrzenie o pod-
wyższonej temperaturze otoczenia i większym nasłonecznieniu, tym samym układy 
adsorpcyjne mają tam znaczną przewagę i mogą być wykorzystywane w instalacjach 
klimatyzacji, do wytwarzania lodu, do przechowywania środków medycznych lub 
żywności [8].
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3.2. Elektromobilność a infrastruktura i wytwarzanie energii w Polsce 
– stan, potrzeby, plany rozwoju, nowe przepisy* 

3.2.1. Wstęp
Rozwój elektromobilności może pomóc polskiej energetyce. Potrzeby inwesty-

cyjne wynikające z wprowadzania na rynek samochodów elektrycznych pozwolą 
na wzmocnienie i rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Według „Planu 
Rozwoju Elektromobilności w Polsce” [1] przewidywany milion aut elektrycznych 
stworzy możliwość lepszego bilansowania systemu, zagospodarowania doliny nocnej 
i integracji Odnawialnych Źródeł Energii. W dłuższej perspektywie elektromobil-
ność może spowodować upowszechnienie się rewolucyjnych rozwiązań, związanych 
z magazynowaniem energii. Jedna z pierwszych takich instalacji, nazwana Elektrow-
nią Wirtualną, powstała na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Elektrycznym, 
w lutym 2017 roku. Instalacja ta obejmuje: źródła oparte na instalacji fotowoltaicznej 
i magazyn energii oraz system monitorujący i zarządzający danymi w czasie rzeczy-
wistym [2]. 

Skok inwestycyjny związany z rozwojem segmentu infrastruktury ładowania 
jest szacowany na ponad 2 mld PLN do 2025 roku. Wartość oszacowana została 
w oparciu o liczbę ładowarek niezbędnych do obsługi 1 mln pojazdów elektrycz-
nych, określona na poziomie mediany liczby ładowarek przypadających na 1 pojazd 
w krajach Europy Zachodniej oraz w oparciu o medianę nakładów inwestycyjnych 
niezbędnych do instalacji jednej ładowarki. To okazja do rozbudowy biznesu, ale 
także ogromne wyzwanie organizacyjne związane ze stworzeniem sieci około 60 tys. 
urządzeń do ładowania. Pojawia się również aspekt serwisu software oraz urządzeń. 

3.2.2. Polski pomysł na elektryczny transport
Promocja elektromobilności w Polsce może stać się dla polskiej energetyki, jak 

również polskiej gospodarki gradacją, która poprowadzi na wyższy poziom rozwoju 
przemysłowego. Odpowiedź na wyzwania stojące przed polską gospodarką poprzez 
rozwój elektromobilności, wymaga osiągnięcia odpowiedniego poziomu nasycenia 
rynku pojazdami elektrycznymi. Sytuacja, w której w 2025 roku, po polskich drogach 
jeździć będzie milion pojazdów elektrycznych, choć moim zdaniem niemożliwa do 

* Autor: dr inż. Janusz Flasza, Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, Al. Armii Krajowej 17,  
42-200 Częstochowa, e-mail: janusz.flasza@o2.pl 
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osiągnięcia w takim czasie, stwarza możliwość rzeczywistej integracji tych pojazdów 
z systemem elektroenergetycznym oraz pobudza do rozwoju polski przemysł.

Dziś istotną barierą wprowadzania pojazdów elektrycznych na rynek jest ich 
stosunkowo niewielki zasięg oraz wysoka cena. Z danych Instytutu Transportu 
Samochodowego wynika, że przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8 500 km 
rocznie, co daje 23 km dziennie [3]. Do płynnej eksploatacji pojazdu elektrycznego 
wystarczyłoby więc doładowanie w warunkach domowych raz na kilka dni. Problem 
powstaje, gdy elektromobilność będzie dotyczyła firm transportowych, dostawczych, 
spedycyjnych, gdzie przejeżdżane kilometry są wielokrotnie większe. Wówczas na-
leży podjąć temat wykonania niezbędnej infrastruktury punktów ładowania pojaz-
dów elektrycznych oraz możliwości magazynowania energii. Ten problem został 
podjęty we wniosku pt. „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności 
w Polsce” składanym jako projekt bilateralny Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Częstochowskiej we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska, Państwowym 
Instytutem Badawczym, Warszawa, Instytutem Elektroenergetyki Politechniki War-
szawskiej oraz Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej i SINTEF 
Energy Research, Norwegia.

3.2.3. Czy rozwój elektromobilności pomoże energetyce?
Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych będzie bezpo-

średnio oddziaływało na życie polskich obywateli oraz na funkcjonowanie różnych 
sektorów polskiej gospodarki. Duży wpływ będzie widoczny w krajowym sektorze 
elektroenergetycznym, oddziałując na wszystkie jego podsektory: wytwórczy, prze-
syłowy i dystrybucyjny. Transport elektryczny wygeneruje nową grupę odbiorni-
ków, co przełoży się na wzrost zapotrzebowania na energię. Rozwój floty pojazdów 
elektrycznych wymusi potrzebę rozbudowy infrastruktury ładowania, generacji 
rozproszonej oraz modernizacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, której stan-
dardy odbiegają od potrzeb elektro-mobilności i należy w jak najszybszym czasie 
rozpocząć jej modernizację celem zapewnienia ich stabilnej współpracy, dystrybucji 
i rozdziału energii elektrycznej, co umożliwi realizacje idei G2V (Grid to Vehicle). 
Wykorzystanie G2V usprawni efektywność energetyczną pracy sieci dystrybucyjnej 
i rozdzielczej z wykorzystaniem zasobników energii zlokalizowanych w pojazdach 
elektrycznych dołączonych do stacji ładowania np. wykorzystanie zmagazynowanej 
energii w obszarze kompensacji mocy biernej i poprawy parametrów jakościowych 
energii elektrycznej. Energia z niestabilnych odnawialnych źródeł energii może być 
łatwo zbilansowana przez jej większe wykorzystanie do ładowania samochodów 
elektrycznych czy zasobników stacji ładowania podczas jej zwiększonej produkcji. 
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Ocena wpływu elektromobilności na system elektroenergetyczny oraz na wszystkie 
aspekty środowiskowe i społeczne przyczyni się do wprowadzania floty pojazdów 
elektrycznych do krajowej gospodarki w sposób kontrolowany i efektywny. O ile 
w początkowej fazie rozwoju elektromobilności wpływ na energetykę będzie niski, 
to przy zakładanym w 2025 roku milionie samochodów elektrycznych, sposób ich 
integracji będzie stanowił o stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 
Od strategii rządu i powziętych decyzji inwestycyjnych zależeć będzie czy niewątpliwa 
rewolucja jaką jest rozwój elektromobilności, zostanie odpowiednio wykorzystana [4].

Rys. 1. Liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych w Polsce (w tys.) [4]

Wzrost liczby aut elektrycznych wywoła szereg skutków dla sektora energetycz-
nego. Ministerstwo Energii szacuje, że milion pojazdów wygeneruje zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną wysokości ok. 2,3–4,3 TWh rocznie, co z jednej strony 
jest wyzwaniem dla Krajowego Systemu Energetycznego, a z drugiej szansą dla firm 
z branży. Resort szacuje, że przy przeciętnym dziesięcioletnim okresie eksploatacji 
samochodu, przychody firm energetycznych ze sprzedaży energii na ten cel mogą 
sięgnąć nawet 20 mld zł. Ministerstwo Energii podzieliło elektromobilność w Polsce 
na 3 etapy (rys. 2).

Rys. 2. Planowane etapy rozwoju elektromobilności w Polsce [1]
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Wzrastające standardy efektywności energetycznej urządzeń, budynków czy 
oświetlenia powodują stały spadek popytu na prąd. Integracja odnawialnych źródeł 
energii powoduje dodatkowo erozję dochodów wytwórców, którzy dysponują kon-
wencjonalnymi mocami wytwórczymi. Na zmieniającym się rynku energii, samo-
chody elektryczne są jedną z niewielu technologii, która przyczynia się do wzrostu 
zapotrzebowania na prąd (tab. 1).

Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię dla przewidywanej liczby pojazdów

Rok Prognozowana liczba 
pojazdów EV Roczne (MWh)

2016 2 397 5 303
2017 5 704 12 621
2018 13 576 30 039
2019 32 310 71 492
2020 76 898 170 150
2021 183 017 404 958
2022 366 034 809 915
2023 549 051 1 214 873
2024 823 576 1 822 309
2025 1 029 470 2 277 886

Źródło: oprac. własne na podst. [Ministerstwo Energii, 2016].

3.2.4. Jak prawidłowo oszacować problem bilansowania energii?
Obecna liczba samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach i ko-

rzystających z nielicznych stacji ładowania nie stanowi jeszcze żadnego dostrzegal-
nego problemu dla KSE. Planowana dynamika rozwoju zmusza do zastanowienia się 
nad problemem zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i występo-
wania dobowych, jak też sezonowych szczytów i dysproporcji w zapotrzebowaniu 
na tę energię.

Badanie tego zjawiska jest dość skomplikowane i może opierać się na czysto teo-
retycznych analizach wspieranych danymi statystycznymi, przewidywanymi mode-
lami zachowań użytkowników, doświadczeniami z innych rynków oraz założeniami. 
Zwłaszcza te ostatnie mogą generować znaczny obszar błędów. Niemniej jednak, 
każda analiza jest w stanie pokazać trendy, zjawiska, zagrożenia i potrzeby, które 
następnie mogą być korygowane na bazie zdobywania nowych doświadczeń i rze-
czywistych pomiarów.

Badając wpływ elektromobilności na bilansowanie energii w KSE należy:
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1. Zdefiniować wzorce zachowań użytkowników EV w przedziale dobowym, tygo-
dniowym, sezonowym.

2. Zamodelować dobowy i miesięczny rozkład energii pobieranej przez EV.
3. Przeprowadzić bilans energii KSE w kontekście rozwoju EV z uwzględnieniem 

struktury sieci.
Analiza bilansu energetycznego pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim 

stopniu rozwój EV może wpływać na bezpieczeństwo i stabilizację parametrów elek-
troenergetycznych KSE?

3.2.5. Źródła danych
Istnieje pełen dostęp do wszelkich danych charakteryzujących krajowy system 

energetyczny. Głównym źródłem są dane publikowane przez PSE. Na ich podsta-
wie można ocenić zdolności wytwórcze i przesyłowe, rezerwy mocy, profile zużycia 
energii, plany remontowe, restrukturyzacyjne i inwestycyjne.

Prawdopodobnie z tego powodu, że Polska znajduje się dopiero na początku 
rozwoju elektromobilności, brakuje dobrych, rodzimych analiz, które we właściwy, 
naukowy sposób mogłyby stanowić źródło do rozważań nad wzorcami zachowań 
i profilami ładowania EV.

Największa liczba dostępnych analiz i raportów, pokazujących wpływ elektro-
mobilności na system energetyczny, pochodzi z rynku amerykańskiego. Ich jakość 
należy ocenić jako dobrą lub bardzo dobrą, gdyż z reguły opierają się na rzeczy-
wistych (nie teoretycznych) pomiarach wykonywanych na reprezentatywnej grupie 
badanych użytkowników EV. Zawierają także rzeczywiste odczyty z monitorowanych 
stacji ładowania. Z uwagi na różnice mentalne, kulturowe, ekonomiczne, geograficz-
ne i klimatyczne dane te nie są w pełni przydatne do przeniesienia na polski grunt. 
Mogą jednak stanowić doskonały materiał weryfikacyjny i porównawczy w stosunku 
do innych badań oraz wskazówkę w zakresie metodyki badań.

Dobrą analizą odnoszącą się do rynków EV w krajach europejskich, w tym Polski, 
jest raport „Projections for Electric Vehicle Load Profiles in Europe Based on Travel 
Survey Data”. W 2017 roku został zakończony projekt „Efektywność energetyczna 
przez rozwój elektromobilności w Polsce” dofinansowany ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009–2014, w ramach Funduszu Współpracy Dwustron-
nej nr. umowy 138/2017/Wn50/OA-XN-04/D, w którym podjęto, w realiach Polski 
i wybranych obszarów, wykonanie analizy rozpływu systemu elektroenergetyczne-
go uwzględniającej scenariusze rozwoju elektromobilności w latach 2017–2030. Li-
derem projektu był Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie, a partnerami Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, 
Wydział Elektryczny oraz Green Business Norway.
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Tab. 2. Aktywność biznesowa wybranych przedsiębiorstw energetycznych w zakresie infrastruk-
tury ładowania pojazdów elektrycznych

Lp. Spółka Siedziba Charakterystyka
1. Energa Polska Grupa od trzech lat prowadzi projekt pilotżowy eMobility, którego 

celem jest zbadanie potencjału segmentu elektromobilności poprzez 
umożliwienie bezpłatnego ładowania pojazdów w kilku punktach 
własnych. W 2016 r. Energa posiadała 6 punktów ładowania (zlo-
kalizowanych na terenie Trójmiasta). W pierwszym kwartale 2017 r. 
spółka podjęła współpracę z fińską spółką Fortum w zakresie wdro-
żenia systemu Charge&Drive, który ma umożliwić zdalną obsługę, 
monitoring oraz aktualizację infrastruktury ładowania.

2. Innogy Polska Od 2009 r. Innogy prowadzi pilotażowy projekt rozwoju infrastruk-
tury ładowania. W grudniu 2016 r., Innogy posiadało 12 własnych 
stacji ładowania na terenie Warszawy. Od niedawna spółka promuje 
partnerski model współpracy, w ramach którego Innogy prowadzi 
szkolenia w zakresie obsługi udostępnianego urządzenia (stacja 
ładowania jest własnością Innogy), zapewnia jego serwisowanie 
i aktualizacje techniczne.

3. ČEZ Czechy ČEZ rozpoczął swoją aktywność e segmencie infrastruktury łado-
wania w 2011 r. i od tego czasu aktywnie rozwija się w tym obsza-
rze. Na koniec 2016 r. spółka posiadała na terenie Czech około 50 
stacji normalnego ładowania i 25 stacji szybkiego ładowania. Grupa 
planuje wybudować 42 punktu szybkiego ładowania do 2018, wy-
korzystując do tego środki z funduszu unijnego „Łącząc Europę” 
(CEF). Szacowana wartość projektu to 2,3 mln EUR, z czego tylko 
15% finansowane będzie ze środków własnych ČEZ.

4. ENel Włochy Na terenie Włoch, działalność Enel w obszarze infrastruktury ła-
dowania opiera się na rozwoju własnej sieci ładowarek i sprzedaży 
pojazdów wraz z partnerami (Nissan) oraz dostarczaniu urządzeń 
dla niezależnych partnerów (np. Carrefour). Grupa pełni wtedy 
rolę operatora handlowo-technicznego. Niezależni partnerzy Enel, 
działając na konkurencyjnym rynku, indywidualnie ustalają cenę 
sprzedaży energii dla kierowców. W celu zwiększenia przejrzystości 
cenowej dla odbiorcy końcowego, każdy punkt ładowania wyposa-
żony jest w dedykowany licznik.

5. Vattenfall Szwecja Grupa realizuje projekty B+R, w których wraz z instytucjami na-
ukowo-badawczymi rozwija technologię ładowania pojazdów elek-
trycznych, w tym koncepcję ładowania bezprzewodowego. Ponadto, 
grupa zainicjowała program partnerski inCharge, którego zakres 
obejmuje planowanie, instalację, zarządzanie i operacje handlowo-
-techniczne związane z infrastrukturą. Celem programu jest peł-
na integracja sieci ładowania w Szwecji i zwiększenie dostępności 
infrastruktury dla kierowców pojazdów elektrycznych, m.in. przez 
aurorską aplikację mobilną lokalizującą pobliskie punkty ładowa-
nia. Obecnie sieć inCharge skupia około 3 000 punktów ładowania.

Źródło: raport energetyka pwc, kwiecień 2017.
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3.2.6. Skala wyzwań związanych z infrastrukturą do ładowania pojazdów 
elektrycznych

Według założeń Ministerstwa Energii, do 2020 roku w 32 aglomeracjach na te-
renie całego kraju ma powstać 6 000 punktów normalnego ładowania i 400 punk-
tów ładowania dużej mocy. To jednak dopiero początek ścieżki rozwojowej, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że do 2025 roku po polskich drogach ma poruszać się 
milion pojazdów elektrycznych. Opierając się na przykładach z zagranicy, do takiej 
liczby pojazdów należy założyć docelową liczbę ładowarek na poziomie około 60 
000 urządzeń, przy założeniu, że na jedną publiczną ładowarkę przypadać będzie 
około 15–20 pojazdów. Tak znacząca skala działania oznacza ogromne wyzwanie 
finansowe, techniczne i organizacyjne, ponieważ: 

 Plan ten będzie wymagać znaczących nakładów inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych. Biorąc pod uwagę przeciętne koszty instalacji do ładowania, łączne nakłady 
niezbędne do realizacji tego projektu oszacowano na około 2,1 mld zł. W kwo-
cie tej znajduje się około 250 mln zł nakładów niezbędnych na modernizację 
i wzmocnienie sieci dystrybucyjnych 3, a dalsze 250 mln zł rocznie na utrzymanie 
tej infrastruktury. Przy takich nakładach konieczne będzie stworzenie modeli 
biznesowych finansowania inwestycji oraz eksploatacji ładowarek, jak i wpisanie 
ich w obecne plany rozwoju i modernizacji sieci OSD.

 Skalę rozwoju sieci ładowarek instalowanych do 2025 roku można porównać do 
540 MW mocy zainstalowanej. Jest to moc odpowiadająca przyłączeniu około 50 
tys. mieszkań. Wielkością odpowiada to miastu o rozmiarze Opola lub mocy Elek-
trowni Porąbka-Żar – drugiej co do wielkości elektrowni szczytowo-pompowej 
w Polsce. Szybki przyrost nowego ruchu sieciowego musi zostać uwzględniony 
w dotychczasowych planach rozwoju sieci OSD, a zwłaszcza w architekturze 
miejskich sieci niskiego i średniego napięcia oraz koncepcji eksploatacji sieci. 
Wspominana moc to także ogromny potencjał magazynowania i oddawania 
energii elektrycznej do sieci, w przypadku wdrożenia modelu biznesowego i tech-
nologicznego, który na to pozwala.

 60 000 punktów będzie wymagać optymalnego rozplanowania czasowego i prze-
strzennego rozwoju infrastruktury tak, aby spełniała ona kryteria opłacalności 
(oszczędność budżetu inwestycyjnego, jak i wysokie wykorzystanie punktów) oraz 
była dopasowana do możliwości technicznych infrastruktury OSD (zachowanie 
bezpieczeństwa zasilania). Musi także odpowiadać na potrzeby użytkowników 
ładowarek (dostępność miejsc do parkowania, optymalny dojazd i lokalizacja). 
Będzie również wymagać uregulowania pozostałych kwestii, na przykład własno-
ści gruntów samych urządzeń do ładowania [5].
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Rys. 3. Rozwój polskiej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, 2020–2025 [5]

3.2.7. Ocena wyników raportu w kontekście polskiego KSE
Wyniki obliczeń opartych na przyjętych profilach zachowań, w obu analizowa-

nych scenariuszach: podstawowym i alternatywnym, wskazują na problemy jakie 
mogą zaistnieć w polskim KSE. Potwierdzają to dane zebrane w tabelach 3 i 4. 

Tab. 3. Tygodniowy szczyt mocy oczekiwanej z KSE i wywołanej przez EV dla scenariusza pod-
stawowego obok statystyk przedstawiających potencjał energetyczny krajów (a)

Kraj
Moc szczytowa 

oczekiwana 
(MW)

Dzień tygodnia, 
kiedy występuje 

szczyt

Udział mocy 
szczytowej EV 

w mocy zainsta-
lowanej KSE (%)

Udział mocy 
szczytowej EV 

w dostępnej mocy 
wytwórczej KSE 

(%)

Udział szczytu 
mocy EV w mocy 
rezerwowej KSE 

(%) 

Francja 3 360 środa 2,7 3,8 15,0
Niemcy 5 649 poniedziałek 3,5 6,2 36,8
Włochy 3 403 piątek 3,2 5,0 23,1
Polska 4 371 niedziela 12,7 19,7 175,6
Hiszpania 2 564 piątek 2,7 5,0 17,4
Wielka 
Brytania 4 175 czwartek 5,0 6,8 30,5

Źródło: Projections for Electric Vehicle Load Profiles in Europe Based on Travel Survey Data, 
Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Energy and Transport 2013 r.

(a) Źródłem danych o zdolnościach wytwórczych energii elektrycznej wykorzystanych do obli-
czeń w tabeli były wartości średnie z godzin 11:00 do 19:00 z roku 2011.
(b) Pozostała wartość rezerwy mocy jest różnicą między dostępną mocą rezerwową i mocą wy-
korzystaną przez istniejące obciążenie inne niż EV.
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Tab. 4. Tygodniowe szczyty mocy dla scenariusza alternatywnego – statystyki podsumowujące (a)

Kraj
Moc szczytowa 

oczekiwana 
(MW)

Dzień tygo-
dnia, kiedy 
występuje 

szczyt

Udział mocy 
szczytowej EV 
w mocy zain-

stalowanej KSE 
(%)

Udział mocy 
szczytowej EV 

w dostępnej 
mocy wytwór-
czej KSE (%)

Udział szczy-
tu mocy EV 

w mocy rezer-
wowej KSE (%) 

Francja 5 821 wtorek 4,6 6,6 26
Niemcy 8 603 poniedziałek 5,3 9,4 56
Włochy 6 043 piątek 5,7 8,9 41
Polska 2 887 czwartek 8,4 13,0 116
Hiszpania 4 856 piątek 5,1 9,4 33
Wielka 
Brytania 9 025 czwartek 10,9 14,8 66

Źródło: Projections for Electric Vehicle Load Profiles in Europe Based on Travel Survey Data, 
Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Energy and Transport 2013 r.

(a) Źródłem danych o zdolnościach wytwórczych energii elektrycznej wykorzystanych do obli-
czeń w tabeli były wartości średnie z godzin 11:00 do 19:00 z roku 2011.
(b) Pozostała wartość rezerwy mocy jest różnicą między dostępną mocą rezerwową i mocą wy-
korzystaną przez istniejące obciążenie inne niż EV.

Analizując najnowsze dane udostępniane przez PSE, w tym stopień obciążenia 
obecnego KSE, poziom bezpiecznej rezerwy mocy, tzw. gorącej (wirującej) jak i re-
zerwy zimnej, należy stwierdzić, że nawet bez elektromobilności polski system ener-
getyczny narażony jest na wystąpienie „blackout’u”. Zagregowane dane publikowane 
w raportach okresowych PSE pokazują momenty, kiedy wolumen rezerw mocy wy-
twórczych znajdował się na katastrofalnie niskim poziomie. Pokazuje to rysunek 5. 
We wrześniu 2015 roku poziom rezerwy gorącej wynosił jedynie ok. 3,8%, a zimnej 
(niemożliwej do uruchomienia w krótkim czasie) ok. 6,2%.

Raporty studyjne zakładają różne scenariusze energetyczne dla Polski. Wszystkie 
zakładają znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Rysunek 5 po-
kazuje te scenariusze. Prognoza PSE Innowacje (scenariusz bazowy) w latach 2015–
2025 charakteryzuje się średniorocznym wzrostem około 1,7%. Przyrost zapotrze-
bowania na moc w analizowanym przedziale lat wynosi 18%, osiągając w 2025 roku 
poziom około 30 GW. W prognozie KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Ener-
gii S.A.) średnioroczny wzrost w latach 2015–2025 utrzymuje tempo 1,8%, osiągając 
w 2025 roku poziom 31 GW. Planowany wzrost w latach 2015–2025 to około 19%. 
W prognozie ARE (Agencja Rynku Energii S.A.) średnioroczne zapotrzebowanie na 
moc szczytową w latach 2015–2025 wynosi 1,2%. Wzrost w latach 2015–2025 ma 
poziom 13% i osiąga wartość około 29 GW.
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Rys. 4. Porównanie prognoz zapotrzebowania na moc szczytową do 2025 roku [6]

Świadome planowanie opiera się głównie na zapotrzebowaniu gospodarki i jest 
na tyle dobre, na ile dostarczane dane wsadowe pokrywają się później z rzeczywi-
stością. Dochodzi do tego czynnik ekonomiczno-polityczny i związane z tym mo-
dyfikacje planów inwestycyjnych. Należy uważnie obserwować rozwój elektromobil-
ności w Polsce, aby ta nie zagroziła, ale nawet pomogła KSE. Zawsze jednak dobrze 
jest opracowywać plany awaryjne zakładające nieprzewidziane wcześniej zdarzenia, 
zmieniającą się dynamikę i profil gospodarki. W związku z powyższym, dalsze roz-
ważania na temat poszukiwania innych metod poprawy stabilności i bezpieczeństwa 
KSE mają uzasadnienie.

3.2.8. Szanse i zagrożenia dla Polski
Elektromobilność jako nowa gałąź przemysłu i gospodarki, może być jednym 

z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Polska powinna dążyć do 
stworzenia trwałych form i płaszczyzn współpracy biznesowej między sektorem pu-
blicznym a prywatnym. Elektro-mobilność stanowi bowiem szansę do pobudzenia 
całego krajowego przemysłu. Wynika to z faktu, iż rozwój tej nowej gałęzi gospodarki 
wymaga aktywności i często współpracy między podmiotami, których przedmiot 
działalności jest niekiedy zupełnie różny. Elektromobilność jest nierozerwalnie zwią-
zana z nowymi technologiami. Zachodzi więc konieczność oparcia podejmowanych 
w tym zakresie działań na wiedzy i innowacjach, a te z kolei są dostępne wyłącznie 
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poprzez współpracę z ośrodkami badawczymi. Zachętą do inwestowania w elektro-
mobilność jest wprowadzenie czynnika społecznego, jako instrumentu ekonomicz-
nego – dopłaty do ceny zakupu pojazdów elektrycznych, ulgi podatkowe (np. w po-
datku VAT czy budowlanym) czy też zwolnienie z różnych opłat (np. parkingowych 
i rejestracyjnych). Skutecznym rozwiązaniem będzie z pewnością zastosowanie tzw. 
zachęt o charakterze miękkim, np. możliwość skorzystania ze specjalnych pasów ru-
chu w miastach czy miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla aut typu EV. 

W związku z powyższym należy również kontynuować rozwój sektora odnawial-
nych źródeł energii, w szczególności w odniesieniu do mikro-sieci oraz niewielkich 
instalacji przeznaczonych na użytek prywatny. Odpowiedzią na przeszkody w bu-
dowie farm wiatrowych mogą być inwestycje w farmy morskie. Upowszechnienie 
lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie OZE będzie stymulowało dynamiczny 
rozwój tych obszarów [7].

3.2.9. Podsumowanie
Większość rozważanych w rozdziale problemów przedstawiana jest na bazie 

przyjmowanych założeń i scenariuszy. Należy więc prowadzić ciągłe obserwacje 
i dalsze badania, które będą weryfikowały zakładany rozwój sytuacji. W przypadku 
elektromobilności, która jak pokazuje historia, ściśle uzależniona jest od dostęp-
ności technologii, kosztów wytwarzania komponentów i strategii poszczególnych 
krajów, potrzeba zmiany założeń może być konieczna w dość krótkim przedziale 
czasu. Wyniki analiz pozwalają sądzić, że intensywny rozwój segmentu samochodów 
elektrycznych implikować może zagrożenia dla stabilności pracy systemu elektro-
energetycznego związane z zapewnieniem zasobów dla potrzeb ładowania samocho-
dów. Można przypuszczać, że odbiorcy będą ładowali pojazdy w podobnych okre-
sach doby co, przy rosnącej populacji samochodów, może wpływać negatywnie na 
system elektroenergetyczny (wytwarzanie i dystrybucja), głownie poprzez tworzenie 
szczytów obciążenia.

Aby pokryć zwiększone zapotrzebowanie należy przewidywać inwestycje w za-
kresie modernizacji istniejącego systemu zasilania, jak też budowy nowych źródeł. 
Dla osiągnięcia zakładanego efektu redukcji zanieczyszczeń i zmniejszenia generacji 
gazów cieplarnianych, niezbędne jest przemyślane zwiększanie udziału odnawial-
nych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. Dalsze inwestycje wykorzystują-
ce konwencjonalne, kopalniane źródła energii mogą skutkować nawet zwiększeniem 
produkcji CO2. Potwierdzają to różne analizy naukowe. Produkcja baterii – kluczo-
wego elementu pojazdów elektrycznych – wiąże się z dużą emisją gazów cieplarnia-
nych. Jeżeli energia elektryczna wykorzystana do zasilania tych pojazdów pochodzi 
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ze źródeł kopalnianych, wdrożenie elektromobilności w rzeczywistości prowadzi do 
zwiększenia prawdopodobieństwa efektu cieplarnianego. W opracowaniu E. Haw-
kins i inni, wykazano, że jeżeli produkcja energii elektrycznej pochodzi wyłącznie 
z węgla, zastąpienie samochodów benzynowych elektrycznymi prowadzi do wzrostu 
potencjału efektu cieplarnianego w przedziale od 17% do 27%. Dlatego w planie 
rozwoju elektromobilności konieczne jest zapewnienie, że dodatkowe źródła, które 
powstaną, aby dostarczyć energię dla EV będą źródłami niskoemisyjnymi. 

Ponadto, wzrost popularności samochodów elektrycznych, przy braku odpowied-
niego zarządzania, może doprowadzić do nasilenia się różnic w zapotrzebowaniu 
na energię elektryczną w ciągu doby. Potrzebna jest modernizacja sieci w dwóch 
kierunkach – z jednej strony zachęcenie właścicieli samochodów elektrycznych do 
ładowania pojazdów poza szczytami dobowymi, najlepiej w nocy, z drugiej wyko-
rzystanie rozproszonego źródła energii odnawialnej, magazynowanie energii do sta-
bilizacji OZE i optymalne bilansowanie nowo wygenerowanego zapotrzebowania 
przez użytkowników EV. Smart grid pozwoli na osiągnięcie obydwu celów. Instalacja 
inteligentnych liczników zużycia energii oraz wprowadzenie dynamicznych taryf na 
energię elektryczną (zmieniających się w zależności od bieżącego zapotrzebowa-
nia w systemie) mogą skłonić odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców do 
produkcji własnej energii oraz zużywania jej przy najniższej cenie – zwykle w nocy. 
Zachęty dla prosumentów pozwolą na zmniejszenie obciążenia sieci przesyłowej, 
ponieważ energia będzie w większym niż obecnie stopniu produkowana i zużywana 
lokalnie. Dodatkową zaletą jest możliwość oddawania energii do sieci z domowej 
instalacji OZE. Poprzez zachęty dla tworzenia magazynów energii możliwe będzie 
lepsze rozłożenie produkcji i zużycia energii w ciągu doby, co jest szczególnie ko-
rzystne w przypadku niestabilnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika czy energia 
wiatrowa. 

Ważnym aspektem w elektromobilności staje się generacja rozproszona (GR). 
W raporcie wygenerowanym w ramach projektu „Efektywność energetyczna przez 
rozwój elektromobilności w Polsce” dofinansowanego ze środków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009–2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, 
nr. umowy 138/2017/Wn50/OA-XN-04/D, ukazano wpływ tej generacji na KSE. 
Praca Generacji Rozproszonej w znaczący sposób obniża zapotrzebowanie na moc 
pobieraną z KSE – od 20,80% do 74,11%. Wpływ GR jest odczuwalny także na po-
ziomie lokalnym, gdyż lokalne zapotrzebowanie jest pokrywane z lokalnego źródła 
lub zasobnika (lokalne spadki zapotrzebowania wyniosły ok. 10% w stosunku do 
rozpatrywanego w 2030 roku scenariusza S2). Praca GR ułatwi konwencjonalnym 
jednostkom wytwórczym przygotowanie się do zapewnienia odpowiedniej ilości 
energii. W wyniku dodania Generacji Rozproszonej do sieci z rozwiniętą infra-
strukturą EVCS, nie zmieniły się pory występowania punktów charakterystycznych. 
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Zmalało natomiast zapotrzebowanie w tych porach o 36% w środku dnia, o 47% 
w nocy i o 21% w warunkach niekorzystnych. Praca elementów GR, dostarczających 
energię do lokalnej rozdzielnicy nN sprawia, że następuje odciążenie transforma-
torów, linii elektroenergetycznych oraz zmniejszenie przepływu mocy w całej sieci 
dystrybucyjnej. W wyniku pracy GR prądy pracy w warunkach normalnych zmalały 
lokalnie nawet o 25% (w godzinach popołudniowych), co pozwoli na oszczędności 
przy modernizacji sieci.
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3.3. Protection systems in low voltage AC microgrids* 

3.3.1. Introduction
More and more interest in issues of energy effectiveness and natural environ-

ment protection is being observed in last years. These issues are associated with 
thrifty disposal of energy media including their obtainment as well as exploitation. 
Autonomous energy microsystems called microgrids (MG), including low voltage 
microgrids, respond to these expectations. Low voltage microgrids utilizing renew-
able energy media meet demands for eco-innovation, energy self-sufficiency, im-
provement of air quality and improvement of supply reliability of customers.

Concept of low voltage AC microgrids has been formulated a dozen or so years 
ago. In this period a lot of publications have been issued, which concern different 
aspects related to designing, installation and exploitation of microgrids. Microgrids 
subject matter has been very widely presented among others in [1–4].

Issues concerning protection systems in low voltage microgrids, particularly 
adaptive protections and loss of mains protections will be presented in this work. In 
the subsection communications systems utilized in microgrids protection systems 
have been also shortly characterized. These issues are very important from the point 
of view of correct microgrid functioning in different configurations and states of its 
operation. Issues concerning protection systems in microgrids have been described 
among others in [1, 2, 4–6].

Summary and presentation of final conclusions will be included at the end of the 
subsection.

3.3.2. Protections in low voltage AC microgrids
Low voltage microgrid can operate being connected with the grid of Distribution 

System Operator (DSO), which is called the synchronous operation mode, as well 
as in isolated mode, called usually island one. In the latter case it can be intended 
(intentional) island operation and unintended (unintentional) island operation.
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Protection systems should act correctly both in case of faults (short-circuits) ap-
pearing in distribution grid of DSO and in case of ones within the microgrid [1, 2, 
4–6]. However, behavior of protections in both these situations should be different.

In case of faults which take place in DSO grid, it is necessary to disconnect the 
low voltage microgrid being connected to it possibly quickly. Time of disconnection 
depends in this situation on sensitivity to interruptions in electricity delivery to cus-
tomers connected to the microgrid. After fault clearing in DSO grid, it is necessary 
to conduct the process of microgrid resynchronization with this grid. However, in 
case of fault appearing during island microgrid operation, it is necessary to isolate 
possibly the least part of the microgrid, including place of fault, so that the remaining 
part, if it is only possible, could normally work.

It is necessary to mention, that operating conditions of protection systems of 
microgrids in island operation mode differ from the ones appearing in synchronous 
operation mode. First of all, in island operation mode far lesser values of short-
circuit currents (powers) are observed. These currents originate from microsources 
and energy storages installed within the microgrid. Not too big rated powers of these 
sources and the fact, that considerable number of sources is connected to microgrids 
via power electronic converters result in mentioned effect of lower values of short-
circuit currents. Moreover, far greater range and dynamics of voltage and frequency 
changes appear in island operation mode. Problems with balancing the active and 
reactive powers in on-line mode are the reason. Greater range and dynamics of volt-
age and frequency changes lead as a result to complications in correct functioning of 
voltage and frequency protections, which have to be set differently than in synchro-
nous mode. It is necessary to also mention about the need of different functioning of 
loss of mains protection, in comparison to the way they act in traditional distribution 
grids. If island operation of whole microgrid or its part is only possible then loss of 
mains protections should not disconnect respective microsources and energy stor-
ages from the microgrid.

Essentially, two approaches with regard to protection systems behavior during 
microgrid transition from synchronous operation mode to island operation mode 
are used. They are [2]:

 use of adaptive protections, i.e. carrying out dynamic changes of protection set-
tings in different configurations and operating conditions of microgrid, including 
analysis of operating conditions of distributed energy sources (DES);

 use of a special device (microsource or energy storage) causing increase in value 
of short-circuit current during short time, in order to enable action of classical 
over-current protections.
In the first case adaptation of protections settings can be realized as „switching 

over” between sets of earlier calculated and stored in memory of particular relays 
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settings or change of relays settings in on-line mode [2, 7, 8]. Technical realization of 
adaptive protection systems requires: using of digital directional over-current relays 
and applying of new or existing communications infrastructure as well as respective 
communications protocols.

In the second situation it is necessary to install independent electricity source 
(so-called short-circuit current source), which will provide short-circuit current of 
a value close to the value of short-circuit current delivered by DSO grid [2, 8]. In this 
case there is no need to carry out any adaptive change of used over-current protec-
tions settings. Detecting of fault state and activation of short-circuit current source 
is realized by measurement of voltage in the microgrid. Operating time of the source 
usually does not exceed a few seconds. Usually it is installed in main low voltage 
switchgear in MV/LV transformer substation. Flywheel [4, 6] or ultra-capacitor [2, 
9] can play the role of a short-circuit current source.

It is worth to mention, that transition of microgrid from connected mode to iso-
lated mode and vice-versa can require use of a switch with big rapidity of action. Fast 
static switch satisfies this requirement [2, 10]. It is power electronic device acting 
in the period of time that is shorter than voltage cycle. Silicon controlled rectifiers 
(SCRs) and insulated gate bipolar transistors (IGBTs) are utilized in these switches.

3.3.3. Loss of mains protections in microgrids
The intentional island operation mode is crucial to the idea of microgrid. It in-

creases the reliability of power delivery. The unintentional island operation mode is 
forbidden according to Polish energy law as determined in [11], so when the micro-
grid is prepared to work in island circumstances it should be isolated from the DSO 
grid and then work in controlled conditions.

Generation units and MG controllers can be equipped with many algorithms of 
detection of island operation mode. We are able to distinguish three groups of those 
methods [12, 13]:

 passive methods,
 active methods,
 communications-based methods.

Passive methods of detecting the island mode of operation base on observations 
of power quality in point of common coupling (PCC) of DES. The most popular 
methods which could be classified to this group are: 

 Under/over Voltage Protection (U/OVP), Under/over Frequency Protection 
(U/OFP),

 Voltage Vector Shift (VVS),
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 Rate of Change of Frequency (RoCoF),
 Rate of Change of Power (RoCoP).

U/OVP and U/OFP are the only algorithms precisely required by DSOs. De-
fault settings of protection systems for LV distribution power grids are presented in 
table 1.

Table 1. Default settings of protection systems for low voltage distribution power grids; based on [14]
Relay function Settings

ULN U< 0,8 Un 184 V <100 ms
U> 1,1 Un 253 V <100 ms
U>> 1,15 Un 264 V <100 ms

ULL U< 0,8 Un 320 V <100 ms
U> 1,1 Un 440 V <100 ms
U>> 1,15 Un 460 V <100 ms

f< 47,5 Hz <100 ms
f> 51,5 Hz <100 ms
LoM <5 s

Loss of mains (LoM) protections are not precisely described. RoCoF and VVS 
are methods that base on respectively frequency fluctuation verification and phase 
change verification. If the voltage frequency or phase in PCC changes faster than the 
threshold value then MG would be switched off from the DSO grid. The concept of 
RoCoP and RoCoF is similar. RoCoP algorithm measures the derivative of power 
generated (instead of frequency) by DES.

Active methods of detecting the island operation mode are designed to observe 
the response of the grid to the intentional disturbance generated by the DESs con-
trollers. There are many approaches to obtain reliable information about the connec-
tion to the grid. The most popular are [12]:

 Impedance Measurement (IM),
 Detection of Impedance at Specific Frequency (ISF),
 Slip Mode Frequency Shift (SMS),
 Active Frequency Drift (AFD),
 Sandia Frequency Shift / Sandia Voltage Shift (SFS,SVS),
 Frequency Jump (FJ).

The DESs inverters can influence on the MG by changing the parameters of its 
current. It is possible to change: amplitude, frequency or phase. In IM case of detect-
ing the island mode of operation it is current amplitude, that varies. If the response 
from the grid to this event is voltage increase above the threshold value, it could be 
a sign that the DES is no longer connected to DSO grid.
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Detection of Impedance at Specific Frequency bases on an intentionally injected 
current at specific harmonic into PCC by DES inverter. If the device can detect har-
monic distortion at mentioned harmonic order then it should notify MG controllers 
about it.

SMS method is designed to intentionally change the power factor from the cor-
rect value to higher or lower value. The DES inverter is then designed to change the 
power factor in function of frequency. If the grid is solid it should keep the frequency 
at nominal value. If an islanding event occurred frequency would change to abnor-
mal value and then U/OFP would signal that the islanding event took place.

Inverters using AFD algorithm inject to the grid a current with slightly higher or 
lower frequency than the voltage frequency measured in PCC. Because of that, the 
frequency will drift up or down.

SFS method is similar to AFD. It also changes the frequency of current injected to 
the grid. The difference is that in SFS method positive feedback is used, so it would 
work faster than AFD. SVS method bases on similar principle to SFS, but is applied 
in order to change voltage amplitude in PCC. In case the inverter is connected to 
robust grid both SFS and SVS methods are too weak to change grid parameters. 
Otherwise (when it is connected to an island) parameters will be out of the none 
detecting zone (NDZ).

FJ is conceptually similar to AFD but it uses more sophisticated patterns to 
change the voltage frequency. This method has less negative impact on the grid than 
AFD method, but it is more complex to apply it into the inverter. Furthermore, this 
method hardly presents NDZ in single inverter case. The effectiveness of this method 
goes down when connecting multiple inverters. If we want to get rid of this negative 
effect – the frequencies dithering between inverters – they should be synchronized 
[12, 13].

What should be obvious is that all the above mentioned algorithms implemented 
in DES should give the signal to MG controller, so it can prepare the generation units 
and controllable loads for islanding operation mode.

The last group of anti-islanding methods contains communications-based meth-
ods. Every DES installed in the MG is connected to the control system. When condi-
tions to intentional island mode are not fulfilled, controller can send signals to trip 
all DES in MG to prevent unintentional island operation.

Another group of proposed algorithms bases on installing anti-islanding relay 
in the interconnection node of the MG. Such relay is able to control the power flow 
(both active and reactive power). In [15] two operating conditions were established 
in order to detect islanding event. The first condition bases on assumption that ac-
tive and reactive power flow values are equal to zero and the second one bases on 
U/OVP and U/OFP methods. Alternatively (when operating point is in NDZ) ISF 
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method is meant to be suitable for this case. The specific harmonic order is the fifth 
one. It is also possible to carry out on-line measurement of harmonics. If the fifth 
voltage harmonic significantly increases (even without additional current injections), 
it is treated as the sufficient second condition which must be met to determine the 
islanding event [15].

Due to the fact the MG operates in island mode the NDZ should be adapted to 
new conditions and not be as strict as shown in table 1. What should be then consid-
ered and taken into account is the security of DESs and loads in the island. Although 
DESs equipped with inverters should not have constraints the synchronous genera-
tors could be switched off in rough conditions of badly balanced island.

3.3.4. Adaptive protections in microgrids
As it was mentioned before, isolated MG can work with variant of adaptive MG 

protection system to obtain the stable and secure conditions for MG. Avoiding some 
of the described problems such as reliability, selectivity and speed by introduction of 
the adaptive protections approach could be the solution.

In the variant, in which short-circuit currents are low the standard methods of 
detecting and selectively removing disturbance are complex. What is worth mention-
ing is that the topology of MG can be open or meshed which creates the problem of 
fault detection even harder comparing to standard distribution grids. Researchers 
propose differential protection schemes in this case [16]. Another solution to MG 
selectivity problems is distance protection [17]. Distance protection bases on voltage 
and current measurements. Typically used in transmission systems it can also work 
in MG. Both directional over-current (OC) and distance protection can distinguish 
the direction of power flow, which is necessary. This is the primary reason why the 
standard OC protections widely used in LV grid can be used in MG. Used in MG 
relays must with the help of communications infrastructure communicate with MG 
controller or between other relays.

Structure of protection system of MG can be either centralized or local [8].
The centralized adaptive protection system is the concept, in which relays are 

able to send and receive signals to/from MG controller. The operation scheme is 
Master-Slave, where MG controller is the master and Circuit Breakers (CB) within 
microgrid are the slaves. Although each relay makes its own decision about opening 
CB according to its current tripping characteristic, the characteristic is sent by MG 
controller (which depends on the actual grid configuration and DES status).

The local protection system bases on the communications between relays. When 
an abnormal current flow appears (the current in the one line flows to the opposite 
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directions) then relays which are the closest to the disturbance open circuit breakers. 
This method of directional interlock is the efficient way to selectively isolate the fault.

Adaptive protection systems can base on off-line analysis or on-line operation [2, 
8]. The off-line analysis method bases on the prepared table of every possible MG 
configurations. For each configuration every possible fault is considered. According 
to such prepared analysis all necessary signals (settings) are prepared and sent to 
relays. It can contain tripping characteristics and activation or deactivation of some 
protection systems and automatics (e.g. directional interlock, U/OVP, U/OFP). Then 
the monitoring process could be active periodically and/or be triggered after a dis-
turbance. If the configuration changes, then new settings are sent to the protection 
devices installed in MG. The settings come from the off-line analysis to increase the 
speed of adaptation to new conditions of MG.

Another adaptive protection system can base on the on-line operation. In this 
approach re-calculation of settings is carried out in real time when change of micro-
grid configuration is detected by MG controller. New settings are sent to memories 
of local protection devices and then activated.

3.3.5. Communications solutions in microgrids protection systems
It is pretty obvious that for the protection system to work effectively, first and 

foremost, we need to ensure that all the elements constituting the system – in this 
case mostly the Intelligent Electronic Devices (IEDs) – are able to talk to each other 
and coordinate their behavior, no matter which communications scheme (central-
ized or decentralized one) is actually followed. The data that is exchanged includes 
information on network topology, events within the network, network elements state 
changes, commands and so on. In fact, when it comes to making any decisions and 
choosing the right communication protocols and technology stack, two key aspects 
are identified to be of a great importance [2, 8]. The first one is a natural tendency to 
reuse and adapt the commonly used standards from the related fields (e.g. the area 
of electrical substations). The second one is a need to choose some cost-effective ap-
proach, which results from the fact that the scale of any low voltage microgrid initia-
tive is rather small, especially in comparison to other possible distribution networks 
investments, so the level of total infrastructure costs needs also to be limited, for the 
project to remain profitable.

One of the dominant solutions in the area of IEDs configuration for automation 
systems that undoubtedly needs to be taken into consideration is IEC 61850 standard 
[2, 8, 18]. This vendor independent solution defines the abstract data models for all 
the devices and data involved in the process of information exchange. It makes the 
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use of the switched Ethernet as the physical layer, allowing to transmit data from one 
device to the others. IEC 61850 standard can be mapped to many communications 
protocols running over the Ethernet, including among others GOOSE (Generic Ob-
ject Oriented Substation Event) protocol and MMS (Manufacturing Message Speci-
fication) protocol. The functionality provided by the standard is sufficient to cover 
the needs of any application. Its vendor independence guarantees interoperability 
between systems and devices from different manufacturers.

Especially GOOSE seems to be attractive choice to perform the role of the proto-
col realizing the data exchange [8, 19]. It promises to transmit portion of data in any 
format within the 4 ms time. To do that, it makes it possible to establish peer-to-peer 
logical transmission links between the communicating devices, making the use of 
publisher-subscriber communications patterns, as well as Ethernet broadcast and 
multicast mechanisms. This way one device (publisher) can send the notifications 
messages to the other one (subscriber), that is interested in this kind of data, and in-
form it of any important event within the network or change in the device state. The 
messages are being retransmitted all the time with increasing time intervals, mak-
ing the data transfer fully reliable. The possibility of making the use of the Ethernet 
VLANs (Virtual Local Area Networks) allows for dividing the whole communica-
tions network into many virtual networks and as a result to prioritize one kind of 
control messages over the other ones.

The main drawback of taking the advantage of IEC 61850 standard is the neces-
sity to bear the investment costs related to purchasing all the Ethernet infrastructure 
elements [2, 8]. High speed Ethernet switches are essential for the whole solution 
to work effectively and its high quality properties. However, the Ethernet switches 
functionality can possibly be successfully integrated into the capabilities of IEDs, 
which can contribute to lowering the total costs of the solution. 

3.3.6. Summary and conclusions
The issue of protections in low voltage AC microgrids has been presented in the 

subsection. General issues concerning protections in MGs, loss of mains protections, 
adaptive protections, and also communications systems utilized in MG protection 
systems have been described.

On the basis of information included in the subsection as well as basing on carried 
out literature review, the following observations and conclusions can be formulated:
1) Protection systems should act correctly both in case of faults appearing in dis-

tribution grid of DSO and in case of short-circuits within the MG. However, 
behavior of protections in both these situations should be different.
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2) Operating conditions of protection systems in microgrid island operation mode 
differ from the ones appearing in synchronous operation mode.

3) Essentially, two approaches with regard to protection systems behavior during 
microgrid transition from synchronous to island operation mode are used: use of 
adaptive protections or use of a special device causing increase in value of short-
circuit current, in order to enable action of classical over-current protections.

4) The intentional island operation increases the reliability of power delivery. Gen-
eration units and MG controllers can be equipped with many algorithms of detec-
tion of island operation mode. We are able to distinguish three groups of those 
methods: passive methods, active methods, communications-based methods.

5) Adaptive protection systems can base on off-line analysis or on-line operation.
6) The protection system to work effectively need to ensure that all the elements 

constituting the system – in this case mostly the IEDs – are able to talk to each 
other and coordinate their behavior, no matter which communications scheme 
(centralized or decentralized one) is actually followed. One of the dominant solu-
tions in the area of IEDs configuration for automation systems that needs to be 
taken into consideration is IEC 61850 standard.
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3.4. Wybrane parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych 
z eksperymentalnymi materiałami* 

3.4.1. Wstęp
Branża technologii fotowoltaicznych rozwija się nieustannie i bardzo dynamicz-

nie. Budowa oraz wygląd współczesnych ogniw fotowoltaicznych również ulegają 
zmianom. Zmiany te podyktowane są nie tylko potrzebą otrzymywania coraz lep-
szych parametrów elektrycznych. Coraz częściej brane są pod uwagę aspekty este-
tyczne, które są doceniane szczególnie przez entuzjastów technologii PV. Ładnie 
wyglądające ogniwa fotowoltaiczne w przyszłości zrewolucjonizują budownictwo 
niskoenergetyczne, które oprócz produkcji energii elektrycznej będzie przyciągać 
wzrok swoim nowoczesnym wyglądem.

W rozdziale zaprezentowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne z naniesionymi eks-
perymentalnymi materiałami oraz proces badania wybranych parametrów elektrycz-
nych w odniesieniu do ogniwa wzorcowego. 

3.4.2. Schemat zastępczy i parametry ogniwa fotowoltaicznego 
Ogniwo fotowoltaiczne bez oświetlenia stanowi diodę półprzewodnikową o dużej 

powierzchni, dlatego jego działanie można opisać wykorzystując równania z dzie-
dziny półprzewodników. Do parametrów świadczących o jakości ogniwa fotowolta-
icznego, oprócz złącza p-n, należą: 

 rezystancja bocznikowa Rb – reprezentuje możliwość drogi upływu prądu wzdłuż 
krawędzi ogniwa lub wzdłuż granic ziaren, w przypadku ogniw krzemowych 
wartość jej waha się w granicach od 200 do 300 Ω;

 rezystancja szeregowa Rsz – stanowi rezystancję kontaktów, rezystancję bazy oraz 
rezystancję innych warstw ogniwa, w przypadku ogniw krzemowych jej wartość 
waha się w granicach od 0,05 do 0,1 Ω;

 rezystancja obciążenia R – jej wartość należy dobrać tak, aby moc w niej wydzie-
lona miała wartość optymalną ze względu na maksymalną wartość sprawności.

* Autorzy: mgr inż. Paweł Matuszczyk, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Al. Armii Kra-
jowej 17, 42-200 Częstochowa, e-mail:pawelmatuszczyk@windowslive.com
dr inż. Janusz Flasza, Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, Al. Armii Krajowej 17,  
42-200 Częstochowa, e-mail: janusz.flasza@o2.pl 
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Al. Armii Kra-
jowej 17, 42-200 Częstochowa, e-mail: tarnaslight@wp.pl
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Idealne ogniwo fotowoltaiczne charakteryzuje się następującymi wartościami po-
szczególnych rezystancji: Rb = ∞, Rsz = 0. Projektując optymalne ogniwa PV należy 
dążyć do uzyskania jak największej wartości rezystancji bocznikowej Rb przy zmini-
malizowaniu wartości rezystancji szeregowej Rsz. Rezystancja bocznikowa zmniejsza 
wartość fotonapięcia, a jej wpływ na ogólne parametry ogniwa PV zaznacza się przy 
niskich temperaturach i niskim natężeniu promieniowania słonecznego. W przy-
padku rezystancji szeregowej – jeżeli jej wartość nie będzie dostatecznie mała, może 
spowodować zmniejszenie wartości fotoprądu natomiast jej wpływ na ogólne para-
metry ogniwa PV zaznacza się przy wyższych wartościach temperatury i wyższym 
natężeniu promieniowania słonecznego.

Do celów praktycznych najczęściej układ równoważny ogniwu fotowoltaicznemu 
można przedstawić w postaci schematu zastępczego z jedną lub dwoma diodami 
(rys. 1) i (rys. 2). Układy, te dostarczają wyników porównywalnych z pomiarami 
uzyskiwanymi doświadczalnie.

Rys. 1. Schemat zastępczy ogniwa fotowoltaicznego z jedną diodą
Źródło: oprac. własne.

W wyniku zjawiska fotowoltaicznego źródło prądowe generuje prąd, który jest 
wprost proporcjonalny do promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię 
ogniwa. Wartość prądu uzyskanego w wyniku konwersji energii promieniowania 
słonecznego w energię elektryczną opisuje zależność (1):
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(1)
 

gdzie: 
Isc – prąd zwarcia [A];
S – gęstość mocy promieniowania słonecznego w warunkach STC, S = 1 000 [W/m2];
Jo – współczynnik temperaturowy [A/K];
T – temperatura pracy ogniwa, T = 298 [K];
Todn – temperatura w warunkach STC.

Prąd diody Id [A] opisują zależności (2) i (3), wyliczone z prawa Kirchhoffa:

(2)
 

(3)
 

gdzie: 
I – prąd obciążenia [A];
ID0 – ciemny prąd diody [A];
U – spadek napięcia na obciążeniu [V];
Eq – bariera energetyczna potencjału (uzależniona jest od materiału, z którego wy-
konana jest dioda) [V];
α – współczynnik, jakości diody (1 < α < 2, dla doskonałego ogniwa przyjmuje się 
α =1);
m – liczba szeregowo połączonych ogniw;
q = 1,602 ·10-19 – ładunek elementarny [C];
k = 1,38 ·10-23 – stała Boltzmanna [J/K].

Prąd płynący przez rezystancję bocznikową Ib [A] wyraża zależność (4):

(4)
 

Zależność prądowa wynikająca ze schematu zastępczego (rys. 1) przedstawia się 
następująco:

(5)
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Rys. 2. Schemat zastępczy ogniwa fotowoltaicznego z dwoma diodami
Źródło: oprac. własne.

Układ dwudiodowy (diody różnią się parametrami) pozwala uzyskać dokładniej-
sze przebiegi, lecz komplikuje obliczenia, które są niewspółmierne do uzyskiwanych 
wyników.

3.4.3. Warunki w jakich badane są ogniwa, moduły i panele fotowotaiczne
W rzeczywistych warunkach pracy panele fotowoltaiczne pracują w szerokim 

spektrum temperaturowym, jest to związane z dużą zmiennością temperatury oto-
czenia, wydajnością chłodzenia oraz chwilową wartością natężenia promieniowania 
słonecznego. W polskich warunkach klimatycznych zakłada się, że temperatura pra-
cy ogniw fotowoltaicznych oscyluje w granicach od -20°C do +70°C.

Wraz ze wzrostem temperatury modułu fotowoltaicznego, ulegają zmianie jego 
właściwości fizyczne struktury materiałowej:

 maleje napięcie złącza p-n, co powoduje zmiany w zdolności separacji nośników 
ładunku elektrycznego;

 zmniejsza się szerokość przerwy energetycznej, co powoduje zmniejszenie napię-
cia wyjściowego ogniwa i modułu fotowoltaicznego;

 rośnie potencjał elektrokinetyczny;
 rośnie rozpraszanie nośników ładunku elektrycznego na fononach sieci krysta-

licznej, co prowadzi do zmniejszenia się ich ruchliwości. 
 Przy dobieraniu mocy systemu fotowoltaicznego należy uwzględnić parametr 

mocy nominalnej oznaczanej w [Wp] (ang. Watt peak). Jest to maksymalna moc 
panelu fotowoltaicznego wyznaczona w pewnych ściśle określonych warunkach, 
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nazywanych STC (ang. Standard Test Conditions). Warunki STC, przy których wy-
znaczana jest moc paneli fotowoltaicznych, nie uwzględniają wielu czynników rze-
czywistych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany warunków pracy paneli PV, 
które wówczas będą pracowały w warunkach innych niż standardowe i wpłynie to 
niewątpliwie na wygenerowanie niższej mocy.

Główną przyczyną tego stanu będzie, niższe niż w warunkach STC, natężenie 
promieniowania słonecznego, które w słoneczny dzień, w Polsce w większości przy-
padków nie przekracza 1 000 W/m² oraz wyższa niż 25°C temperatura oświetlanego 
panelu. Projektując system fotowoltaiczny należy uwzględnić zależność, że wraz ze 
wzrostem temperatury spada moc nominalna panelu fotowoltaicznego.

W praktyce idealne warunki pogodowe praktycznie nie występują. Z tego wzglę-
du wprowadzono drugi standard NOCT (ang. Nominal Operating Cell Temperature). 
Warunki nominalnej temperatury pracy ogniw fotowoltaicznych według NOCT to: 

 natężenie promieniowania słonecznego 800 W/m²;
 temperatura powietrza 20°C;
 prędkość wiatru 1 m/s.

Standard NOCT w większym stopniu odzwierciedla warunki pracy modułów 
fotowoltaicznych oraz parametry jakie będą osiągały. Porównując parametry STC 
i NOCT modułów PV różnych producentów za bardziej wiarygodne przyjmuje się 
parametry podawane według standardu NOCT.  

3.4.4. Metody badań ogniw fotowoltaicznych
Polskim odpowiednikiem normy IEC 61853-1 jest norma PN-EN 61853-1:2011. 

Część 1: Pomiary wpływu natężenia promieniowania słonecznego i temperatury na 
parametry i moc znamionową ogniw fotowoltaicznych.

W normie tej zawarte są ustalenia dotyczące wymagań dla oceny własności mo-
dułów PV w oparciu o moc, energię i współczynnik jakości PR (ang. Performance 
Ratio) – mają one zastosowanie do wszystkich technologii. W normie tej opisano 
również procedury pomiarów parametrów modułów PV w funkcji natężenia pro-
mieniowania słonecznego i temperatury, zarówno w warunkach naturalnego pro-
mieniowania słonecznego, jak również z wykorzystaniem symulatora promieniowa-
nia słonecznego. W normie podane są procedury obliczania Pmax w odniesieniu do 
natężenia promieniowania słonecznego.

Do badań naukowych wykorzystywane były symulatory słoneczne: Model # 
SS150AAA znajdujący się w nowoczesnym laboratorium fotowoltaicznym Europe 
Solar Production w Dąbrowie Górniczej oraz Model Solar Cell I-V Curve Tracer znaj-
dujący się w laboratorium fotowoltaiki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej 
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Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obydwa symulatory zintegrowane są 
z systemem pomiarowym charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowolta-
icznych w warunkach standardowych STC oraz nominalnych NOCT według nor-
my europejskiej IEC 61853-1. Systemy pomiarowe spełniają wymagania normy IEC 
60904-1.  

W normie IEC 60904-1 zawarte są wymagania związane z pomiarem charaktery-
styk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów fotowoltaicznych. Norma 
ta określa również metody pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych wielo-
złączowych elementów fotowoltaicznych. 

Fot. 1. Stanowiska pomiarowe ogniw fotowoltaicznych: a – stanowisko laboratoryjne w Europe, 
b – stanowisko laboratoryjne na AGH Kraków

Źródło: zdjęcia autorów.

a b
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Fot. 2. Kalibracja elektrod referencyjnego ogniwa fotowoltaicznego w systemie pomiarowym
Źródło: zdjęcie autorów.

Fot. 3. Kalibracja elektrod ogniwa fotowoltaicznego z naniesioną warstwą absorbującą promie-
niowanie słoneczne w systemie pomiarowym 

Źródło: zdjęcie autorów.
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Fot. 4. Badanie właściwości elektrotechnicznych ogniwa fotowoltaicznego w warunkach STC 
Źródło: zdjęcia autorów.

3.4.5. Analiza wybranych parametrów elektrotechnicznych badanych 
ogniw fotowoltaicznych

Przedmiotem badań były ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne z naniesio-
nymi wyselekcjonowanymi warstwami absorbującymi promieniowanie słoneczne, 
z uwzględnieniem wybranych parametrów opisujących jakość energii elektrycz-
nej dla ogniw fotowoltaicznych oraz ich weryfikację w oparciu o dane rzeczywiste 
w kontekście nowej standaryzacji.

Celem prowadzonych badań jest określenie wpływu wyselekcjonowanych warstw 
absorbujących promieniowanie słoneczne dla wybranych ogniw fotowoltaicznych, 
w celu zwiększenia efektywności uzysku energii z ogniw PV w inteligentnych sie-
ciach elektroenergetycznych.
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Tab. 1. Badane ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne

Ogniwo referencyjne monokrystaliczne Ogniwo monokrystaliczne  
pokryte warstwą lakieru z tytanem

Ogniwo monokrystaliczne  
pokryte warstwą lakieru z tytanem i aluminium

Ogniwo monokrystaliczne  
pokryte warstwą lakieru z tytanem i żelazem

Ogniwo monokrystaliczne  
pokryte warstwą żywicy poliestrowej z tytanem Ogniwo referencyjne monokrystaliczne

Ogniwo monokrystaliczne  
z naniesioną warstwą lakieru światłoutwardzalnego

Ogniwo monokrystaliczne  
z naniesioną warstwą lakieru światłoutwardzalnego
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Ogniwo monokrystaliczne  
z naniesioną warstwą lakieru światłoutwardzalnego

Ogniwo monokrystaliczne  
z naniesioną warstwą lakieru światłoutwardzalnego

Źródło: zdjęcia autorów.

Rys. 3. Wartości prądu zwarcia i napięcia obwodu otwartego dla ogniw o numerach od 1 do 5
Źródło: oprac. własne.
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Rys. 4. Wartości prądu, mocy i napięcia maksymalnego dla ogniw o numerach od 1 do 5
Źródło: oprac. własne.

Rys. 5. Wartości sprawności i współczynnika wypełnienia charakterystyki I-U dla ogniw o nu-
merach od 1 do 5

Źródło: oprac. własne.
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Rys. 6. Wartości prądu zwarcia i napięcia obwodu otwartego dla ogniw o numerach od 6 do 10
Źródło: oprac. własne.

Rys. 7. Wartości prądu, mocy i napięcia maksymalnego dla ogniw o numerach od 6 do 10
Źródło: oprac. własne.
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Rys. 8. Wartości sprawności i współczynnika wypełnienia charakterystyki I-U dla ogniw o nu-
merach od 6 do 10

Źródło: oprac. własne.

3.4.6. Wnioski
Każdy z przedstawionych typów materiałów absorbujących promieniowanie sło-

neczne posiada teoretyczne możliwości daleszego rozwoju, głównie w zakresie otrzy-
mywania większej sprawności, trwałości oraz odporności na wzrost temperatury 
zewnętrznej ogniw fotowoltaicznych. Można stwierdzić, że dużą przewagę w aspek-
cie wartości paramerów elektrotechnicznych ma materiał absorbujący wykonany 
z lakieru światłoutwardzelnego, który bardzo dobrze sprawdził się w roli soczewek 
skupiających promieniowanie słoneczne. Przykładowo badane ogniwo o numerze 7 
uzyskało większe wartości parametrów elektrotechnicznych w porównaniu z ogni-
wem referencyjnym numer 6. 

Celem rozdziału było zwrócenie uwagi na najbardziej rozpowszechnione materia-
ły, które w połączeniu z referencyjnymi ogniwami fotowoltaicznymi potrafią uzyskać 
dużo lepsze wartości parametrów elektrotechnicznych, co w efekcie w inteligentnych 
systemach fotowoltaicznych pozwoli uzyskać większą sprawność całej instalacji elek-
troenergetycznej, przyczyniając się do generowania większych zysków. Ze względu 
na stały postęp w tej dziedzinie powyższy rozdział nie wyczerpuje całego tematu.
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3.5. Metody komputerowe w projektowaniu schematów elektrycznych 
maszyn sterowanych numerycznie oraz programów PLC* 

3.5.1. Wstęp
Tematem rozdziału jest przedstawienie metod komputerowych wykorzystanych 

do stworzenia projektu modernizacji frezarki trójosiowej z zastosowaniem progra-
mowalnego sterownika logicznego. 

3.5.2. GX Works 2 – narzędzie do programowania sterowników PLC
Program GX Works 2 daje możliwość programowania w kilku językach. Prosty 

projekt daje możliwość tworzenia sekwencyjnych programów. Programy można two-
rzyć przy użyciu następujących języków programowania [1]:

 LD – logika drabinkowa – zastępuje układy automatyki i sterowania realizowane 
za pomocą styczników i przekaźników; konstrukcja logiki drabinkowej nie jest 
złożona, pozwala na przenoszenie schematów na program sterownika;

 SFC – sekwencyjny ciąg bloków – graficzny ciąg bloczków z możliwością „sko-
ków” do następnych bloków funkcyjnych pozwala na stworzenie przejrzystego 
programu; składa się z bloku inicjującego, bloków aktywnych, bloków nieaktyw-
nych, tranzycji oraz skoków;

 ST – język strukturalny – zawiera instrukcje sterujące takie jak: if, then, else, 
when, for, itd.
W projekcie strukturalnym można tworzyć programy zgodnie z paradygmatem 

programowania strukturalnego. Dzieląc elementy sterujące na małe części i tworząc 
części wspólnych treści, można tworzyć programy łatwe do zrozumienia i stosowa-
nia w wielu przypadkach (w ramach programu strukturalnego). Programy można 
tworzyć przy użyciu następujących języków programowania:

 LD – logika drabinkowa;
 FBD – drabina strukturalna – jest tworzona w oparciu o technologię projektowa-

nia obwodów przekaźnikowych; jako język intuicyjnie łatwy do zrozumienia jest 

* Autorzy: dr inż. Andrzej Jąderko, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektro-
energetyki, e-mail: aj@el.pcz.czest.pl

 mgr inż. Olga Sochacka, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Instytut Optoelektroniki 
i Systemów Pomiarowych, e-mail: o.sochacka@el.pcz.czest.pl 

 mgr inż. Damian Gzieł, doktorant Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, e-mail: 
d.gziel@el.pcz.czest.pl
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ogólnie używany do programów sekwencyjnych; każda drabina zaczyna się zawsze 
od linii bazowej po lewej.
Drabina strukturalna składa się ze styków, zwojów, bloków funkcyjnych i funkcji, 

które są podłączone z pionowymi liniami i poziomymi liniami. FBD łączy funkcje 
i bloki funkcyjne z linijkami opisującymi drabiny:

 SFC,
 ST.

Języki programowania są ujednolicone według normy IEC61131-3. Dzięki temu 
każdy programista jest w stanie odczytać i programować dowolny PLC – również 
marki Mitsubishi Electric. W tabeli 1 przedstawiono główne operandy [5] stosowane 
w sterownikach FX3U Mitsubishi Electric. 

Tab. 1. Przykładowe operandy stosowane w sterownikach FX3U
Symbol operandu Nazwa operandu

X Wejście
Y Wyjście
M Znacznik
K, H Stała
T Licznik czasu
C Licznik zdarzeń
D, R Rejestr danych
P Wskaźnik
I Przerwanie
S Znacznik stanu

3.5.3. Metody komputerowe w projektowaniu schematów
Narzędzia CAD (z ang. Computer Aided Design), pozwalające na komputero-

wo wspomagane projektowanie, na stałe zadomowiły się w biurach inżynierskich 
a także ośrodkach badawczo-naukowych. Na rynku narzędzi wspomagających pro-
jekty z branży automatyki czy elektryki można spotkać aktualnie wiele programów 
o zróżnicowanych możliwościach. Znaleźć można aplikacje dedykowane do ściśle 
określonych zastosowań, jak i będące bardziej skalowalnymi rozwiązaniami pozwa-
lającymi w dużym stopniu dostosować swoje możliwości do realizacji konkretnych 
celów. Programy te mogą zarówno wspierać cześć programistyczną jak i tą związaną 
z warstwą sprzętową, czyli strukturą projektu będącego zestawieniem obiektów i ele-
mentów technicznych wchodzących w skład projektu. Spośród wielu programów wy-
różnić można takie jak SEE Electrical, Eplan, Elcad, Engineering Base, PCSCHEMA-
TIC Automation, czy takie, które w nazwie mają różne kompilacje słowa „CAD” jak 
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chociażby WSCAD czy wyposażony w dedykowane rozszerzenia znany powszechnie 
program AutoCad. Ich możliwości i stopień automatyzacji procesu projektowego 
są mocno zróżnicowane. Każdy program prezentuje nieco odmienne podejście do 
zarządzania projektem. Przykładowo program Eplan oparty jest o bazy danych, które 
wprost wywodzą się z programu MS Access. Natomiast inne programy, takie jak SEE 
Electrical, bazują na arkuszach. Każde podejście ma swoje dobre i złe strony. Prak-
tycznie wszystkie ze współczesnych, dedykowanych branży programów, pozwalają 
generować wieloarkuszowe, powiązane ze sobą schematy rysunkowe i montażowe 
korzystające z bogatych w elementy bibliotek. Przydatność każdego z nich zależy od 
tego w jakiej aplikacji program będzie wykorzystywany i w jaki sposób użytkownik 
będzie chciał przetwarzać dane. W wykonanym projekcie wykorzystano program 
Automation firmy PCSCHEMATIC, w którym użytkownik ma możliwość tworzenia 
obwodów elektrycznych, pneumatycznych, teleinformatycznych i innych. Program 
pozwolił na stworzenie schematów elektrycznych projektu frezarki. W schematach 
można dodawać symbole elektryczne z biblioteki programu. Podstawowa bibliote-
ka programu Automation zawiera 5261 podstawowych symboli. Istnieje możliwość 
wykupienia dodatkowych bibliotek, co daje potężne możliwości tworzenia projek-
tów. Symbole są podzielone w zakładkach takich jak: elektryczne, architektoniczne, 
hydrauliczno-pneumatyczne, formatki, instalacyjne, główne, dotyczące sterowników 
PLC i inne. Wybierając zakładkę główne, użytkownik widzi wyświetlane podkate-
gorie symboli. Widnieją tu kategorie takie jak: symbole elementów, wytwarzanie 
i przetwarzanie energii, aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeń, przyrządy 
pomiarowe i aparatura sygnalizująca, bloki różnicowo-prądowe, wyłączniki mocy, 
wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki silnikowe. 
Każda podkategoria posiada dopasowane symbole, co pozwala na łatwe i szybkie 
ich wyszukiwanie.

3.5.4. Budowa stanowiska pracy
Stanowisko pracy składało się z frezarki Heckert 315 o danych technicznych [3]:

 wymiary powierzchni roboczej stołu: 315 × 1 250 mm,
 przesuw stołu wzdłużny: 850 mm,
 przesuw stołu poprzeczny: 280 mm,
 przesuw stołu pionowy: 355 mm,
 liczba stopni posuwów stołu: 18,
 posuw stołu wzdłużny do 800 mm/min,
 posuw stołu poprzeczny do 800 mm/min,
 posuw stołu pionowy do 250 mm/min,
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 przyspieszony przesuw stołu wzdłużny i poprzeczny do 3 150 mm/min,
 przyspieszony przesuw stołu pionowy do 1 000 mm/min,
 liczba stopni prędkości obrotowych wrzeciona: 18,
 prędkość obrotowa wrzeciona do 2 240 obr/min,
 moc silnika napędu głównego: 5,5 kW,
 moc zainstalowana: 7,5 kW,
 wymiary gabarytowe: 2 800 x 2 450 × 1 710 mm,
 masa netto: 3 000 kg.

Poddana modernizacji frezarka posiadała szafę elektryczną ze starą aparaturą 
opartą na technice przekaźnikowo-stycznikowej. W ramach modernizacji wymienio-
no całą instalację elektryczną wraz z aparaturą, dodano sterownik PLC FX3U firmy 
Mitsubishi Electric. Część teoretyczna polegała na wykonaniu projektu schematów 
elektrycznych oraz projektu programu dla sterownika PLC w języku LD.

Fot. 1. Stanowisko pracy w trakcie modernizacji

3.5.5. Opis programu PLC frezarki Heckert
Cykl pracy sterownika jest następujący: pierwszym zadaniem jest autodiagno-

styka oraz odczyt wejść. Bez tych czynności sterownik nie jest w stanie działać po-
prawnie. Po odczytaniu wszystkich fizycznych wejść następuje wykonanie programu, 
podczas którego sterownik komunikuje się z portami wirtualnymi, fizycznymi, mer-
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kerami (znacznikami), licznikami, rejestrami i innymi. Dzięki komunikacji możliwe 
jest ustawienie fizycznych wyjść, a zatem wykonanie programu. Na początku pracy 
należy zdefiniować numery wejść, wyjść oraz merkery pomocnicze. Jest to niezbędne 
do utworzenia algorytmu działania, a następnie napisania drabiny PLC. Napisany 
program zawiera 827 linii programu w logice drabinkowej. Pierwsze znaczniki odpo-
wiadają za wygenerowanie impulsu w momencie podłączenia zewnętrznego zasilania 
do sterownika PLC oraz za wyzerowanie z pamięci nieulotnej cewek styczników 
i liczników. Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa maszynowego. Dalej występują 
standardowe zapisy logiki drabinkowej wywodzące się bezpośrednio ze schematów 
elektrycznych, polegające na połączeniu szeregowym i równoległym cewek wirtual-
nych styczników. Logika działania jest identyczna jak w standardowym schemacie 
elektrycznym. W sterownikach PLC nie ma możliwości wywołania na zakończeniu 
linii komendy więcej niż jeden raz danej cewki stycznika. W związku z powyższym 
producent sterownika przydzielił dodatkowe wirtualne cewki (merkery) oznaczone 
od M0 do M1024. W celu wysterowania konkretnego fizycznego wyjścia na samym 
sterowniku, należy połączyć ze sobą równolegle wirtualne cewki użyte wcześniej 
w programie. Dla bezpieczeństwa maszynowego, na końcu programu zapisanego 
w sterowniku użyto negatorów, które mają na celu zablokowanie konkretnego wyj-
ścia, jeżeli nie będą spełnione określone warunki logiczne, na przykład uniemożli-
wienie załączenia jednoczesnych obrotów prawych i lewych silnika.

Rys. 1. Graficzny zapis algorytmu frezarki trójosiowej
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Tab. 2. Zestawienie programowych numerów wejść, wyjść oraz wybranych merkerów
Schemat wejść i wyjść do sterownika PLC frezarki Heckert Wyjście

Nr wejścia Podłączony obwód Nr wyjścia Podłączony obwód „M” „Y”
1. Wyłącznik awaryjny 1. Silnik posuwu 341 24
3. Załącz wrzeciono 2. Silnik wrzeciona 301 27
4. Wyłącz wrzeciono 3. Skrzynia prędkości I 61 23
5. Oś X ruch roboczy w lewo 4. Skrzynia prędkości II 21 10
6. Oś X ruch roboczy w prawo 6. Sprzęgło załączania posuwu 101 4
7. Oś X ruch szybki w lewo 7. Sprzęgło robocze 81 21

10. Oś X ruch szybki w prawo 8. Sprzęgło przyspieszone 101 20
11. Oś Y ruch roboczy do przodu 9. Oś X lewo 104 5
12. Oś Y ruch szybki do przodu 10. Oś X prawo 105 6
13. Oś Y ruch szybki do tyłu 11. Oś X hamulec 161 7
14. Oś Y ruch szybki 12. Oś Y lewo 107 11
15. Oś Z ruch roboczy do góry 13. Oś Y prawo 108 12
16. Oś Z ruch roboczy w dół 14. Oś Y hamulec 221 13
17. Oś Z ruch szybki do góry 15. Oś Z lewo 110 15
20. Oś Z ruch szybki w dół 16. Oś Z prawo 111 16
21. Kr. Osi X sztywna w lewo 17. Oś Z hamulec 281 17
22. Kr. Osi X sztywna w prawo
23. Kr. Osi X ruchoma w lewo
24. Kr. Osi X ruchoma w prawo
25. Kr. Osi Y sztywna do tyłu
26. Kr. Osi Y sztywna do przodu
27. Kr. Osi Y ruchoma do tyłu
30. Kr. Osi Y ruchoma do przodu
31. Kr. Osi Z sztywna w dół
32. Kr. Osi Z sztywna do góry
33. Kr. Osi Z ruchoma w dół
34. Kr. Osi Z ruchoma do góry
35. Żółty przycisk
36. Posuw 1
37. Posuw 2
40. Wyłącznik korby X
41. Wyłącznik korby Y
42. Wyłącznik korby Z

Algorytm działania frezarki jest następujący. Sygnał 1, czyli wyłącznik awaryjny, 
jest odpowiedzialny za blokadę wszystkich wyjść. Wejście 3 odpowiadające za za-
łączenie wrzeciona załącza silnik wrzeciona. Wejście odpowiadające za wyłączenie 
wrzeciona – wyłącza je. Włączenie ruchu roboczego w lewo osi X (5) powoduje za-
łączenie pierwszej prędkości skrzyni biegów, sprzęgło robocze, uaktywnienie kierun-
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ku lewego osi X w napędzie oraz silnik posuwu. Jednocześnie blokowane są prawe 
obroty w osi X oraz druga prędkość skrzyni biegów. Wyłączenie odbywa się poprzez 
najechanie osi X na wyłącznik krańcowy sztywny w osi X lub ustawiony wyłącznik 
krańcowy ruchomy. 

Załączenie ruchu roboczego w prawo osi X (6) powoduje aktywację obrotów pra-
wych osi X, sprzęgła roboczego, posuwu silnika oraz pierwszej prędkości skrzyni bie-
gów. Według poprzedniego schematu obroty w przeciwną stronę oraz wyższe stopnie 
skrzyni biegów są blokowane. Wyłączenie odbywa się również za pomocą wyłącz-
ników krańcowych ruchomych i sztywnych. W przypadku uruchomienia szybkich 
obrotów w osi X w lewo (7) oraz w prawo (10) załączeniu ulegają odpowiednio lewe 
lub prawe obroty, silnik posuwu, skrzynia prędkości II oraz sprzęgło przyspieszo-
ne. Blokowane są tak jak dotychczas przeciwne obroty osi X, a wyłączenie odbywa 
się poprzez najechanie na wyłącznik krańcowy lub ruchomy. Pozostałe osie Y oraz 
Z działają analogicznie do osi X. 

Rys. 2. GX Works 2 podczas symulacji logiki drabinkowej
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3.5.6. Symulowanie programu w języku drabinkowym
GX Works 2 pozwala również na przełączanie stanów styczników oraz spraw-

dzanie stanów wyjść online. Program daje także możliwość symulowania działania 
programu bez podłączonego sterownika PLC. Fragment zasymulowanego programu 
widoczny jest na rysunku 2. Tryb ten pozwala na bardzo wczesnym etapie projektu 
upewnić się co do możliwości realizacji algorytmu sterowania na wybranym wcze-
śniej sterowniku wraz z odpowiednio zasobnym modułem wejść/wyjść.

3.5.7. Możliwe rozwiązania alternatywne
Pewnym polem do dyskusji może pozostawać kwestia w jaki inny sposób można 

zrealizować zadanie modernizacji sterowania przedstawionej frezarki CNC. Okazuje 
się, że obecny stan techniki pozwala na zastosowanie kilku alternatywnych koncep-
cji. Poza sterownikami PLC godnymi uwagi są także rozwiązania z wykorzystaniem 
PAC (Programmable Automation Controllers) oraz IPC (Industrial Personal Compu-
ter). Ze względów ekonomicznych ciekawą alternatywą może okazać się wykorzysta-
nie komputera przemysłowego. IPC zapewniają większe możliwości programowania 
z wykorzystaniem nie tylko języków ze standardu IEC61131-3 typowych dla PLC, ale 
także tych powszechnie wykorzystywanych w rozwiązaniach informatycznych, jak 
chociażby C czy C++, a także co bardzo istotne, systemów czasu rzeczywistego, jak 
chociażby QNX. Elastyczność i mnogość możliwych konfiguracji wraz z możliwością 
łatwego i ekonomicznego implementowania paneli operatorskich w rozwiązaniach 
opartych na IPC powoduje coraz większy wzrost popularności tego typu aplikacji. 
Również możliwości komunikacyjne, nawet w podstawowych edycjach takich urzą-
dzeń, stoją na rozbudowanym poziomie. Cechy te powodują, że IPC można uznawać 
za rozwiązania o wiele bardziej wszechstronne. 

W tym zakresie producenci coraz częściej poszerzają swoją ofertę o komputery 
jednopłytkowe (SBC – Single Board Computer). Ze względu na oferowane oprogra-
mowanie także z wykorzystaniem tych mikrokomputerów można korzystać z dobro-
dziejstw SoftPLC czyli oprogramowania sterującego pozwalającego na wykorzystanie 
komputerów przemysłowych do realizacji zadań sterownika PLC [4].

Dyskusyjną kwestią pozostaje jednak niezawodność takich rozwiązań. Nieste-
ty wszechstronność urządzeń ma także swoje minusy. Wraz ze wzrostem warstwy 
programowej i wielozadaniowości rośnie ryzyko awaryjności całego systemu [2]. 
Jeśli wziąć pod uwagę te aspekty, to omawiane rozwiązania można usytuować jak 
na rysunku 3.
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Rys. 3. Porównanie PAC z IPC [2] 

Programowalne kontrolery automatyki (PAC) stanowią pewnego rodzaju kom-
promis pomiędzy wymaganiami związanymi z niezawodnością a wszechstronno-
ścią i możliwościami aplikacji. Pozwalają w jednym rozwiązaniu zawrzeć najlepsze 
cechy PLC oraz IPC i w ramach jednej platformy nadają się do sterowania zarówno 
procesami dyskretnymi, jak i ciągłymi czy też napędami. Większa niezawodność 
wraz z większymi możliwościami oprogramowania pociągają za sobą niestety wyż-
sze koszty, które zawsze należy uwzględnić podczas doboru urządzeń sterujących. 
W mniej złożonych, scentralizowanych systemach sterowania, jak w przypadku oma-
wianej frezarki CNC, zastosowanie sterownika PLC okazuje się być rozwiązaniem 
optymalnym.
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Ekorozwój

Ekorozwój wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tą ideą, przed-
siębiorczość i polityka gospodarcza realizowane przez jednostki samorządu terytorial-
nego powinny pozostawać w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym tak, aby nie po-
wodować w nim nieodwracalnych zmian i zapewniać trwałość zasobów naturalnych. 
Rozwój zrównoważony narzuca na nas konieczność utrzymania równowagi pomiędzy 
trzema systemami: gospodarczym, społecznym i środowiska naturalnego. W wymia-
rze gospodarczym, istotne są działania, takie jak opisywane w niniejszym rozdziale 
audyty instalacji oświetleniowych. Efektywność energetyczna systemów oświetle-
niowych jest ważnym elementem dążenia do ekologicznej infrastruktury państwa. 
Kolejnym ważnym aspektem jest też dobór paliw wykorzystywanych w procesie wy-
twarzania energii w instalacjach komunalnych i zawodowych. Nieodpowiednie paliwa 
przyczyniają się do emitowania szkodliwych dla ludzkiego zdrowia zanieczyszczeń. 
Innym ich źródłem są również procesy spalania nie będące częścią procesu wytwa-
rzania energii użytkowej, jak na przykład pożary lasów, które występują coraz częściej 
wraz z postępującymi zmianami klimatu. Ekorozwój to jednak nie tylko zapewnienie 
nieszkodliwego dla człowieka i środowiska naturalnego postępu, ale też poszanowanie 
potrzeb obywateli. W tym kontekście bardzo interesujące jest omawiane w rozdziale 
zagadnienie stosowania GMO w produkcji roślin. Autorzy zajmujący się tą kwestią 
systematyzują kontrowersyjną wiedzę z zakresu wpływu upraw roślin genetycznie 
modyfikowanych na środowisko naturalne. Autorzy dokonują identyfikacji roślin 
genetycznie modyfikowanych w skali globalnej, dodatkowo zostały przeanalizowane 
uwarunkowania prawne dotyczące GMO ze szczególnym uwzględnieniem polskiego 
prawa środowiskowego. Zweryfikowano pozytywne oraz negatywne aspekty stoso-
wania GMO. Doskonałym uzupełnieniem powyższej tematyki jest zagadnienie obej-
mujące źródła zanieczyszczeń wód transgranicznych metalami ciężkimi. W związku 
z transgranicznością wód trudno jest jednoznacznie określić źródło pochodzenia za-
nieczyszczenia i podjąć działania naprawcze. Niezmiernie ważna jest w tym przypad-
ku intensywna współpraca państw, mająca na celu przeciwdziałanie i neutralizowanie 
negatywnych skutków skażenia wody.

Krystian Szczepański
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4.1. Audyty instalacji oświetleniowych drogą do poprawy jakości 
powietrza?* 

4.1.1. Wstęp
Zakres audytu efektywności energetycznej określono w rozporządzeniu Ministra 

Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej wdrażającego dyrektywę Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie 
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchy-
lenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 

Rozporządzenie nakazuje wykonać audyt w zakresie oceny:
1. Stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie tech-

niczne lub instalację obejmuje w szczególności: 
a) inwentaryzację techniczną tego obiektu, urządzenia technicznego lub insta-

lacji, zawierającą określenie rodzaju obiektu, urządzenia technicznego lub 
instalacji i ich parametrów pracy oraz ogólnych danych technicznych wraz 
z dokumentacją lub opisem technicznym obiektu, urządzenia technicznego 
lub instalacji,

b) wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy tego obiektu, urzą-
dzenia technicznego lub instalacji, z uwzględnieniem:

 – czynników wpływających na zużycie przez nie energii,
 – charakterystyki sprzętu służącego do wykonywania pomiarów wraz z do-

kumentacją tych pomiarów oraz określeniem okresów, w których pomiary 
te wykonano,

c) wyniki oszacowań zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne 
lub instalację, z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem 
danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających na 
zużycie energii,

d) ocenę błędów:
 – wykonanych pomiarów wielkości fizycznych i wewnętrznej spójności wyni-

ków tych pomiarów – w przypadku wykonania czynności, o których mowa 
w pkt. b,

* Autorzy: dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, al. Armii 
Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, e-mail: tarnaslight@wp.pl

  mgr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Malczewskiego 29, 26-600 Radom, e-mail: elzbieta.noworol@uthrad.pl
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 – wykonanych oszacowań zużycia energii i wewnętrznej spójności wyników 
tych oszacowań – w przypadku wykonania czynności, o których mowa 
w pkt. c,

e) uzgodnienie wyników pomiarów z oszacowaniami analitycznymi – w przy-
padku wykonania czynności, o których mowa w pkt. b i c,

f) określenie: 
 – czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt, urządzenie tech-

niczne lub instalację, w szczególności usytuowania budynku i jego zasie-
dlenia, w tym gęstości i okresowości tego zasiedlenia, warunków eksplo-
atacyjnych, w tym wentylacji, temperatury, wilgotności i intensywności 
oświetlenia oraz rodzaju i wielkości produkcji,

 – całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekt, urządzenie tech-
niczne lub instalację, stanowiących dane referencyjne dla planowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju 
służących poprawie efektywności energetycznej,

g) wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, 
w szczególności specjalistycznych opracowań w zakresie najlepszych dostęp-
nych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał sporządzający 
audyt.

2. Analizy efektów planowanych do uzyskania albo uzyskanych w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efek-
tywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzania audytu, obejmuje 
w szczególności:
a) wskazanie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących 

poprawie efektywności energetycznej wraz ze szczegółowym opisem uspraw-
nień wprowadzanych w związku z tymi przedsięwzięciami (projekty i dane 
techniczne zastosowanych rozwiązań),

b) określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zasto-
sowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników 
i współczynników użytych w tych obliczeniach wraz z opisem przyjętych 
założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczęd-
ności energii,

c) wyniki obliczeń, w szczególności średniorocznej oszczędności energii oraz 
łącznej redukcji kosztów eksploatacji obiektu, urządzenia technicznego lub 
instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej wraz z wnioskami wskazującymi na zasadność wyboru tego 
przedsięwzięcia,

d) wykaz wykorzystanych programów komputerowych użytych do obliczania 
oszczędności energii,
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e) określenie podstawowych parametrów finansowych służących ocenie opła-
calności realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju 
służących poprawie efektywności energetycznej, wraz z analizą wariantową 
wyboru najkorzystniejszego rozwiązania z odpowiednim uzasadnieniem.

W przypadku, gdy do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia 
energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację nie jest konieczne wykona-
nie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów ich pracy, o których mowa w pkt 1 
ppkt. b, wykonuje się tylko oszacowania zużycia energii, o których mowa w pkt 1 
ppkt. c wraz z uzasadnieniem.

Sporządzając audyt w celu modernizacji lub wymiany oświetlenia:
a) stosuje się metody obliczeń określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1498),

b) uwzględnia się specyficzne wymagania w zakresie pomiarów, parametrów i jako-
ści oświetlenia określone w przepisach odrębnych i w polskich normach, bierze 
się pod uwagę, w szczególności, następujące usprawnienia umożliwiające uzyska-
nie oszczędności energii: 

 – zastosowanie energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, 
 – zastosowanie systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametra-

mi oświetlenia, 
 – optymalizację czasu załączania oświetlenia,
 – wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświe-

tlanych stref i pomieszczeń.

4.1.2. Warunki poprawnego wykonania instalacji oświetleniowych
Analiza warunków pracy instalacji oświetleniowej jest podstawą dla każdej kon-

cepcji projektu oświetleniowego. Oświetlenie powinno spełniać określone warunki, 
a ilościowa koncepcja projektu powinna w znacznym stopniu podążać za standarda-
mi określonymi dla danego zadania. Standardy dyktują poziom natężenia oświetle-
nia, stopień ochrony przed olśnieniem, jasność koloru i oddanie barwy. Ważnym jest 
ustalenie, jakie działanie lub działania mają miejsce w danym środowisku, jaka jest 
ich częstotliwość i jak bardzo są ważne. Ta wszechstronna analiza zadania prowadzi 
do szeregu indywidualnych zadań wzrokowych, których cechy również muszą zostać 
przeanalizowane.

Koncepcje oświetleniowe wymieniają właściwości, które oświetlenie powinno 
posiadać. Nie dają one dokładnych informacji na temat wyboru źródeł światła lub 
opraw oświetleniowych, czy też ich aranżacji. Analiza projektu dostarcza wskazó-
wek odnośnie jakości oświetlenia, które zawierają informacje na temat indywidu-
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alnych form oświetleniowych. Odnoszą się one do jakości i różnych jakościowych 
cech światła, a także oznaczają stopień zróżnicowania przestrzennego i czasowego. 
Praktyczna koncepcja projektowa wymaga konsultacji z dostawcami urządzeń oświe-
tleniowych. Musi być ona zgodna ze specyfikacją i odpowiednimi standardami oraz 
musi brać pod uwagę zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne. Wyzwaniem 
jakościowego projektu oświetlenia jest opracowanie koncepcji projektowej, która 
łączy w sobie techniczne i estetyczne wymagania kompleksowych wytycznych. Kon-
cepcja, która zapewnia wymaganą wydajność bazując na proporcjonalnym poziomie 
wiedzy technicznej pozwoli na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania.

W fazie projektowania, podejmowane są decyzje odnoszące się do źródeł światła 
i opraw oświetleniowych, które mają być wykorzystane w aranżacji i montażu opraw 
oświetleniowych i wszystkich wymaganych urządzeń sterujących i kontrolnych. Faza 
ta pozwala również na wiarygodną kalkulację natężenia oświetlenia i kosztów. Pro-
jekt oświetleniowy powinien być traktowany jako cykliczny proces, w którym opra-
cowane rozwiązania są stale porównywane w określonymi wymaganiami.

Fot. 1. Rozkład uzyskanego natężenia oświetlenia w pomieszczeniu biurowym
Źródło: oprac. własne.
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Oprawy mogą zostać zainstalowane na powierzchni lub wbudowane w struktu-
rę budynku. Montaż na powierzchniach dopuszcza wiele możliwości: wbudowanie 
w strukturę powierzchni, montaż na powierzchni lub montaż konstrukcji wiszącej. 
Instrukcje instalacji dla opraw szczegółowo omawiają proces instalacji i konserwacji 
tych urządzeń. Oprawy drogowe i uliczne muszą zapewniać bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów i przemieszczania się pieszych użytkowników dróg.

Konserwacja instalacji oświetleniowej ogólnie obejmuje wymianę źródeł i czysz-
czenie opraw oświetleniowych oraz możliwe ponowne ustawienie tych przedmiotów 
lub wyregulowanie reflektorów punktowych i ruchomych opraw. Głównym celem 
konserwacji jest utrzymanie przedmiotów w należytym stanie, tj. ograniczenie nie-
uniknionej redukcji strumienia świetlnego instalacji oświetleniowej. Przyczynami 
zmniejszenia strumienia świetlnego mogą być wadliwe źródła światła i stopniowa 
utrata tego strumienia przez źródła światła lub spadek strumienia świetlnego wywo-
łany zabrudzeniem reflektorów lub ich części składowych. 

W celu uniknięcia zmniejszenia strumienia świetlnego, wszystkie źródła światła 
powinny być wymieniane, a oprawy oświetleniowe czyszczone w regularnych odstę-
pach czasu. Aspekty jakościowe również mogą być decydujące dla konserwacji. Kie-
dy źródło światła znajdujące się w geometrycznej aranżacji opraw oświetleniowych 
ulega uszkodzeniu, może mieć to szkodliwy wpływ na ogólne oświetlenie w danej 
przestrzeni. Zadaniem projektanta oświetlenia jest sporządzenie takiego planu kon-
serwacji, który spełnia wymagania dla konkretnej sytuacji i obejmuje niezbędną 
literaturę informacyjną.

4.1.3. Możliwości sterowania oświetleniem
Instalacje oświetlenia, mają za zadanie zapewnić odpowiednie parametry świetlne 

powierzchniom użytkowym. Poprawne działanie i wykonanie takiej instalacji nie 
ogranicza się jedynie do doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych. Zależnie 
od tego jaki efekt jest do uzyskania lub jak instalacja ma wpłynąć na użytkowników, 
można zadbać o odpowiednie sterowanie parametrami świetlnymi oszczędzając przy 
tym energię elektryczną oraz poprawiając komfort pracy.

Rozróżnia się kilka możliwości sterowania oświetleniem:
 sterowanie oświetleniem w oparciu o obecność użytkowników – oprawy załączane 

są w przypadku użytkowania danej powierzchni; rozwiązanie to jest niezależne od 
interwałów czasowych i rutynowych załączeń w ciągu doby;

 sterowanie oświetleniem w oparciu o obecność użytkowników – oprawy są wyłą-
czane w przypadku, gdy pomieszczenie lub stanowisko zostanie opuszczone przez 
pracowników; rozwiązanie to jest niezależne od interwałów czasowych i rutyno-
wych załączeń w ciągu doby;
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Fot. 2. Sterownik z DALI firmy OSRAM [4]

 sterowanie oświetleniem według ram czasowych – załączanie/wyłączanie opraw 
i źródeł światła odbywa się w oparciu o ustalone interwały czasowe;

 przyciemnianie oświetlenia – poziom natężenia światła jest regulowany oraz do-
pasowywany indywidualnie do wymaganych wartości parametrów dla poszcze-
gólnych pomieszczeń;

 przyciemnianie oświetlenia w oparciu o poziom natężenia światła dziennego 
– oświetlenie elektryczne staje się dopełnieniem naturalnego światła; poziom 
oświetlenia w każdym pomieszczeniu, regulowany jest za pomocą czujników do 
odpowiedniej wartości, uzupełniając wpadającą ilość światła dziennego, oświe-
tleniem sztucznym.

4.1.4. Metodologia oceny zużycia energii – prognoza
Ustawodawca w rozporządzeniu podaje informacje dotyczące pomiarów, jednak 

równocześnie pozwala do oceny zużycia energii elektrycznej korzystać z danych ka-
talogowych źródeł i opraw oświetleniowych (1). 

Wartość mocy znamionowej opraw oświetleniowych może być określona z da-
nych podanych na cechowaniu opraw lub z karty katalogowej. Moce znamionowe 
urządzeń oświetleniowych są podawane jako parametry maksymalne, a ich wartość 
w czasie pierwszego etapu eksploatacji jest zazwyczaj mniejsza. Wraz z zużywaniem 
się ich części składowych wartości mocy mogą i są większe a przy nieprawidłowej 
eksploatacji znacznie większe.
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Oprawy są zazwyczaj cechowane przez podanie liczby i mocy źródeł światła, nie 
podając strat w innych komponentach opraw (głównie w statecznikach, urządze-
niach zapłonowych czy elektronicznych układach zasilająco-sterujących). Popełnia-
ny błąd w określeniu mocy znamionowej opraw, a tym samym i energii pobieranej 
z sieci dochodzi do 20%. Skutkuje to tym, że wyliczona oszczędność energii jest 
zawyżona.

1000
10

0
MMTQ U (1) 

gdzie:
ΔQ0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],
TU – czas użytkowania źródła światła określony na podstawie danych zawartych 
w tabeli 1, wyrażony w [h/rok],
M0 – łączna moc znamionowa opraw oświetleniowych lub źródeł światła przed wy-
mianą, wyrażona w [W],
M1 – łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych lub źródeł światła po 
wymianie, wyrażona w [W].

Również czas użytkowania można/należy przyjąć z tabeli 1. 

Tab. 1. Czasy użytkowania TU źródeł światła w zależności od rodzaju budynku i przeznaczenia 
pomieszczenia [9]

Lp. Przeznaczenie pomieszczenia
Czas użytkowania źródła światła [h/rok]

budynki mieszkalne budynki użyteczności pu-
blicznej i budynki biurowe

1. Kuchnie 1 900 1 200
2. Halle i korytarze 420 1 080
3. Drogi ewakuacyjne 2 200 2 200
4. Pomieszczenia mieszkalne 1 100 –

5. Pomieszczenia w budynkach biurowych 
i użyteczności publicznej – 1 800

6. Oświetlenie zewnętrzne budynku 700 2 200
7. Pozostałe 360 540
8. Oświetlenie uliczne 4 150

Istnieje tu potrzeba sprawdzenia oszacowanej mocy zainstalowanego oświetlenia 
i danych z faktur za energię elektryczną. W przypadku stwierdzenia dużych rozbież-
ności pomiędzy fakturami za zużycie energii i wyliczoną energią z mocy znamiono-
wych i czasu użytkowania, należy wykonać pomiary w rozdzielnicach oświetlenio-
wych i dopiero na tej podstawie przyjąć moc czynną [W] instalacji oświetleniowej.
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Ustawodawca w realizacji audytu nie przewiduje analizy zużycia energii elek-
trycznej przy zastosowaniu sterowania, mimo iż jedną z wytycznych jest „zastosowa-
nie systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia”.

Jednocześnie w rozporządzeniu podano, aby stosować się do zaleceń przepisów 
i norm. Jedną z zalecanych jest tu norma EN 15193. Jej pierwsza wersja pod nazwą 
„Charakterystyka energetyczna budynków – Wymagania energetyczne dotyczące 
oświetlenia” z 2007 roku nakazywała wyznaczenie liczbowego wskaźnika energii 
oświetlenia LENI [kWh/(m2 . rok)] opisanego wzorem (2).
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gdzie:
PNj – moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego w danym wnętrzu lub bu-
dynku [W/m2],
tD – czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia [h/a],
tN – czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy [h/a],
tO – czas użytkowania oświetlenia będący sumą czasów tD i tN [h/a],
ty – czas równy jednemu rokowi odniesieniowemu (przyjęty jako 8 760 h),
FD – współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, 
FO – współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy,
FC – współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wy-
maganego w przypadku braku regulacji prowadzącej do utrzymywania natężenia 
oświetlenia na poziomie wymaganym, wartość współczynnika FC wynosi 1,
m = 1, gdy stosowane jest oświetlenie awaryjne, w przeciwnym razie m = 0,
n = 1, gdy stosowane jest sterowanie opraw i oświetlenie zapasowe, w przeciwnym 
razie n = 0.

W przedstawionym powyżej wzorze przyjęto prognozowane zużycie energii na 
oświetlenie awaryjne i sterowanie na poziomie odpowiednio 1 kWh i 4 kWh na rok 
niezależnie od mocy instalacji oświetleniowej.

Nowelizacja normy EN 15193 pod nazwą „Efektywność energetyczna budyn-
ków – Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia – z 2017 roku we wzorze na 
wyznaczenie liczbowego wskaźnika energii oświetlenia LENI wartości dotyczących 
oświetlenia awaryjnego i sterowania już nie zawiera (3):

ONDOD
NjC FtFFt
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gdzie wielkości jak we wzorze (2).
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4.1.5. Instalacja oświetleniowa obiektu biurowo-przemysłowego
W ostatnich kilku latach przeprowadzono kilkadziesiąt audytów instalacji oświe-

tleniowych. Realizowane prace dotyczyły zarówno budynków użyteczności publicz-
nej, budynków przemysłowych, jak i oświetlenia dróg. Niestety znaczna większość 
obiektów nie posiadała systemów pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz projek-
tów instalacji oświetleniowych czy planu konserwacji. Większość instalacji była nie-
dostosowana do warunków pracy użytkowników. Niestety przepisy nie wymuszają 
w takich sytuacjach na właścicielu konieczności wykonania profesjonalnego projektu 
i modernizacji oświetlenia.

Całościową analizę wykorzystania i zużycia energii elektrycznej w obiekcie przy-
gotowano na podstawie otrzymanych faktur VAT za zakup energii oraz z profilu 
mocy odczytanego z liczników głównych energii elektrycznej. Jednak z braku wy-
dzielenia obwodów oświetleniowych, a co za tym idzie również liczników, zużycie 
energii oszacowano. Na rysunku 1 przedstawiono prognozowany rozkład zużycia 
energii elektrycznej przez oświetlenie.

Rys. 1. Prognozowana moc zainstalowana – oświetlenie obiektu (część biurowa) 
Źródło: oprac. własne.
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Tab. 2. Wyznaczenie prognozowanego zużycia energii wraz z oszacowaniem emisji CO2

Lp. Przeznaczenie 
pomieszczeń

Moc  
zainstalowana 

[kW]

Prognozowane 
zużycie energii 

[kWh/rok]

Moc zainstalowana 
uwzględniony osprzęt 

[kW]

Prognozowane zużycie 
energii uwzględniony 

osprzęt [kWh/rok]
1. Korytarze, WC 11 617,81 12 547 234,80 13 941,37 15 056 681,76
2. Ogólne 21 121,81 11 405 777,40 25 346,17 13 686 932,88
3. Biurowe 109 729,60 197 513 280,00 131 675,50 237 015 936,00
4. Suma 142 469,22 221 466 292,20 170 963,06 265 759 550,60
5. Emisja CO2 [t] 182 800,9352 219 361,1222
6. Zmniejszenie  

emisji CO2 [t] 30% 54 840,28055 65 808,33666

7. Różnica [t] 10 968,05611

Źródło: oprac. własne.

W części biurowej zainstalowano nowoczesne oprawy oświetleniowe ze źródłami 
wyładowczymi i LED oraz ze statecznikami elektronicznymi. Zalecane jest tu zain-
stalowanie systemów redukcji mocy z czujnikami obecności oraz światła dziennego 
wraz z zainstalowaniem rolet w oknach z systemami automatycznego ich sterowania. 
Pozwoli to na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 
30% – dane szacunkowe na podstawie materiałów firm oświetleniowych. Różnica 
w przyjęciu metodologii obliczeń wynosi 16,67%!

4.1.6. Wnioski
Instalacje oświetleniowe powinny być projektowane, ze względu na naturalne 

zużycie źródeł lub zabrudzenie, z naddatkiem wydajności świetlnej o około 20% 
mocy obliczeniowej. 

Również osprzęt zgodnie z przepisami powinien być uwzględniony na poziomie 
do 20% mocy obliczeniowej.

Przyjęcie danych znamionowych mocy źródeł lub opraw oświetleniowych na 
podstawie danych katalogowych oraz czasu użytkowania na podstawie tabeli po-
zwoli na pewno na porównanie ofert modernizacji oświetlenia w trakcie realizacji 
procedur przetargowych. Niestety wyniki oszacowania będą, i jak wskazuje praktyka 
są, dalekie od rzeczywistości. 
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4.2. Szkodliwość dymów i gazów pożarowych dla ludzi i środowiska* 

4.2.1. Wstęp
Spalamy paliwa głównie w celu uzyskania energii. Niestety, oprócz potrzebnej 

nam energii, wydzielają się także gazy, które mogą stanowić zagrożenie dla środo-
wiska naturalnego. Do produktów ubocznych tego procesu zalicza się następujące 
substancje: dwutlenek węgla, tlenek siarki, tlenek węgla, tlenki azotu, pyły, popioły, 
a także węglowodory, które nie uległy spalaniu. Często są też emitowane metale 
zawarte jako domieszki w paliwach kopalnych [11]. Wśród nich można wymienić 
między innymi rad, tor i ołów. Wszystkie wymienione składniki nieodwracalnie 
zmieniają środowisko naturalne. Zanieczyszczają powietrze, gleby, a także wody 
gruntowe. Doprowadzają do śmierci rośliny oraz zwierzęta, u ludzi wywołują choro-
by układu krążenia i przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych. Stanowią 
przyczynę powstawania szkodliwych zjawisk takich jak smog, chmury ozonowe czy 
kwaśne deszcze [17]. Niniejsze opracowanie dotyczy negatywnych zjawisk wystę-
pujących w naszym otoczeniu, na które mamy wpływ, chociaż nie zawsze są one 
pochodzenia antropogenicznego.

Systematyczny wzrost zapotrzebowania na różne rodzaje energii odnotowany 
w ostatnich latach, stanowi jeden z wyznaczników postępu wielu społeczeństw na 
świecie. Poszukiwania tanich, wysokosprawnych i dyspozycyjnych technologii ener-
getycznych, spełniających wymogi zmiennego popytu na energię elektryczną, ciepło 
i chłód niejednokrotnie odbiegają od idei zrównoważonego rozwoju i poszanowania 
środowiska naturalnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizację proce-
su spalania i dobór paliw w instalacjach komunalnych i zawodowych, ponieważ są 
one często głównymi źródłami emitowanych zanieczyszczeń [3]. Zarówno ilość, jak 
i skład emitowanych zanieczyszczeń zależą od wybranego paliwa, stosowanych in-
stalacji ochrony atmosfery oraz sposobu eksploatacji urządzeń.

Skutki wprowadzania do otoczenia zanieczyszczeń z procesów energetycznych 
w zależności od reaktywności poszczególnych substancji, warunków pogodowych, 
takich jak intensywność migracji czy nasłonecznienia, czy też składu atmosfery (np. 
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lokalnych obecności ozonu lub pary wodnej) mogą mieć zasięg lokalny, kontynen-
talny a nawet globalny.

Poza związkami gazowymi, w spalinach obecne są także cząstki stałe. Spalaniu 
paliw zawierających substancje, mieszaniny lub cząstki węglowodorów towarzyszy 
zjawisko unoszenia różnego rodzaju pyłów popiołowych. O ile ich wpływ oraz wy-
miana ciepła w palenisku są korzystne, o tyle uwolnione do otoczenia stanowią po-
ważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

4.2.2. Przykłady pożarów katastroficznych dla środowiska

Pożary w skali światowej
Na zdjęciach 1, 2 i 3 pokazano przykłady pożarów katastroficznych dla środowi-

ska w skali światowej, odpowiednio rurociągu Hims w Syrii w 2012 roku, platformy 
wiertniczej BP Deep Water Horizon w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku oraz bazy 
magazynowej Buncefield w Hertfordshire UK w 2005 roku.

Fot. 1. Pożar rurociągu Hims, Syria (17.02.2012 r.) [6]
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Fot. 2. Pożar platformy wiertniczej BP Deep Water Horizon w Zatoce Meksykańskiej 
(21.04.2010 r.) [6]

Fot. 3. Pożar bazy magazynowej Buncefield, Hertfordshire UK (11.12.2005 r.) [10] 
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Pożary w Polsce
Na zdjęciach 4–6 pokazano przykłady pożarów katastroficznych dla środowiska 

w Polsce, odpowiednio sortowni śmieci w Dąbrówce Wielkopolskiej, wojewódz-
two lubuskie w 2015 roku oraz przedszkola w Mielniku, województwo podlaskie 
w 2014 roku.

Fot. 4. Pożar sortowni śmieci, Dąbrówka Wielkopolska, województwo lubuskie (19–25.09.2015 r.) [8]

Fot. 5. Pożar sortowni śmieci, Dąbrówka Wielkopolska, województwo lubuskie (19–25.09.2015 r.) [5]



Rozdział 4: Ekorozwój 171

Fot. 6. Pożar Przedszkola w Mielniku, województwo podlaskie (14.06.2014 r.) [9]

4.2.3. Spalanie i paliwa
Pośród skutków zmiany klimatu wymienia się coraz częstsze występowanie poża-

rów lasów, stepów czy torfowisk, w skutek których powstaje także dużo sadzy, tlenku 
węgla. Tego typu pożary przyczyniają się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych 
(w tym dwutlenku węgla) oraz sadzy, która pochłania promieniowanie słoneczne. 
Wszystkie te czynniki przyczyniają się do ogrzewania naszej planety. Wydzielony 
podczas pożaru dym wpływa nie tylko na widzialność czy jakość powietrza, ale rów-
nież na klimat. Skład powstających w trakcie pożaru produktów spalania może być 
bardzo różny – zależy od rodzaju „paliwa” oraz jego wilgotności. Gdy płonie przesu-
szona sawanna czy step, dochodzi najczęściej do „spalania całkowitego”, a dominu-
jącym produktem jest dwutlenek węgla [16]. Schemat poglądowy procesu spalania 
przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Proces spalania [12]

Dym – wydzielany aerozol, którego głównym źródłem są procesy spalania (fazę 
rozproszoną mogą stanowić fragmenty ciała stałego osłonięte cieczą lub smolistą 
substancją).

Gazy pożarowe – gazowe produkty spalania i rozkładu termicznego substancji 
uczestniczących w spalaniu (pożarze).

Spalanie zupełne – spalanie, którego produktem jest najtrwalszy z możliwych do 
uzyskania w reakcji utleniania związek chemiczny; o tym, czy spalanie będzie zu-
pełne czy niezupełne decyduje, między innymi współczynnik nadmiaru powietrza.

Spalanie niezupełne – spalanie zachodzące w sytuacji, gdy uczestnicząca w nim 
substancja nie może się do końca utlenić.

Spalanie całkowite – cała masa spalonej substancji ulega utlenieniu; występuje 
wtedy, gdy nie tylko nie ma dymu czy palonych substancji w popiele, ale nie utlenia 
się część paliwa w postaci pary; spalanie całkowite zachodzi w wyniku reakcji tlenu 
z substancją, gdy ilość tlenu jest nie mniejsza niż wynika to ze stechiometrii.

Spalanie niecałkowite – ma miejsce, gdy niecała masa spalonej substancji ulegnie 
utlenieniu; występuje wtedy, gdy część substancji spalonej nie utleni się, lecz pozosta-
nie w postaci sadzy, dymu czy popiołu; zdarza się to przy niedostatecznym dostępie 
tlenu do spalanej substancji [13].
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Teoretycznie zapotrzebowanie powietrza do spalania 
Zapotrzebowanie powietrza do spalania dla typowych paliw węglowodorowych 

można wyznaczyć za pomocą wzoru:

(1) 

gdzie:
0,23 – masowy udział tlenu w powietrzu,
C – masowy udział węgla w paliwie,
H2 – masowy udział wodoru w paliwie,
S – masowy udział siarki w paliwie,
O2 – masowy udział tlenu w paliwie.

Zapotrzebowanie powietrza do spalania paliw węglowodorowych opisano wzorem:

(2) 

Współczynnik nadmiaru powietrza opisuje zależność:

(3) 

Spalanie zupełne – w spalinach CO2 i para wodna.
Spalanie niezupełne – w spalinach CO2, CO, para wodna, sadza.

Substancje szkodliwe w gazach pożarowych
Zależnie od składu chemicznego materiałów uczestniczących w pożarze, gazy 

pożarowe mogą zawierać:
 dwutlenek węgla CO2,
 tlenek węgla CO,
 tlenki azotu NOx,
 tlenki siarki SOx,
 formaldehyd CH2O,
 cyjanowodór HCN,
 węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
 benzen,
 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
 fosgen COCl2,
 chlorowodór HCl,
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 dioksyny,
 sadze [15].

Substancje szkodliwe występujące w gazach pożarowych to:
 tlenek węgla stwierdzony w 100% analizowanych przypadków pożarów,
 benzen stwierdzony w 80%,
 cyjanowodór i dwutlenek węgla w 60%,
 chlorowodór stwierdzony w 15% analizowanych przypadków pożarów [4].

W tabeli 1 zestawiono tworzywa zawierające substancje szkodliwe z uwzględnie-
niem nazwy, ciepła spalania, palności produktów spalania i rozkładu.

Tab. 1. Tworzywa zawierające substancje szkodliwe z uwzględnieniem nazwy, ciepła spalania, 
palności produktów spalania i rozkładu [7]

Lp. Materiał
Ciepło 

spalania 
[MJ/kg]

Palność
Produkty spalania i rozkładu

Rozkład Spalanie

1. Epoksydy - palne
epichlorohydryna, 
toklol, związki chloro 
organiczne

HCl, CO, CO2, 
kwas mrówkowy

2. Feneloformaldehydy - palne,  
trudno zapalne

feno, formaldehyd, 
cyjanowodór

CO, CO2, kwas 
mrówkowy

3. Fluoroplasty - palne fluorowodór, HCl HCl, CO, CO2

4. Mocznik 
formaldehydowy - trudno palne mocznik formaldehydy, 

związki cyjanu CO, CO2

5. Polietylen 46,5 palny etylen, nieokreślone 
węglowodory CO, CO2, NO2

6. Polichlorek winylu 16,7÷29,3 palny,  
trudno zapalny

HCl, węglowodory aro-
matyczne, chlorek winylu

HCl, CO, CO2, 
NO2

7. Polistyren 42,0 palny monomer, dimery, try-
mery styrenu CO, CO2, NO2

8. Polioctan winylu 22,8 palny octan winylu CO, CO2,

9. Poliarylan 27,7 palny kwas akrylowy i meta-
krylowy, HCl CO, CO2, NO2

10. Poliamid 30,9 palny cyjanowodór CO, CO2

11. Poliuretany 23,2 palne dwucyjanki, cyjanowodór CO, CO2, HCN, 
NO2

12. Silikony niepalne SiO2, CO2 kwas 
mrówkowy

CO, CO2, HCN, 
HCOOH



Rozdział 4: Ekorozwój 175

Pożary
W skali ogólnoświatowej na 80 tys. ofiar śmiertelnych podczas pożarów, aż 51% 

wszystkich zgonów jest spowodowanych wyłącznie toksycznym oddziaływaniem 
produktów rozkładu i spalania, gdzie:

 23% osób umiera w wyniku poparzeń i zatrucia dymem,
 25% osób umiera z powodu poparzeń odniesionych w wyniku pożaru [14].

W Polsce liczba śmiertelnych ofiar pożarów to ok. 600 rocznie, gdzie:
 w 66–81% przypadków śmiertelnych ofiar pożarów stwierdza się w organizmach 

ofiar obecność hemoglobiny tlenkowęglowej (HBCO),
 w 41–50% stwierdza się obecność cyjanowodoru (HCN) [2].

Charakterystyka związków szkodliwych dla ludzi i środowiska
CO2 – nie jest gazem trującym, ale odpowiada za 50% zjawisk nazwanych efektem 

cieplarnianym.
CO – powstaje w procesie spalania (w płomieniach) w temperaturze do 1 000°C, 

jest toksyczny, upośledza prawidłowe natlenienie tkanek i narządów wewnętrznych, 
jest główną przyczyną ofiar śmiertelnych w pożarach wewnętrznych, nie ma bezpo-
średniego wpływu na środowisko.

SO2 – silnie drażni górne odcinki dróg oddechowych, utrudnia oddychanie, w po-
wietrzu atmosferycznym następuje powolne utlenianie SO2 do SO3 (1÷4 dni), który 
reaguje z parą wodną lub kroplami wody tworząc kwas siarkowy; powstały opad 
nosi nazwę kwaśnych deszczy, które zwiększają kwasowość zbiorników wodnych 
i zakwaszanie wód gruntowych.

NOX (suma NO i NO2 w przeliczeniu na NO2) – obecność NOx w powietrzu ma 
lokalny charakter; powstały z NO kwas azotowy wchodzi w skład kwaśnych deszczy, 
jest składnikiem (czynnikiem) powstania smogu fotochemicznego; N2O jest stosun-
kowo mało reaktywnym gazem i jego obecność w atmosferze nie stanowi bezpośred-
niego zagrożenia dla zdrowia; stwarza jednak zagrożenie dla środowiska, gdyż należy 
do grupy gazów cieplarnianych i przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej; 
tlenki azotu powstają w temperaturach do 1 000°C.

Benzo(a)piren – rakotwórczy, mutagenny, powstaje w temperaturach do 8 000°C.
Dioksyny i furany w małych dawkach działają rakotwórczo, w większych powo-

dują uszkodzenia grasicy, wątroby, śledziony a nawet śmierć. Powstają w tempera-
turach 400–600°C.

Sadza – nośnik zaabsorbowanych na powierzchni jej cząstek WWA, dioksyn, po-
wstaje w temperaturach 1 000–2 500°C [13].

Wyniki pomiarów stężeń szkodliwych produktów spalania w warunkach rzeczy-
wistych oraz temperatury płomienia substancji palnych przedstawiono odpowiednio 
w tabelach 2 i 3.
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Tab. 2. Wyniki pomiarów stężeń szkodliwych produktów spalania w warunkach rzeczywistych [14]

Lp. Produkt spalania Stwierdzone stężenie 
[mg/m3]

NDS  
[mg/m3]

1. Tlenek węgla do 31 320 30
2. Ditlenek węgla 1 800÷110 000 9 000
3. Cyjanowodór 0÷800 –
4. Chlorowodór 300 5
5. Benzen 3 850 1,6
6. Formaldehyd 19 0,5

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie toksycznego związku chemicznego.

Tab. 3. Temperatura płomienia [1]
Pożar Temperatura płomienia °C

Pożary powierzchniowe
LNG 1 300
LPG 1 300
Benzyna /Nafta 1 000
Metanol 1 250

Pożary strumieniowe
LPG/benzyna/nafta 1 300
LNG/metanol 1 300

BLEVE
Wszystkie ciecze palne 1 200

Paliwa
Definicja paliw obejmuje wszelkie substancje, które w wyniku przemian fizy-

kochemicznych dostarczają znacznych ilości ciepła, wykorzystywanego do celów 
technicznych i bytowych. Paliwa są źródłem energii cieplnej, uwalnianej w wyniku 
procesów chemicznych zachodzących w trakcie spalania.

Paliwa możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy w oparciu o kryterium ich 
pochodzenia:

 paliwa naturalne (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, 
biomasa, drewno);

 paliwa sztuczne, będące efektem mniej lub bardziej skomplikowanego przetwarza-
nia paliw naturalnych (np. koks, benzyna, itp.) lub syntezy chemicznej substancji 
wysokoenergetycznej (m.in. paliwa rakietowe – nitrometum, mieszanina nadtlen-
ku wodoru i metanolu) a także paliwo jądrowe.
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Inne kryteria podziału to między innymi podział na paliwa stałe i płynne (ciekłe 
i gazowe), oraz podział na paliwa kopalne i biopaliwa. Ze względu na różne zasto-
sowanie można wyodrębnić paliwa opałowe i napędowe, natomiast ze względu na 
wartość opałową wprowadzony jest podział na paliwa nisko i wysokokaloryczne.

W ogromnej większości paliwa są substancjami palnymi, czyli substancjami zdol-
nymi do reakcji egzotermicznej z powietrzem po zainicjowaniu (zapaleniu).

Dla powszechnie używanych paliw zastosowane są parametry umożliwiające po-
równanie ilości energii jaka może być uwolniona w wyniku tej reakcji.

Wartość opałowa jest miarą ilości ciepła uzyskanego w wyniku spalania jednostki 
masy (lub objętości) paliwa. Wartość opałowa substancji organicznych zawierających 
węgiel, wodór i tlen jest opisana równaniem empirycznym:

(4) 

gdzie: 
parametry C, H2, O2, S to odpowiednie udziały masowe tych pierwiastków, a W to 
udział masowy wilgoci.

Na podstawie równania (4) możemy stwierdzić, że im większa jest masowa za-
wartość węgla i wodoru w paliwie, tym większa jego wartość opałowa. Natomiast 
im większa jest zawartość tlenu i wody w paliwie, tym mniejsza jest jego wartość 
opałowa. Zawartość siarki korzystnie wpływa na wartość opałową, jednakże ma 
niekorzystny wpływ na środowisko (emisja SO2). Dlatego też paliwa powinny być 
poddane procesom odsiarczania.

Gdy spalanie następuje w sposób całkowity, a produkty reakcji zostaną dopro-
wadzane do stanu standardowego (przy stałej objętości), to energia uzyskana w ten 
sposób nazywana jest ciepłem spalania. Taki proces musi być całkowity (stechiome-
tryczny), bez strat substancji (bez parowania) i zupełny. Jednostką ciepła spalania 
w termochemii jest kJ/mol, a w energetyce kJ/kg.

Ciepło spalania nazywane jest górną wartością opałową, ponieważ odpowiada 
ono całkowitemu wykorzystaniu ciepła powstałego z paliwa.

W procesach spalania zachodzących w piecach i silnikach powstaje para wod-
na, która nie jest skraplana. Przeważnie jest ona wydalana razem z innymi gazami 
spalinowymi, co uniemożliwia wykorzystanie energii wydzielonej podczas jej skra-
plania. Dlatego do oceny ilości powstającego ciepła właściwy jest inny parametr niż 
ciepło spalania – tzw. dolna wartość opałowa. Jest to ilość ciepła (wyrażona w kJ/kg) 
wydzielona podczas procesu całkowitego spalania jednostki masy paliwa w bombie 
kalorycznej, gdy produkty spalania oziębiają się do temperatury początkowej paliwa 
(w stałej objętości), przy założeniu, że woda nie jest skraplana.
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Spalanie w obecności tlenu z powietrza (79% N2 i 21% O2) pomijając zawartość 
wody i CO2 może przebiegać przy nadmiarze lub niedoborze tlenu. Niestety, należy 
również pamiętać o możliwości reakcji paliwa z substancjami zawierającymi tlen 
(np. H2O, CO2), które są doprowadzone z zewnątrz lub powstają w trakcie spalania.

Spalanie przy niedoborze tlenu opisane jest równaniami (5):

(5) 

Spalanie przy wystarczającej ilości tlenu jest opisane równaniami (6):

(6) 

Uczestnictwo w reakcji spalania substancji tlenonośnych opisują zależności (7):

(7) 

Spalanie w celu uzyskania energii powinno być prowadzone przy wystarczającej 
ilości powietrza – wprowadzenie nadmiaru powietrza nie jest korzystne, ponieważ 
następuje obniżenie temperatury gazów spalinowych. Redukcję ilości gazów spali-
nowych można uzyskać stosując powietrze wzbogacone w tlen.

Procesy spalania paliwa gazowego, ciekłego i stałego mają inną specyfikę prze-
biegu. Zmieszanie paliwa gazowego z powietrzem i spalanie u wylotu z palnika jest 
procesem zachodzącym w strefie kinetycznej, a zatem zależy tylko od szybkości prze-
biegu reakcji. Inaczej jest w przypadku, gdy gaz palny mieszany jest z powietrzem 
dopiero w strefie reakcyjnej paleniska – wtedy czynnikiem limitującym szybkość 
reakcji będzie dyfuzja, dlatego ważnym czynnikiem jest proces mieszania się – spa-
lanie będzie procesem zachodzącym w strefie dyfuzyjnej.

Spalanie jest dynamicznym (nierównomiernym, zależnym od czasu) procesem 
utleniania, w którym uczestniczą atomy, cząsteczki, rodniki znajdujące się w jednej 
fazie lub na granicy faz. Szybko zachodzące egzotermiczne reakcje powodują wydzie-
lanie się energii w postaci światła (powstanie płomieni, świecenie) oraz powstawanie 
gradientów będących przyczyną przepływu ciepła i masy, czyli przepływu indywidu-
ów chemicznych, czym tłumaczy się ruchliwość płomieni.

Wybuchy
Gdy zachodzi szybka reakcja egzotermiczna w ograniczonej przestrzeni i w wy-

niku tej reakcji powstają produkty gazowe, to w układzie następuje nagły i niekon-
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trolowany skok ciśnienia nazywany wybuchem. Ilość odprowadzonego ciepła jest 
mniejsza od ilości wydzielonego ciepła, co powoduje wzrost temperatury i zgodnie 
z równaniem kinetycznym Arrheniusa, przyspieszenie reakcji.

Samonapędzająca się reakcja będzie następowała coraz szybciej aż do momentu 
wyczerpania się jednego z reagentów. W przypadku mieszanin powietrza (lub tle-
nu) z wodorem, węglowodorami, parami siarki, fosforu, disiarczku węgla i innych 
rozpuszczalników organicznych, proces taki ma przebieg łańcuchowy i rodnikowy. 
To czy mieszanina jest wybuchowa, zależy od rodzaju substancji, składu mieszaniny, 
temperatury i ciśnienia.

Granice wybuchowości (palności, zapłonu) są charakterystycznymi cechami mie-
szanin palnych:

 dolna granica wybuchowości (DGW) to najniższe stężenie paliwa w mieszaninie 
z powietrzem (tlenem) czynnikiem utleniającym, poniżej którego nie jest moż-
liwy zapłon pod wpływem czynnika inicjującego oraz dalsze rozprzestrzenienie 
się płomienia;

 górna granica wybuchowości (GGW) to najwyższe stężenie paliwa w mieszaninie 
z powietrzem (tlenem) czynnikiem utleniających, powyżej którego nie jest możli-
wy zapłon mieszaniny pod wpływem czynnika inicjującego ani dalsze samoczyn-
ne rozprzestrzenianie płomienia.
Granice wybuchowości są zależne od ciśnienia i temperatury, można zatem mó-

wić o temperaturowych i ciśnieniowych granicach wybuchowości [18].

4.2.4. Efekt cieplarniany (wpływ CO2)
Ziemia posiada atmosferę o grubości ponad 1 000 km. Atmosfera zawiera masy 

powietrza, które zatrzymują i magazynują ciepło pochodzące ze słońca pod postacią 
promieniowania podczerwonego. Podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi bę-
dące skutkiem zatrzymywania energii słonecznej przez gazy cieplarniane przyczynia 
się do globalnego ocieplenia.

Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego
Znaczna część promieniowania słonecznego – promieniowania krótkofalowego 

o długości fali od 0,1 do 4 μm jest przepuszczana przez atmosferę ziemską i po-
chłaniana przez atmosferę ziemską, co powoduje jej ogrzanie. Wskutek ocieplania 
powierzchni Ziemi następuje emisja promieniowania podczerwonego, czyli promie-
niowania długofalowego, o długości fali od 4 do 80 mm. Znaczna część tego promie-
niowania jest pochłaniana przez znajdujące się w atmosferze cząsteczki wody, dwu-
tlenku i innych gazów. Energia cieplna jest powtórnie przekazywana przez atmosferę 
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do powierzchni ziemi w postaci tzw. promieniowania zwrotnego, a część energii 
cieplnej przedostaje się w przestrzeń kosmiczną. Promieniowanie zwrotne ogrzewa 
ponownie powierzchnię Ziemi, dlatego jest podstawową przyczyną występowania na 
naszej planecie efektu cieplarnianego, gdyż energia oddawana przez naszą planetę 
jest mniejsza od energii przyjmowanej pochodzącej ze słońca. Schemat powstawania 
mechanizmu efektu cieplarnianego zobrazowano na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat powstania mechanizmu efektu cieplarnianego

Dzięki atmosferze Ziemi i jej ochronnym właściwościom, średnia temperatura 
powietrza wynosi ok. +15°C. Gdyby atmosfera nie zawierała gazów cieplarnianych 
nagrzana powierzchnia Ziemi uwalniałaby energię w przestrzeń kosmiczną, a śred-
nia temperatura powietrza wynosiłaby –17°C.

Do chwili, gdy człowiek nie zanieczyszczał środowiska w tak znacznym stop-
niu, jak ma to miejsce obecnie, główną rolę w pochłanianiu ciepła odbitego od po-
wierzchni Ziemi pełniła para wodna. Jednak od kilkudziesięciu lat na skutek działal-
ności człowieka szybko wzrasta rola pozostałych gazów cieplarnianych.

Gazy cieplarniane to lotne substancje chemiczne występujące w atmosferze, któ-
rych budowa fizyko-chemiczna pozwala na zatrzymywanie i magazynowanie energii 
cieplnej oraz przekazywanie jej do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania 
podczerwonego.
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W tabeli 4 przedstawiono gazy cieplarniane, najważniejsze ze względu na udział 
w efekcie cieplarnianym oraz zdolności do pochłaniania promieniowania podczer-
wonego w porównaniu do CO2.

Tab. 4. Gazy cieplarniane [10]

Lp. Nazwa gazu
Udział 

w efekcie 
cieplarnianym

Efektywność pochłaniania  
promieniowania podczerwonego  

w porównaniu do CO2

1. Dwutlenek węgla (CO2) 50% 1
2. Metan (CH4) 18% 30
3. Freony 14% 10÷20 000
4. Ozon (O3) 12% 2 000
5. Tlenki azotu (NOx) 6% 150

W powstaniu efektu cieplarnianego niechlubną i najważniejszą rolę odgrywa 
dwutlenek węgla, którego udział wynosi 50%. Taki wysoki udział CO2 jest możliwy 
dzięki jego wysokiej zawartości w atmosferze, wynoszącej w przybliżeniu 0,003%. 
Rola dwutlenku węgla w efekcie cieplarnianym wciąż wzrasta co jest skutkiem dzia-
łalności człowieka, a głównie emisji CO2 związanej z przemysłem. Oblicza się, że 
emisja CO2 wynosi ok. 1 011 ton w ciągu roku. Procentowy udział gazów cieplarnia-
nych w globalnym ociepleniu pokazano na rysunku 3.

Rys. 3. Udział gazów cieplarnianych w globalnym ociepleniu [10]
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Konsekwencje ocieplenia klimatu na Ziemi
Skutki stopniowego ocieplenia klimatu można zauważyć już od wielu lat. W licz-

nych miejscach na ziemi obserwuje się wzrost średniej temperatury powietrza. Pod-
wyższona temperatura wody w morzach i oceanach powoduje topnienie lodowców 
na biegunach Ziemi. W wyniku tego procesu morza i oceany zwiększają swoją obję-
tość, co prowadzi do podniesienia ich poziomu, a pośrednio do powodzi. W przy-
szłości może dojść do zalania wielu obszarów położonych na małej wysokości bez-
względnej (n.p.m.).

W Europie głównie zagrożone są tereny Holandii, Danii oraz część Belgii. Praw-
dopodobnie nastąpiło przesunięcie się stref klimatycznych. Powodów tego zjawiska 
może być wiele. Nadmierne ogrzewanie mas powietrza może doprowadzić do zmian 
cyrkulacji lokalnych i wieloskładowych prądów powietrznych nad powierzchnią kuli 
ziemskiej. Efekt cieplarniany może również doprowadzić do zmian systemu prądów 
morskich. Nowe warunki klimatyczne mogą wywołać liczne klęski żywiołowe. Zmie-
nione układy ciśnień atmosferycznych mogą spowodować powstanie huraganów, 
cyklonów i tornad.

4.2.5. Podsumowanie
Występujące w środowisku pożaru produkty spalania i rozkładu termicznego 

tworzą złożoną mieszaninę gazów i zawieszonych cząstek stałych i ciekłych, która 
stwarza dla człowieka poważne zagrożenia. Oprócz dwutlenku węgla i tlenku węgla 
są to między innymi: tlenki siarki, pięciotlenek fosforu, tlenki azotu, pary cyjano-
wodoru. Substancje te najczęściej przez układ oddechowy dostają się do organizmu 
wywołując zatrucia, a przy wykrytych stężeniach w powietrzu śmierć, np. cyjano-
wodór przy zawartości 0,02% w wydychanym powietrzu, dwutlenek siarki 0,3%, 
tlenek azotu 0,05%. Niektóre substancje działają natychmiast, inne mogą wywoływać 
objawy zatrucia nawet z kilkugodzinnym opóźnieniem.

Tab. 5. Wartości szkodliwych stężeń produktów spalania oraz najwyższe dopuszczalne stężenia 
chemiczne [16]

Produkty spalania Stwierdzone stężenie 
[mg/m3]

Najwyższe dopuszczalne stężenie chemiczne [mg/m3]
NDS* NDSCh** NDSP***

Tlenek węgla do 31 320 30 180 -
Dwutlenek węgla 18 000–110 000 9 000 27 000 -
Cyjanowodór 0–80 - - 5
Chlorowodór do 300 5 10 -
Benzen 3 850 1,6 - -
Formaldehyd 19 0,5 1 -
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W tabeli 5 przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiarów stężeń szkodliwych 
produktów spalania w warunkach rzeczywistego pożaru oraz porównanie wyników 
do wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych. Substan-
cje szkodliwe powstałe w wyniku spalania, przedostają się do organizmu ludzkiego 
podczas ich wdychania, wskutek przenikania przez skórę lub są wchłaniane przez 
przewód pokarmowy. 

Z uwagi na różnorodne materiały ulegające procesowi spalania, trudno określić 
z jakimi gazami pożarowymi należy się liczyć. Badania przeprowadzone w USA, 
których zadaniem było dostarczenie informacji o częstotliwości ekspozycji na po-
szczególne substancje toksyczne wykazały, że tlenek węgla obecny był we wszystkich 
analizowanych przypadkach [15].

Benzen okazał się drugim najczęściej identyfikowanym związkiem wykry-
tym w ponad 80% badanych pożarów. W prawie 60% stwierdzono cyjanowodór 
i dwutlenek węgla. Natomiast w niespełna 15% badanych przypadkach wykryto 
chlorowodór.

Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że w strefie pożarowej występowało 
około 130 substancji chemicznych. Węglowodory alifatyczne nasycone i nienasycone 
stanowiły ok. 50÷72% związków, a węglowodory aromatyczne nasycone i nienasy-
cone stanowiły 25÷38% tych związków. Benzen występował w 37 próbkach powie-
trza, toluen w 39, ksylen w 36, etylobenzen w 28. W 25 próbkach wykryto izomery 
trimetylobenzenu, dietylobenzenu, a w 13 dichloroetanu. We wszystkich próbkach 
powietrza wykryto 2,4 difenylohydrozon formaldehydu oraz azotany. Natomiast siar-
czany oznaczone zostały w 30 próbkach.

Poza dużymi stężeniami wymienionych substancji toksycznych, w wielu przy-
padkach około 90% składników dymu stanowią mieszaniny węglowodorów, których 
obecność powoduje, że dym jest również gazem palnym, w niekorzystnych warun-
kach grożących zapaleniem lub wybuchem.

Statystyki przyczyn zachorowania oraz analizy środowiska pożaru wskazują na 
zasadniczą rolę termicznych i toksycznych właściwości gazów i dymów pożarowych 
w generowaniu zagrożeń bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.
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4.3. Ustawa antysmogowa oraz stosowane rozwiązania do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń* 

4.3.1. Wstęp
Intensywny rozwój przemysłu w państwach zachodnich po drugiej wojny świa-

towej doprowadził do dużego zapotrzebowania na energii elektrycznej. Szczególnie 
z tym związany jest przemysł energetyczny oparty przede wszystkim na paliwach 
kopalnianych, spalanie których jednak doprowadziło do istotnego zwiększenia 
zanieczyszczeń do atmosfery ziemskiej, głównie stężenia dwutlenku węgla (CO2) 
i innych gazów cieplarnianych oraz warunki klimatyczne na Ziemi. W latach 90. 
poprzedniego stulecia organizowano już pierwsze konferencje międzynarodowe 
w sprawie ochronie klimatu, ponieważ stężenie metanu wzrosło do 1774 ppb (parts 
per bilion), ilość CO2 w powietrzu już osiągnęła wartość o 100 cząsteczek więcej 
(375 ppm), niż w połowie XIX w. (275 ppm), a temperatura wzrosła z 13,65°C do 
14,55°C [1]. Procesy te wpływają na populację ludzką (dziura ozonowa), w szcze-
gólnie zanieczyszczonych obszarach na Ziemi występują zmiany genetyczne oraz 
choroby cywilizacyjne, giną całe gatunki flory i fauny. Wszystkie te rozmowy i sta-
rania o ograniczenia zanieczyszczeń i ochronę klimatu doprowadziły do podpisania 
w grudniu 1997 roku Protokołu z Kioto – pierwszy międzynarodowy dokument, 
który jednak zaczął obowiązywać dopiero w roku 2005, kiedy został ratyfikowany 
przez 55 państw. Terminem wygaśnięcia protokołu był rok 2012, jednak na Konfe-
rencji ONZ COP przedstawiciele państw, uczestniczących w obradach nie doszli do 
porozumienia i do zatwierdzenia nowego dokumentu. Na COP 20 postanowiono, że 
na konferencję w Paryżu każde państwo przygotuje  propozycje, jakimi sposobami 
będzie dążyć do zmniejszenia CO2 i innych gazów cieplarnianych, aby zatrzymać 
zmiany klimatyczne na Ziemi. 

W grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej COP 21 w Paryżu przedsta-
wiciele z prawie 200 krajów podpisali porozumienie, celem którego jest zatrzymanie 
globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C (1,5°C) [2]. Sposób walki 
z CO2 i gazami cieplarnianymi, który zaproponowała polska grupa, jest zalesienie, co 
umożliwi zrównoważenie emisji gazów cieplarnianych poprzez pochłanianie.

* Autorka: Iva Pavlova-Marciniak, Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wy-
twarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, e-mail: iva@el.pcz.czest.pl
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4.3.2. Smog
Smog fotochemiczny (utleniający) powstaje w warunkach silnego nasłonecznienia 

danego obszaru, w wyniku czego następują przemiany fotochemiczne w warunkach 
dużego stężenia tlenków azotu, węglowodorów, zwłaszcza nienasyconych (alkeny) 
i innych składników. Smog kwaśny (mgła przemysłowa), powstaje w wilgotnym po-
wietrzu, silnie zanieczyszczonym tzw. gazami kwaśnymi, głównie dwutlenkiem siarki 
(SO2) i dwutlenkiem węgla (CO2) oraz pyłem węglowym PM10 (pył zawieszony 
o średnicy ziaren poniżej 10 μm). Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO, World Health Organization) wśród najbardziej zanieczyszczonych miast 
w Europie aż 9 są na terenie Polski, na Śląsku (rys. 1) [3].  

Rys. 1. Średnioroczny rozkład zanieczyszczeń w Europie [według WHO, maj 2016]

Dużo bardziej niebezpieczny i rakotwórczy niż gruboziarnisty pył PM10 jest pył 
PM 2,5, który dostaje się do organizmu ludzkiego i układu krwionośnego w ciągu 
1 minuty. Wpływ na powstanie dużych zanieczyszczeń ma stosowanie w okresie 
grzewczym pieców przestarzałych, spalających tradycyjne paliwo twarde, przez co 
normy pyłu w powietrzu są przekraczane kilkukrotnie. Według norm dopuszczalny 
poziom PM10 w ciągu doby to 50 μg/m3, powyżej 200 μg/m3 stan powietrza oceniany 
jest jako bardzo zły. Przeprowadzona analiza pokazała, że czołowe miejsca na liście 
WHO zajmują duże miejscowości z woj. śląskiego i małopolskiego, takie jak Żywiec, 
Kraków, Bielsko-Biała, Sosnowiec i Zakopane (tab. 1) [3].
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Tab. 1. Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce [3]

Miasto/województwo Ilość pyłu PM 2,5 
(mg/m3)

Żywiec, woj. śląskie 43
Pszczyna, woj. śląskie 43
Rybnik, woj. śląskie 40
Wodzisław Śląski, woj. śląskie 39
Opoczno, woj. łódzkie 39
Sucha Beskidzka, woj. małopolskie 39
Godów, woj. śląskie 38
Kraków, woj. małopolskie 37
Skawina, woj. małopolskie 36
Katowice, woj. śląskie 35
Zakopane, woj. małopolskie 32

4.3.3. Ustawa antysmogowa
Ustawa antysmogowa uchwalona przez Sejm dnia 5 sierpnia 2015 roku zakłada 

m.in., że samorządy ustalą, jakim paliwem będzie można palić w piecach i wyznaczą 
normy techniczne dla kotłów energetycznych. Ustawa umożliwia zastosowanie na 
szczeblu lokalnym prawnych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jako-
ści powietrza i ochrony przed hałasem. Na początku września minister środowiska 
ogłosił Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), którego głównym celem jest 
osiągnięcie bezpiecznych poziomów stężeń niektórych niebezpiecznych substancji 
w powietrzu, w szczególności pyłu zawieszonego PM2,5.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 15 października 
2015 roku obejmującą założenia ustawy, sejmiki wojewódzkie mają prawo zatwier-
dzić uchwały określające rodzaj i jakość paliw konwencjonalnych dopuszczonych 
do stosowania, parametry techniczne oraz parametry emisji urządzeń realizujących 
proces spalania. Powinni także zatwierdzić uchwały zakazujące stosowania okre-
ślonych instalacji, w których w procesie spalania są emitowane niebezpieczne sub-
stancje oraz ustalić granice obszaru objętego ograniczeniami [4]. Uchwalona ustawa 
daje możliwości dalszego rozwoju nowoczesnych technologii nie tylko w energetyce 
i górnictwie, ale także w innych pokrewnych gałęzi gospodarki narodowej. 

4.3.4. Transport samochodowy
W dziedzinie transportu samochodowego początki zanotowano jeszcze w latach 

90. minionego stulecia, kiedy wprowadzono katalizatory jako element obowiązkowy 



188 Samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości powietrza

do układu spalinowego, chociaż to rozwiązanie okazało się niewystarczające. Dalsze 
rozwiązania technologiczne są związane z zastosowaniem silników hybrydowych 
gazowo-elektrycznych oraz elektrycznych, aby do powietrza emitowano najmniejszą 
ilość zanieczyszczeń. Większość miast wprowadziło już w publicznym transporcie 
miejskim takie rozwiązania. W przypadku samochodów osobowych sytuacja jest 
gorsza, dlatego rząd rozważa wprowadzenie akcyzy uzależnionej nie tylko od po-
jemności silnika, ale również od roku produkcji.

4.3.5. Rozwiązania technologiczne przy zastosowaniu węgla
Jeden ze sposobów walki ze smogem, który samorządy stosują w większych miast 

jak Kraków, Katowice i inne, jest zamiana spalania węgła w indywidualnych gospo-
darstwach na centralne ogrzewanie z miejskich elektrocieplowniach, tzw. WPEC, 
tam gdzie warunki budowlane oraz moce kotłów pozwalają na takie rozwiązanie. 
Prowadzi ono do zmniejszenia zanieczyszczeń wydalanych w okresie zimowym.

Innym stosowanym w walce ze smogiem rozwiązaniem są stosowane przez zna-
czącą liczbę indywidualnych użytkowników nowoczesne konstrukcje pieców grzew-
czych na paliwo ekologiczne ekogroszek – fot. 1 [5]. 

Fot. 1. Piec typu Dero BIOMAX 150 kW na ekogroszek [5]

Paliwo stosowane w tych piecach o rozmiarach od 5 do 25 mm, wytwarzane jest 
z wysokokalorycznego węgla brunatnego lub kamiennego o wartości opalowej Qd 
≥ 24 MJ/kg o niskiej zawartości siarki S ≤1% i wilgotności, dzięki czemu w proce-
sie spalania powstają małe ilości SO2 i popiołu. Podawane jest przez automatyczne 
dozowniki węgla zasilające palniki retortowe, a przy jego spalaniu uzyskiwana jest 
obniżona zawartość CO2, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów. 
Certyfikat potwierdzający, że paliwo spełnia kryteria niskoemisyjne wydaje Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu. 
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Najnowszym osiągnięciem naukowców z zabrzańskiego IChPW jest opracowa-
nie tzw. Błękitnego Węgla (lub niskoemisyjnego), który otrzymano drogą poddania 
zwykłego węgla kamiennego typu 31 i 32 z wartością opałową Qd 24÷29 MJ/kg pro-
cesowi niemal całkowitego odgazowywania. Dzięki wcześniejszemu odgazowaniu, 
podczas spalania w klasycznych, prostych paleniskach (kotły zasypowe, kuchnie 
węglowe, piece konwencjonalne, kominki) emisja pyłów spada o 40%, substancji 
smolistych o 75%, a trującego benzo(a)pirenu nawet o 90% – wyniki osiągnięte przy 
badaniu spalania w jednej z zabrzańskich kamienic. Zawartość pozostałych sub-
stancji to: NOx = 28%, SO2 = 30% i CO = 22% w porównaniu do zwykłego węgla. 
Błękitny Węgiel w porozumieniu z władzami samorządowymi jest testowany między 
innymi w Krakowie (na krakowskim osiedlu uzdrowiskowym Swoszowice), w Rosz-
kowie (w gminie Krzyżanowice nieopodal Raciborza) oraz w Jedlinie-Zdrój pod 
Wałbrzychem. Według wstępnych szacunków naukowców z IChPW, Węgiel Błękitny 
może być o 10 do 20% droższy od węgla typu ekogroszek, przeznaczonego jednak do 
znacznie droższych, zautomatyzowanych i trudniejszych w eksploatacji, szczególne 
dla osób starszych, kotłów energetycznych.

4.3.6. Elektryczne ogrzewanie
Sposobem na rozwiązanie problemów ekologicznych jest także elektryczne ogrze-

wanie budynków, które może być realizowane na kilka możliwości. 
Można zastosować elektryczne piece akumulacyjne, ponieważ współczesne kon-

strukcje, w odróżnieniu od starszych rozwiązań, są bardziej komfortowe w użyciu 
oraz zdecydowanie oszczędniejsze w eksploatacji. Zaawansowane układy zautoma-
tyzowania procesu eksploatacji (sterowania i termostaty) pozwalają na oddawanie 
dokładnie takiej ilości ciepła, ile wynosi aktualne zapotrzebowanie, czyli do czasu 
osiągnięcia pożądanej temperatury w pomieszczeniu. Główną zaletą pieców akumu-
lacyjnych jest to, że wykorzystują do ogrzewania tańszą zakumulowaną energię elek-
tryczną, przetwarzaną na cieplną. Dla taryfy G12 energia jest pobierana w godzinach 
najmniejszego dobowego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(KSE), czyli od 22:00 do 6:00 oraz w dzień od 13:00 do 15:00, gdy energia elektryczna 
jest tańsza. Ciepło jest akumulowane w piecu (piec się „ładuje”), a następnie ogrzewa 
pomieszczenie zmagazynowanym wcześniej ciepłem – fot. 2. 
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Fot. 2. Piec akumulacyjny dynamiczny DIMPLEX VFMi 20 [6]

Następnym rozwiązaniem mogą być promienniki na podczerwieni, stosowane tak-
że do ogrzewania zewnętrznego, ponieważ posiadają klasę ochronności IP55, czyli 
są odporne na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wiatr i śnieg. Jak sugeruje 
nazwa, przekazują ciepło na drodze promieniowania w pasmo podczerwieni, zapew-
niając przy tym równomierne rozpowszechnienie oraz brak konwekcyjnego ruchu 
powietrza, przy którym może unosić się z podłogi kurz, co jest niekorzystne dla 
ludzi. Nowoczesne, zautomatyzowane konstrukcje są sterowane za pomocą zegara, 
a termostat śledzący zmiany temperatury pozwala zaoszczędzić energię. Rozwiązania 
te są stosunkowo niedrogie (dla mieszkania o powierzchni 30 m2 koszt wynosi ok. 
3 500 zł), a ich efektywność sięga 80% – fot. 3.

Fot. 3. Ogrzewanie za pomocą promienników na podczerwieni [7]
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Podobne zastosowanie mają klimatyzatory, które w okresie letnim chłodzą po-
mieszczenia, a w okresie zimowym grzeją. Klimatyzatory mogą być przenośne lub 
mocowane na stałe. Według wykonania konstrukcyjnego dzielą się na jednoczęścio-
we (monoblokowe) lub składające się z dwóch części (typu split), a jeżeli systemy 
składają się z kilku jednostek połączonych w jeden układ do obsługi wielu pomiesz-
czeń, to jest to tak zwana klimatyzacja multisplit (produkowana np. przez firmę 
Mitsubishi). Wszystkie klimatyzatory są przeznaczone do chłodzenia powietrza, 
a niektóre także do ogrzewania. W tańszych wersjach do grzania służy elektryczna 
nagrzewnica, droższe mają zasadę działania podobną do pompy ciepła, dzięki czemu 
pobierają znacznie mniej energii elektrycznej. Takie rozwiązanie jest najczęściej wy-
bierane przez mieszkańców domków jednorodzinnych, wolnostojących budynków 
mieszkaniowych, kamienic i pomieszczeń usługowych.

Do precyzyjnego doboru klimatyzacji do chłodzenia pomieszczeń potrzebne są 
skomplikowane obliczenia uwzględniające zyski ciepła od urządzeń działających 
w pomieszczeniu i wydzielających ciepło, nasłonecznienia, przebywających w nim 
ludzi oraz wynikające z przenikania ciepła przez ściany i strop. Na potrzeby dobo-
ru klimatyzatora do pomieszczeń mieszkalnych takie obliczenia przeprowadza się 
rzadko, tylko na etapie projektowania samego urządzenia. Wystarczająco dokładne 
okazują się proste obliczenia doboru klimatyzacji do chłodzenia oparte na założeniu, 
że moc chłodnicza powinna wynosić 0,1 KW/m2, z czego wynika, że na przykład do 
pokoju o powierzchni 20 m2 można dobrać z katalogów klimatyzator o mocy 2 kW.

Obecnie zdecydowana większość klimatyzatorów może pracować także jako źró-
dło ciepła (pompa ciepła) w okresie zimowym. W takiej sytuacji obieg gazu i cieczy 
zostaje odwrócony, a klimatyzator zaczyna funkcjonować jak pompa cieplna. W tym 
przypadku dzięki zasadzie termodynamiki klimatyzator dostarcza więcej energii 
cieplnej niż zużywa. Stosunek pomiędzy energią uzyskaną a zużytą jest różny w za-
leżności od konstrukcji klimatyzatora i oznaczany jest jako COP. Wskaźnik ten ma 
najczęściej wartości pomiędzy 3 a 5 (COP = 3÷5). Oznacza to, że klimatyzator zuży-
wając 1 kW energii elektrycznej oddaje (dostarcza do pomieszczenia ogrzewanego) 
od 3 do 5 kW energii cieplnej

el

ciepl

P
Q

COP (1)
 

gdzie:
Pel – energia elektryczna pobrana przez klimatyzator przy pracy w trybie pompy 
cieplnej (kW), 
Qciepl – energia cieplna oddana do ogrzewanego pomieszczenia (kW).
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Przykładowo, dla porównania zwykły konwekcyjny grzejnik elektryczny do-
starcza prawie dokładnie tyle energii ile pobiera, co oznacza, że ma współczynnik 
COP = 1. W związku z powyższym można wywnioskować, że zainstalowanie klima-
tyzacji do grzania pomieszczeń przyczyni się do znacznych oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej. 

Ze względu na właściwości czynnika roboczego i rozwiązania konstrukcyjnego, 
klimatyzator nie może być używany jako źródło ciepła, gdy temperatura zewnętrzna 
spada poniżej określonej wartości. Możliwe jest zamontowanie dodatkowego mo-
dułu, który pozwala na całoroczną pracę lub zamontowanie takiego klimatyzatora, 
którego zakres pracy jest szeroki, nawet do -25°C (produkowany np. przez firmę 
Mitsubishi).

Popularne stało się również ogrzewanie podłogowe za pomocą kabli grzewczych, 
stosowane w ostatnich latach przez powiększającą się liczbę użytkowników. Coraz 
popularniejsze staje się ogrzewanie płaszczyznowe – podłogowe i ścienne. Zapewnia 
ono komfort cieplny w domu, a jednocześnie umożliwia pełniejsze wykorzystanie 
powierzchni dzięki temu, że miejsca na ścianach nie zajmują grzejniki. Maty grzejne 
układa się szybko na przygotowanym wcześniej podłożu, którym może być nawet 
dotychczasowa posadzka pokojowa (gdy przeprowadzamy remont). Kabel na macie 
może mieć zaledwie 2,5 mm grubości, a bezpośrednio na nim można ułożyć nową 
terakotę (fot. 4) [8].

Fot. 4. Układanie maty i panele grzewcze [8]

Największa moc grzewcza dla pomieszczeń mieszkalnych jest potrzebna, gdy 
temperatura na zewnątrz to mniej więcej -20°C i wynosi ona 70–90 W/m2 (we-
dług polskich norm tak zwana temperatura obliczeniowa). Niskie temperatury do 
-20°C i mniej występują jednak bardzo rzadko, znacznie częściej oscylują wokół zera, 
a wtedy wystarczająca jest moc o połowę mniejsza. Zapotrzebowanie na energię na 
ogrzewanie elektryczne dla domu energooszczędnego, w którym roczne zapotrzebo-
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wanie na energię teoretycznie wynosi nie więcej niż 80 kWh/m2, a dla tak zwanych 
pasywnych domów nawet 15 kWh/m2, można obliczyć według równania:

(2) 
gdzie: 
Pzap – zapotrzebowanie na energię elektryczną do ogrzewania domu (kWh), 
Ezap – zapotrzebowanie na energię do ogrzania 1 m2 (kWh/m2), 
S – powierzchnia (m2).

W dużym i niezbyt dobrze ocieplonym domu roczne zapotrzebowanie na ciepło 
w najlepszym przypadku wynosi 120 kWh/m2. 

4.3.7. Wnioski
1. Protokół z Kioto obowiązywał do 2012 roku, jednak pomimo wielu starań na Kon-

ferencjach ONZ COP 14 do COP 20 podpisanie nowego dokumentu nie doszło 
do skutku. W grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ COP 21 w Pa-
ryżu, w której uczestniczyli przedstawiciele prawie 200 krajów zostało zawarte 
światowe porozumienie klimatyczne, którego celem jest zatrzymanie globalnego 
ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C. Obecne na COP 21 krajów miałoby 
dążyć w drugiej połowie XXI w. do zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych, 
ich usuwaniem, w tym pochłanianiem. 

2. Smog, ze względu na dużą koncentrację agresywnych czynników chemicznych, 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołuje choroby roślin i powo-
duje niszczenie materiałów. Największe zanieczyszczenia w Europie występują na 
terenie Polski, a konkretne na Śląsku, jak wynika z raportu Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO, World Health Organization).

3. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 15 października 
2015 roku, obejmującą założenia ustawy, sejmiki wojewódzkie mają prawo za-
twierdzić uchwały określające rodzaj i jakość paliw konwencjonalnych dopusz-
czonych do stosowania, parametry techniczne oraz parametry emisji urządzeń 
realizujących proces spalania.

4. Uchwalona ustawa daje możliwości dalszego rozwoju nowoczesnych technologii 
nie tylko w energetyce i górnictwie, ale także w innych pokrewnych gałęziach 
gospodarki narodowej. Nowe rozwiązania technologiczne, jak elektryczne środki 
transportu, stosowane już paliwa twarde: ekogroszek i błękitny węgiel niskoemi-
syjny, promienniki na podczerwieni, klimatyzatory, kable grzewcze, stosowane 
w ogrzewaniu podłogowym, mają za cel wspomóc realizację założeń nie tylko 
ustawy antysmogowej, ale także przyjętego na konferencji COP 21 w Paryżu 
światowego porozumienia klimatycznego. 
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4.4. Wpływ upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych  
na środowisko przyrodnicze* 

4.4.1. Wstęp
Inżynieria genetyczna obejmuje ogromną ilość zagadnień, które mogą być nie-

zrozumiałe dla osób nie znających znaczeń niektórych jej składowych, a także pod-
stawowych pojęć z działu genetyki. Głównie opiera się na wyizolowaniu, następnie 
charakterystyce poszczególnych genów, jak również wprowadzeniu do nich zmian. 
Dokonywano wielu prób sformułowania definicji żywności transgenicznej, inaczej 
nazywanej modyfikowaną genetycznie. Najczęściej występująca w piśmiennictwie 
definicja określa żywność transgeniczną jako utworzoną ze zmienionych genetycz-
nie zwierząt i roślin. Zmiany te polegają na wszczepieniu biorcy fragmentu DNA od 
innego organizmu, odpowiedzialnego za konkretną cechę. Przenoszenie zmodyfiko-
wanych fragmentów DNA pomiędzy organizmami nie musi odbywać się w obrębie 
tego samego gatunku. Zmiany w genomach są trwałe i przekazywane są organizmom 
potomnym.

Żywność GM posiada odmienne cechy w porównaniu do tradycyjnej żywności. 
Zmianie ulegają między innymi walory odżywcze, technologiczne oraz sensoryczne, 
które są pożądane przez konsumentów. Jednak świadomość, że są tworzone wbrew 
naturze, powoduje u konsumentów wystąpienie obaw, które prowadzą do niechęci 
i obniżają chęć ich zakupu [7].

Do modyfikacji genetycznej używa się zwłaszcza roślin, które mają wysokie zna-
czenie gospodarcze. Przykładem takich produktów transgenicznych są: pomidory 
– zwiększona synteza skrobi powoduje większą zawartość suchej masy, ryż – wzrost 
produkcji beta-karotenu, będącego prekursorem witaminy A, pszenica – podwyż-
szona zawartość glutenu, który wpływa na polepszenie cech mąki, soja, kukurydza, 
kapusta oraz rzepak – lepsza odporność na działanie szkodliwych patogenów biolo-
gicznych [5].

* Autorzy: lic. Monika Bodo, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej; 26-600 Radom; ul. Chrobrego 27, e-mail: 
bodomonika@interia.pl

 student Hubert Grzybowski, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; 25-314 
Kielce; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, e-mail: hubertgrzybowski7@gmail.com
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4.4.2. GMO w skali globalnej 
Według danych z 2009 roku całkowita powierzchnia na świecie, na której upra-

wiane były rośliny modyfikowane genetycznie wynosiła 126,7 mln ha [2]. Pewne 
jest, że obecnie ta liczba jest znacznie większa, patrząc na wzrost powierzchni na 
przełomie lat 1996–2009 (rys. 1).

Rys. 1. Zmiana areału upraw genetycznie modyfikowanych roślin na świecie w latach 1996–2009 
(w mln ha) [5]

Niemalże połowa upraw GMO znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Tego typu 
uprawy odgrywają duże znaczenie także w Argentynie i Brazylii, jak również w po-
zostałych państwach Ameryki Południowej i Północnej (Kanada, Meksyk, Urugwaj, 
Kolumbia, Chile oraz Honduras). Ostatnimi czasy zainteresowanie takimi uprawami 
wzrosło na innych kontynentach. W Afryce najprężniej rozwija się przede wszystkim 
w Republice Południowej Afryki, natomiast w Azji rozwój dotyczy głównie Indii oraz 
Chin. Jest to spowodowane szybkim rozwojem gospodarczym tych państw. W Eu-
ropie zaś uprawy roślin GM nie cieszą się tak dużą progresywnością ze względu 
na restrykcyjne regulacje prawne nakazane przez UE. Tabela 1 przedstawia różnice 
pod względem popularności upraw GMO w różnych regionach świata, w tym także 
w Europie. W europejskim rolnictwie powierzchnie upraw roślin modyfikowanych 
zajmują ok. 100 tys. ha, a największe znajdują się w Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, 
Rumunii, Niemcach, Czechach i Francji. W Polsce zajmują niewielki obszar [1].
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Tab. 1. Powierzchnia upraw roślin transgenicznych w wybranych państwach w 2008 roku [5]
Kraj Powierzchnia (w mln ha)

USA 57,7
Argentyna 19,1
Brazylia 15
Kanada 7
Indie 6,2
Chiny 3,8
Paragwaj 2,6
Republika Południowej Afryki 1,8
Urugwaj 0,5
Filipiny 0,3
Australia 0,1
Meksyk 0,1
Kolumbia 0,05
Chile mniej niż 0,01
Honduras mniej niż 0,01
Hiszpania 0,01
Francja mniej niż 0,05
Portugalia mniej niż 0,05
Czechy mniej niż 0,05
Niemcy mniej niż 0,05
Słowacja mniej niż 0,05
Rumunia mniej niż 0,05
Polska mniej niż 0,05
RAZEM 115,5

Żywność transgeniczna uznawana jest za kolejny sposób na rozwiązanie proble-
mów aprowizacyjnych – zaopatrzenia w żywność, zaraz po „zielonej rewolucji” czy 
industrializacji produkcji rolniczej. Jest to kluczowe rozwiązanie w szczególności 
dla takich obszarów, w których obserwuje się dynamiczny wzrost demograficzny 
populacji, na przykład Chin, Indii oraz Brazylii. 

Najwięcej powierzchni upraw GMO spośród wszystkich gatunków roślin zajmuje 
soja, bo aż 60% powierzchni upraw na świecie, następnie kukurydza – 24%, bawełna 
– 9,8% oraz rzepak – 4,6% [1].
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4.4.3. Produkty GMO a polskie prawo środowiskowe 
Polskie prawo środowiskowe opiera się na rozporządzeniach i dyrektywach wy-

danych przez UE. W polskim prawie istnieją dodatkowe ustawy, które regulują za-
gadnienia dotyczące wykorzystania GMO. Zalicza się do nich:

 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz. U. 2002, nr 76, poz. 811, nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365; Dz. U. 2003, nr 130, 
poz. 1187; Dz. U. 2004, nr 96, poz. 959) obowiązująca od 26 października 2001 r.

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi 
i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu 
GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do 
obrotu produktów GMO, oraz wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja 
zawierająca ustalenia takiej oceny (Dz. U. 2002, nr 107, poz. 44).

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych (Dz. U. 2002, nr 19, poz. 196). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada w sprawie określenia 
listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także niezbędnych środków 
dla poszczególnych stopni hermetyczności (Dz. U. 2002, nr 212, poz. 1798). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 2002, nr 87, poz. 797).

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów 
celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO (Dz. U. 2002, nr 43, 
poz. 406 z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, 
nr 171, poz. 1225).

 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2006, nr 144, poz. 1045).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, 

nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Pierwsza ustawa reguluje: 

 zamknięte użycie GMO,
 celowe wprowadzanie GMO do środowiska w innych celach niż implementowanie 

do obrotu,
 wdrażanie do obrotu surowców, które zawierają GMO,
 eksport oraz tranzyt organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
 odpowiedzialność organów administracji rządowej odnośnie GMO.
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Ustawa o GMO nie dotyczy modyfikacji genomu ludzkiego, żywności, jak rów-
nież środków farmaceutycznych. Głównym celem tej ustawy jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa biologicznego, ochrona zdrowia społeczeństwa i środowiska natu-
ralnego przed działaniem produktów zawierających GMO. Wiedza o GMO jest trak-
towana jako publiczna, czyli populacja może z niej korzystać za pomocą rejestrów 
zawierających informacje o GMO. W rejestrach znajdują się informacje opisywane 
poprzez wnioskodawcę zarówno jako poufne, jak i jawne. Jednocześnie polskie, jak 
i unijne przepisy odnośnie GMO są niezwykle restrykcyjne, a zasada prewencji jest 
stosowana bardzo dokładnie. W związku z powyższym, zanim zostaną dopuszczone 
do obrotu lub uprawy, wszystkie przedsięwzięcia dotyczące GMO, są dogłębnie bada-
ne pod względem ich późniejszych konsekwencji. Wszelka innowacyjna technologia, 
w szczególności odnosząca się do GMO oraz biotechnologii, wymaga stałego nadzo-
ru i obiektywnej analizy. Kraje europejskie, w tym Polska, są wrażliwe na potencjalne 
zagrożenia biologiczne, a najbardziej genetyczne [1].

4.4.4. Pozytywne aspekty stosowania GMO ze względu na środowisko 
naturalne

Nowy system rolnictwa, w którym wykorzystuje się rośliny genetycznie zmody-
fikowane jest tematem budzącym wiele obaw i kontrowersji. Zagadnienia dotyczące 
wpływu GMO na środowisko nie były dotychczas badane systematycznie ani na 
szerszą skalę. 

Według raportu z badań opublikowanego w 2010 roku w USA, uprawy roślin 
GM przynoszą duże korzyści, jednak niosą ze sobą wiele zasadniczych problemów. 
Badacze uznali, że środowisko jak również amerykańscy rolnicy skorzystali na wcie-
leniu technologii GMO. Autorzy raportu podkreślają dodatkowo, iż niektóre zale-
ty są krótkotrwałe i można zaobserwować spadek korzyści, które przynoszą. Pod-
stawowym pozytywnym aspektem jest masowe zaprzestanie głębokiej orki dzięki 
uprawom roślin, które są oporne na środki chwastobójcze [6]. Przyczynia się to do 
zmniejszenia erozji gleby, zużycia wody, energii (paliwa), a także do redukcji emisji 
CO2 [9]. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w związku z globalnym upowszechnieniem 
genetycznie zmodyfikowanych gatunków odpornych na herbicydy (zawierające gli-
fosat, który powoduje powstawanie wad wrodzonych u embrionów zwierzęcych), 
odnotowano znaczne zmniejszenie czerpania z innych, o wiele bardziej toksycz-
nych herbicydów. Niestety nadmierne używanie glifosanu spowodowało wystąpienie 
oporności chwastów na ten preparat. Przyczynia się to do ponowienia głębokiej orki 
przez rolników i stosowania, jak przedtem, niezwykle toksycznych herbicydów [6].
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Inną zaletą stosowania GMO jest zdecydowanie zmniejszone użycie specyfików 
bakteriobójczych oraz grzybobójczych poprzez stworzenie roślin zdolnych do pro-
dukcji toksycznych substancji przeciw nim [4]. Ponadto, tworzone są rośliny odpor-
ne na owady szkodniki, wskutek wprowadzenia do ich genomu genu Bt z bakterii 
Bacillus thuringiensis. Rośliny te syntezują białka toksyczne dla owadów [8].

Nieustannie prowadzone są badania ukierunkowane na wykorzystanie produk-
tów GM w celu użycia ich jako surowców energetycznych (biodiesel, biomasa, bio-
gaz) a także biofabryk [9].

4.4.5. Negatywne aspekty stosowania GMO ze względu na środowisko 
naturalne

Pomimo możliwych korzyści stosowania GMO, należy pamiętać, że ich po-
wszechna eksploatacja wywołuje niemałe wątpliwości. Powodem obaw jest brak 
kontroli nad rozprzestrzenianiem się produktów GMO choć raz uwolnionych do 
środowiska. 

Jak już wspomniano w poprzednim akapicie, uprawy GMO miały skutkować ob-
niżeniem stosowania pestycydów w rolnictwie, jednak wykazano tendencję wzrosto-
wą w ich użyciu przez rolników. Powodem tego jest fakt, iż rośliny transgeniczne są 
wrażliwe na suszę. Według danych Ministerstwa Rolnictwa USA w latach 1996–2004 
zastosowanie herbicydów oraz pestycydów było większe o 22,7 tys. t w zestawie-
niu do tradycyjnych upraw bawełny, soi i kukurydzy na powierzchni 222 mln ha. 
Zależność tą wykazano także w Indiach, Brazylii, Argentynie, Meksyku, Kolumbii, 
Oceanii, Australii, Chinach i Afryce.

 Wykazano, iż w uprawach opornych na herbicyd doszło do naruszenia łańcucha 
pokarmowego, ponieważ zanik chwastów spowodował ginięcie owadów pożytecz-
nych takich jak: złotooki, pszczoły, błonkówki, które żywiły się ich nektarem oraz 
ptaków odżywiających się tymi owadami i nasionami chwastów [6]. Zagrożony jest 
również byt motyli przez trujący pyłek kukurydzy Bt, dlatego na Węgrzech, w USA 
i wielu innych państwach, gdzie uprawia się modyfikowaną kukurydzę, wprowadzo-
no już ich ochronę gatunkową. Pod ochroną są także pszczoły niezbędne do istnienia 
całego ekosystemu. Dużym zagrożeniem są dla nich dodatkowo szkodliwe białka 
z soku roślin GM, które mszyce przenoszą do spadzi, którą spożywają. Z tego wzglę-
du w Wielkiej Brytanii ule pszczelarzy znajdują się minimum 10 km od upraw ro-
ślin genetycznie modyfikowanych. Badania z 2006 roku ujawniają przyczynę śmierci 
dużych zwierząt, między innymi krów czy owiec spożywających rośliny, w których 
zawartość toksycznego białka Bt jest 1 500–2 000 razy wyższa niż w zwykłych prepa-
ratach do oprysków. Oszacowano, że w Indiach zmarło ponad 10 tys. owiec.
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W celu pozyskania gruntu pod uprawę modyfikowanej soi dokonano wycinki 
70 tys. km2 pierwotnego lasu tropikalnego w Argentynie, Brazylii i w Paragwaju. Obec-
nie już tylko 2% naszej ziemi pokrywają lasy tropikalne, natomiast 30 lat temu aż 7%.

Uprawy GM roślin stanowią niebezpieczeństwo dla każdej formy rolnictwa, po-
nieważ może dojść do krzyżowania się roślin tradycyjnych i GMO. Pyłki roślin GM 
pod wpływem wiatrów oraz opadów mogą być przenoszone na bardzo duże odle-
głości. Liczne artykuły donoszą, że już w około 40 państwach świata miało miejsce 
uwolnienie roślin GM do środowiska. Jest to bardzo niepokojące zważając na to, 
iż nieznane są konsekwencje oraz niemożliwe do kontrolowania i powstrzymania 
krzyżowania pomiędzy odmianami roślin, które zawierają obce geny [10].

4.4.6. Podsumowanie
Na podstawie syntezy w powyższej pracy wykazano, że powierzchnia uprawy 

roślin genetycznie zmodyfikowanych stale wzrasta. Nie są do końca znane wszystkie 
możliwe pozytywne aspekty oraz efekty uboczne rozprzestrzeniania się GMO w śro-
dowisku i ich wpływ na bioróżnorodność. Jednakże wykorzystywanie transgenicznie 
modyfikowanej żywności w znaczny sposób wpływa na funkcjonowanie środowi-
ska naturalnego. Na podstawie powyższego rozdziału należy wysunąć następujące 
wnioski:

 uprawy roślin genetycznie modyfikowanych niosą ze sobą duże korzyści dla lud-
ności o wysokim wzroście demograficznym,

 uwzględniając zużycie szkodliwych środków chwastobójczych stosowanie roślin 
GM zmniejsza zagrożenie dla środowiska tylko przez krótki okres czasu, następnie 
znacząco je podnosi,

 poprzez wytworzenie się u roślin GM odporności na preparaty chwastobójcze 
rolnicy zmuszeni są do głębokiej orki ziemi, 

 stosowanie GMO zmniejsza zużycie środków bakteriobójczych i grzybobójczych, 
 uprawy GMO przyczyniają się do ginięcia niektórych owadów oraz zwierząt,
 masowa produkcja GMO stanowi zagrożenie dla lasów, w tym tropikalnych sta-

nowiących środowisko życia wielu gatunków zwierząt i roślin.
Wydaje się, że przeprowadzona analiza dostępnej literatury przedmiotu, a także 

uregulowań prawnych, dostarcza interesujących wniosków do kontynuacji badań 
w tym zakresie. Mogą one stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz w tym obszarze. 
Jako kierunek kolejnych badań można wskazać na przykład weryfikację użyteczno-
ści GMO względem roślin uprawianych konwencjonalną metodą z uwzględnieniem 
takich czynników jak zawartość metali ciężki czy wartości odżywczych wybranych 
produktów spożywczych.
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4.5. Źródła zanieczyszczeń wód transgranicznych metalami ciężkimi* 

4.5.1. Wstęp
Działalność gospodarcza człowieka i ciągłe dążenie państw do rozwoju przemysłu 

oraz technologii, odbija piętno na środowisku naturalnym, natomiast skutki tych 
działań utrzymują się bardzo długo i są trudne do zniwelowania. Analizowanie źró-
deł zanieczyszczeń stało się przedmiotem intensywnych badań, w trakcie których 
poszukuje się optymalnych rozwiązań zarówno dla środowiska, jak i dla przemysłu. 
Jednym z głównych problemów jest skażenie wód szkodliwymi substancjami, w tym 
metalami ciężkimi. Nadmierna emisja związków tych metali powoduje nie tylko 
skażenie flory i fauny, ale też niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia ludz-
kiego. Dużym utrudnieniem w zmniejszaniu negatywnych skutków skażenia wód 
jest ich transgraniczność. Woda, jako ruchomy element środowiska, przemieszcza 
się w swoim cyklu przenosząc zawarte w niej substancje z dala od źródła skażenia. 
W tym przypadku zanieczyszczenia nie respektują granic państwowych i podlegają 
procesom internacjonalizacji. Oddziałują na środowisko innego kraju, procesy go-
spodarcze a także życie i zdrowie jego mieszkańców. W związku z trangraniczno-
ścią wód trudno jest jednoznacznie określić źródło pochodzenia zanieczyszczenia 
i podjąć działania naprawcze. Niezmiernie ważna jest w tym przypadku intensywna 
współpraca państw, mająca na celu przeciwdziałanie i neutralizowanie negatywnych 
skutków skażenia wody.

4.5.2. Wody transgraniczne, zanieczyszczenia wód, rodzaje zanieczyszczeń
W konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior mię-

dzynarodowych wody transgraniczne definiowane są jako każde powierzchniowe 
lub podziemne wody, tworzące i przecinające granice między państwami bądź znaj-
dujące się na takich granicach. Jeśli wody te wpływają bezpośrednio do zbiornika 
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wodnego, to zasięg ich kończy się na linii prostej, poprzecznej do ujścia cieku trans-
granicznego, która łączy punkty linii niskiej wody znajdującej się na ich brzegach [1].

Według Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych za zanieczyszczenia wód 
uważa się wszelkie niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych wód, które spowodowane są wprowadzeniem zbyt dużych ilości substancji or-
ganicznych i nieorganicznych (o dowolnym stanie skupienia), ciepła bądź substan-
cji promieniotwórczych. Nadmierna ilość tych substancji znajdująca się w wodzie 
uniemożliwia wykorzystanie jej do picia czy celów gospodarczych. Zanieczyszczenia 
wody, ze względu na ich rodzaj, dzieli się na:

 zanieczyszczenia chemiczne – wszelkie substancje organiczne i nieorganiczne, 
które przedostały się do środowiska wodnego wraz ze ściekami przemysłowymi, 
rolniczymi i odpadami komunalnymi; przykładowe zanieczyszczenia chemiczne 
to między innymi ropa naftowa, oleje, pestycydy, detergenty, nawozy sztuczne, 
fenole a także związki metali ciężkich;

 zanieczyszczenia fizyczne – substancje stałe występujące w zbiornikach wodnych 
w postaci zawiesin (obumarłe części roślin i zwierząt, cząstki gleby), powodujące 
spłycenie zbiornika i zaburzające łańcuch pokarmowy; do zanieczyszczeń fizycz-
nych zaliczamy także podniesienie się temperatury wody wskutek odprowadzania 
do zbiorników podgrzanej wody z terenów przemysłowych;

 zanieczyszczenia fizjologiczne – zmieniające zapach i/lub smak wody; zanieczysz-
czenia tego rodzaju działają toksycznie na organizmy wodne;

 zanieczyszczenia biologiczne – dotyczą skażenia wód bakteriami, pierwotniakami 
bądź wirusami chorobotwórczymi; spożycie takiej wody przez człowieka bądź 
zwierzę może wywołać takie choroby jak czerwonka, cholera czy dur brzuszny;

 zanieczyszczenie radioaktywne i rakotwórcze – ich występowanie związane jest 
z wprowadzeniem szkodliwych substancji do wód wraz ze ściekami przemysłowy-
mi; zanieczyszczenia tego rodzaju zagrażają zdrowiu i życiu organizmów.
Źródła zanieczyszczeń można podzielić na punktowe oraz obszarowe. Punktowe 

źródło jest łatwe do zlokalizowania (wyciek z rury fabrycznej), natomiast obszarowe 
trudno zidentyfikować, np. spływy z upraw rolniczych. Ze względu na pochodzenie 
zanieczyszczenia dzielimy na:

 miejskie – głównie ścieki komunalne, powstałe w gospodarstwach domowych, 
szpitalach i punktach użyteczności publicznej;

 przemysłowe – powstałe na drodze produkcji przemysłowej jako odpadki i zbędne 
komponenty;

 rolne – spływy z pól uprawnych zawierające nawozy i środki ochrony roślin;
 opadowe – pochodzące z wód opadowych zawierających różnorodne 

zanieczyszczenia.
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Łącząc obydwie definicje, zanieczyszczenie wód transgranicznych można określić 
jako skażenie substancjami szkodliwymi zbiorników i cieków wodnych znajdujących 
się na granicach dwóch państw lub tworzących tę granicę. Zanieczyszczenia te zmie-
niają dotychczasowe właściwości wody i zmniejszają jej zdatność. Mogą mieć one 
pochodzenie naturalne lub być związane bezpośrednio z działalnością człowieka. 
Głównym źródłem sztucznych zanieczyszczeń wód transgenicznych są ścieki oraz 
powierzchniowe i gruntowe spływy z terenów uprzemysłowionych, rolniczych czy 
miejsc składowania odpadów komunalnych.

4.5.3. Pojęcie metali ciężkich
Zanieczyszczenie wód metalami ciężkimi to jedno z najważniejszych zagadnień 

ochrony środowiska. Ciągle rosnące stężenie tych związków staje się niezwykle 
uciążliwe. Mają one zdolność włączania się do łańcucha pokarmowego, a usunię-
cie trwałych skutków ich ciągłego oddziaływania jest praktycznie niemożliwe [2]. 
Do metali ciężkich zalicza się te, których ciężar właściwy przekracza 5g/cm3, czyli: 
mangan, nikiel, arsen, ołów, kadm, kobalt, chrom, żelazo, cynk, cynę, rtęć, miedź, 
srebro i złoto [3].

Skażenie wód metalami ciężkimi odzwierciedla zanieczyszczenie powietrza i gle-
by tymi substancjami, co jest związane z obiegiem wody w środowisku. Koncentracja 
i oddziaływanie metali ciężkich są różnorodne, zależą od źródła zanieczyszczenia, 
rodzaju pierwiastka, jego dawki, postaci chemicznej w jakiej występuje, a także stanu 
organizmu będącego pod jego wpływem [4]. Istnieją dopuszczalne normy wystę-
powania metali ciężkich w wodzie, jednak wraz ze stale rozwijającym się przemy-
słem, normy te często są przekraczane, a poziom zanieczyszczenia ulega znacznej 
intensyfikacji. Zjawisko skażenia wód metalami ciężkimi szczególnie widoczne jest 
w wodach śródlądowych oraz płytkich wodach gruntowych.

4.5.4. Charakterystyka wybranych metali ciężkich i źródła ich pochodzenia
Zanieczyszczenie wód wynika z występowania w nich szkodliwych pierwiastków, 

których poziom zdecydowanie przekracza przyjęte normy. Do najczęściej spotyka-
nych pierwiastków w wodach należą:

 kadm,
 miedź,
 ołów.

Kadm występuje naturalnie w wodach nie przekraczając 0,1 ppb, jednak jego 
stężenie aktualnie jest większe, co przedstawia poniższa tabela [5].
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Tab. 1. Poziomy występowania kadmu w wodach [5]
Jednostka Stężenie

Naturalna zawartość Cd w wodzie μg/L 0,1
Rzeki ng/L 10–500
Wody morskie ng/L 0,5–10

Obecnie odnotowuje się bardzo duże zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
omawianym pierwiastkiem: od 0,08 do 0,23 ppb w przybrzeżnych wodach Oceanu 
Atlantyckiego. Stanowi to spore zagrożenie dla środowiska, w tym ludzi, ponieważ 
kadm jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym. Skutkami jego nadmiernego od-
działywania na organizm mogą być uszkodzenie nerek, anemia, osteoporoza czy 
zaburzenia powonienia. Ponadto pierwiastek ten ma szkodliwy wpływ na układ 
krążenia. Kadm nie należy do grupy pierwiastków, które długo potrafią utrzymać 
się w roztworze. Zostaje on prawie natychmiast wytrącany w postaci węglanów albo 
podlega procesowi sorbowania, który dokonywany jest przez minerały ilaste, wodo-
rotlenki i tlenki metali. Za przykład można podać wody Łaby, które zawierają 0,9 ppb 
kadmu, natomiast w jej ilastych osadach, znajdujących się w sąsiedztwie ośrodków 
przemysłowych wykryto aż 38 ppm tego pierwiastka. Kadm podczas wiązania w osa-
dach wytrącany jest w postaci siarczków przez odpowiednie bakterie. Silnie skażone 
wody charakteryzują się tym, że około 70% kadmu występuje w postaci kationów. 
Duże zagrożenie zanieczyszczenia kadmem niesie ze sobą nieumiejętna gospodarka 
ściekami, w których występują polifosforany, z którymi kadm tworzy komplekso-
we związki. Proces ten umożliwia długotrwałe utrzymywanie się kadmu w wodzie. 
Kadm jest łatwo przyswajalny przez rośliny, w związku z tym szybko włącza się 
w łańcuch pokarmowy. Stanowi to szczególne zagrożenie dla ludzi, ponieważ istnieje 
ryzyko spożycia produktów pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego zawierających 
spore stężenie tego pierwiastka. Niezwykle istotna jest profilaktyka i kontrola sta-
nu zanieczyszczenia środowiska kadmem oraz badanie produktów żywnościowych 
pod kątem stężenia Cd. Głównymi źródłami emisji kadmu do środowiska są ścieki 
przemysłowe, a także spalanie paliw. Wody przeznaczone do spożycia bądź ścieki 
komunalne mogą wykazywać skażenie kadmem w związku ze zastosowaniem ocyn-
kowanych rur bądź lutowanych, metalowych okuć.

Kolejnym z najczęściej występujących pierwiastków zanieczyszczających wody 
jest miedź. Występuje ona naturalnie w środowisku w ilościach 55 ppm, w postaci 
rud lub czysta jako minerał – miedź rodzima. Miedź rodzima jest niezwykle rzadko 
spotykana, dlatego głównym źródłem tego pierwiastka są minerały rudne. Miedź 
jako mikroelement jest niezbędna przy tworzeniu się enzymów i białek, jednak wy-
stępuje także w postaci toksycznej jako jon miedziowy (Cu+2). Toksyczne oddziały-
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wanie miedzi uzależnione jest od warunków środowiska wodnego, w którym wystę-
puje. Zależy w dużej mierze od twardości wody i stopnia jej zasadowość: miedź staje 
się bardziej toksyczna w wodzie twardej i silnie zasadowej. Nadmiar miedzi w orga-
nizmie ludzkim powoduje zmniejszenie stężenia hemoglobiny, uszkodzenie wątroby 
i nerek, a także przyczynia się do powstania niedoboru cynku [6]. Główne źródła 
szkodliwych jonów miedzi to zakłady przetwórstwa rud a także ścieki komunalne.

Ołów jest metalem bardzo często wykorzystywanym w przemyśle. Stąd jest on 
stale obecny w środowisku naturalnym: w wodzie, glebie a także w organizmach 
zwierzęcych i roślinach. Wszelkie emisje przemysłowe z hut powodują przedosta-
wanie się ołowiu do atmosfery, co skutkuje opadaniem metalu i skażeniem gleb. Stąd 
ołów migruje do wód, powodując ich zanieczyszczenie i stwarzając zagrożenie dla 
organizmów żywych. Ołów przedostaje się do organizmu człowieka poprzez układ 
pokarmowy (wraz z wodą i żywnością) oraz wziewnie. Dzięki zdolności wchłaniania 
się migruje do układu krążenia, a w konsekwencji do innych narządów. Groma-
dzi się w wątrobie, sercu, nerkach, a z czasem zalega w skórze i mięśniach. Obja-
wem zatrucia organizmu człowieka ołowiem są zaburzenia układu krwiotwórczego 
i ośrodkowego systemu nerwowego [7]. Końcowy etap nadmiernej ekspozycji na 
oddziaływanie ołowiu powoduje odkładanie się tego metalu w tkance kostnej [8]. 
Naturalnymi źródłami ołowiu w środowisku są wybuchy wulkanów i pożary lasów. 
Wedle badań, źródła te dostarczają do środowiska około 1 800 t ołowiu rocznie, 
natomiast działalność ludzka około 440 tys. t rocznie. W związku z występowaniem 
różnych izotopów ołowiu, możliwe jest zbadanie, jaka część tego metalu powstała 
ze źródeł naturalnych, a jaka wskutek działalności człowieka (kopalnie, huty, moto-
ryzacja, przemysł) [9].

4.5.5. Zanieczyszczenia wód transgranicznych metalami ciężkimi w latach 
80. na przykładzie Morza Bałtyckiego Konwencja Helsińska

Na przełomie lat 80. i 90. przeprowadzono szczegółowe badania nad stopniem 
skażenia akwenów wodnych. Specyfika Morza Bałtyckiego oraz ogrom zanieczysz-
czeń, jakie są do niego odprowadzane, zadecydowały o uznaniu tego zbiornika 
wodnego przez Międzynarodową Radę Monitoringu Czystości Mórz (International 
Council for Monitoring of the Cleanlines of the Sea) za jeden z najbardziej zanieczysz-
czonych na świecie [10]. Wiąże się to z położeniem Morza Bałtyckiego: jest to morze 
małe, płytkie, zamknięte, o małej zdolności wymiany z wodami Oceanu Atlantyckie-
go, dlatego kumuluje wszystkie doprowadzane do niego zanieczyszczenia.

Skażenie metalami ciężkimi stanowi szczególne zagrożenie dla fauny i flory Mo-
rza Bałtyckiego, ale także za pośrednictwem łańcucha pokarmowego, dla zdrowia 



208 Samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości powietrza

i życia ludzi. Akwen ten, będąc zbiornikiem transgranicznym, kumuluje zanieczysz-
czenia napływające ze wszystkich sąsiadujących państw, co oznacza, że profilaktyka 
i działania mające na celu poprawę jakości wody muszą dotyczyć każdego kraju, 
będącego współużytkownikiem akwenu. W latach 80. odnotowano, iż do Morza Bał-
tyckiego napłynęło ponad 5 tys. t rtęci, prawie 60 tys. t kadmu i ponad 260 t ołowiu 
rocznie. Akwen został także w tym samym okresie zanieczyszczony azotem i fosfo-
rem w ilości odpowiednio 730 tys. i 53 tys. t [11].

Tab. 2. Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego metalami ciężkimi w latach 80. [11]
Rodzaje 

zanieczyszczeń
Ogółem Komunalne Przemysłowe Rzeczne

w tonach na rok
Rtęć 5 068 1 093 268 3 707
Kadm 58 876 3 216 9 320 46 340
Ołów 265 18 8 239
Arsen 177 4 101 72
Nikiel 106 10 96 –
Chrom 205 – 78 127
Wanad 290 – 290 –

Powyższa tabela wskazuje ilości zanieczyszczeń napływające do morza w ciągu 
roku z podziałem na ich źródła w latach 80. Są to znaczące ilości substancji szko-
dliwych, które negatywnie wpłynęły na faunę i florę Morza Bałtyckiego. Skutkiem 
nieumiejętnej gospodarki odpadami było długofalowe zanieczyszczenie akwenu oraz 
skażenie niektórych gatunków ryb metalami ciężkimi, utrzymujące się aż do prze-
łomu XX i XXI w.

Tabela 3 przedstawia poziomy występowania rtęci w organizmach żywych wy-
stępujących w wodach Morza Bałtyckiego (szprot, dorsz, śledź). Wyraźnie dostrze-
ga się zmiany w średnim stężeniu tego pierwiastka w rybach: odnotowano bardzo 
duży spadek w poziomie występowania Hg, co świadczy o wzmożonych pracach nad 
ochroną środowiska naturalnego [12].

Tab. 3. Poziomy występowania Hg w organizmach żywych występujących w Morzu Bałtyckim [12]

Jednostka Średnie stężenie  
w latach 1994–1999

Średnie stężenie  
w latach 2000–2003

Szprot
μg/kg s.m.

51 15,3
Dorsz 10,9 5,8
Śledź 47,0 23,5
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Tab. 4. Poziomy występowania Cd w organizmach żywych występujących w Morzu Bałtyckim [13]

Jednostka Średnie stężenie  
w latach 1994–1999

Średnie stężenie  
w latach 2000–2003

Szprot
μg/kg s.m.

14,30 13,50
Dorsz 2,13 1,15
Śledź 13,84 6,45

Podobnie jak stężenie rtęci, tak samo stężenie kadmu w rybach, znacznie zmalało 
od 2000 roku. Duży wpływ na tę sytuację miało z pewnością podpisanie Konwencji 
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 9 kwietnia 1992 roku 
w Helsinkach, która zastąpiła dotychczasową umowę międzynarodową z 1974 roku. 
Poprzednia konwencja proklamowała Komisję Ochrony Środowiska Morskiego 
Bałtyku jako organ wykonawczy. Głównym zadaniem komisji jest monitorowanie 
oraz ochrona środowiska naturalnego Bałtyku. Sygnatariuszami konwencji, a co za 
tym idzie członkami Komisji Helsińskiej są Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja i Wspólnota Europejska. Konwencja weszła w życie 
17 stycznia 2000 roku [13].

4.5.6. Podsumowanie
1. Rozwój przemysłu i technologii powoduje wzrost poziomu zanieczyszczenia 

środowiska metalami ciężkimi, w szczególności dotyczy ono skażenia wód tymi 
pierwiastkami.

2. Transgraniczność wód utrudnia odszukanie źródeł zanieczyszczeń, ponieważ 
przemieszczają się one wraz z ruchem cieków wodnych bądź w obrębie danego 
zbiornika. 

3. Zanieczyszczenie wód metalami ciężkimi niesie ze sobą negatywne skutki nie 
tylko dla flory i fauny, ale także dla zdrowia i życia ludzkiego. Spowodowane jest 
to łatwością, z jaką te pierwiastki włączają się do łańcuchów pokarmowych.

4. Morze Bałtyckie w latach 80. było jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwe-
nów na świecie. Przyczyną tak dużego skażenia było nie tylko położenie i specy-
fika morza, ale także nieumiejętna polityka gospodarowania odpadami.

5. II Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 
uchwalona w 1992 roku znacznie wpłynęła na poprawę jakości wód tego akwenu. 
Po roku 2000 odnotowano zmniejszenie stężenia między innymi rtęci i kadmu 
w rybach. 
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