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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

 

oddajemy w Wasze ręce pierwszy tom monografii naukowej „Energia – Ekologia – Etyka 2016”. Jest 

to monografia wieloautorska, która powstała przy udziale doktorantów i studentów biorących udział 

w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Energia – Ekologia – Etyka (Kraków, 19 maja 2016 r.). 

Konferencja ta zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia (działające przy 

Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, WEiP AGH), Fundację Instytut Zrównoważonej 

Energetyki oraz Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie.  

Monografia obejmuje swoim zakresem zagadnienia szeroko rozumianej energetyki (w tym m.in. 

energetyki odnawialnej – słonecznej, biomasowej oraz geotermalnej), ekonomii i ochrony środowiska 

w energetyce, a także inżynierii środowiska. Są to tematy niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie, 

które w znakomitej większości wpisują się w pojęcie zrównoważonego rozwoju energetycznego.  

Zrównoważony rozwój, zgodnie z definicją strategii wzrostu Europa 2020 oznacza m.in.: 

(a) budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów 

w sposób racjonalny i oszczędny, (b) ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności, (c) opracowywanie nowych, przyjaznych 

dla środowiska technologii i metod produkcji, (d) wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci 

energetycznych, (e) pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów. Działania 

te w dużej mierze stanowią element działalności Koła Naukowego Eko-Energia, Fundacji Instytut 

Zrównoważonej Energetyki oraz Wydziału Energetyki i Paliw.   

Życząc owocnej lektury już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach naukowych 

z serii „Energia – Ekologia – Etyka”, a także w innych konferencjach organizowanych przez Fundację 

Instytut Zrównoważonej Energetyki (w tym międzynarodowej konferencji International Conference 

on the Sustainable Energy and Environment Development). Jednocześnie zapraszamy do śledzenia 

najnowszych informacji pojawiających się na stronach internetowych i profilach społecznościowych 

Koła Naukowego Eko-Energia (www.eko-energia.agh.edu.pl) oraz Fundacji IZE (www.ize.org.pl).  

 

Redakcja 

  

http://www.eko-energia.agh.edu.pl/
http://www.ize.org.pl/
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ANALIZA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO DO POLSKI 

W HORYZONCIE CZASOWYM DO ROKU 2030 

ANALYSIS OF NATURAL GAS SUPPLY TO POLISH HORIZON 2030 

 

 

Ewa Zajda1), Artur Wyrwa2) 

 
1) zajdaewa@gmail.com, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw 
2) awyrwa@agh.edu.pl, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw 

 

 

Streszczenie: Ponad 70% gazu ziemnego sprowadzanego do naszego kraju to paliwo pochodzące z jednego 

źródła. Ogromne znaczenie dla poprawy sytuacji Polski w kwestii dywersyfikacji źródeł dostaw ma budowa 

terminalu LNG w Świnoujściu. W artykule dokonano analizy kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski. 

Analizę przeprowadzono w oparciu o opracowywany model TIMES-PL, w horyzoncie czasowym do roku 2030. 

W badaniach zwrócono szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty alternatywnych rozwiązań. 

 

Słowa kluczowe: gaz ziemny, dywersyfikacja, import 

Abstract: More than 70% of natural gas imported to our country is a fuel derived from a single source. Great 

importance for the improvement of the situation of the Polish diversification of energy supply is the construction 

of the LNG terminal in Swinoujscie. The article analyzes the trends and sources of natural gas supplies to Poland. 

The analysis was based on the TIMES-PL model and was conducted in the time horizon to 2030. The study focuses 

on the economic aspects of alternative solutions. 

Keywords: natural gas, diversification, import 

 

 

1. Wstęp 

 

Obecnie w Polsce rocznie zużywa się ponad 15 mld m3 gazu ziemnego, z czego niespełna 30% 

zaspokaja się z zasobów krajowych. Pozostałe przeszło 70% importuje się lub dostarcza do kraju 

w ramach wymiany wspólnotowej. Ok. 76% gazu ziemnego importowanego do kraju pochodzi 

z kierunku wschodniego.  Głównym importerem gazu ziemnego do Polski jest spółka PGNiG SA. 

Dostawa gazu ziemnego odbywa się w oparciu o umowy długoterminowe, średnioterminowe 

lub krótkoterminowe. Praktycznie od roku 1945 Polska importuje gaz ziemny ze Wschodu. Za czasów 

istnienia Związku Radzieckiego dostawy gazu ziemnego do Polski realizowane były między innymi 

na postawie umowy z Orenburga i Jamburga oraz dostaw barterowych w ramach koordynacji planów 

pięcioletnich. Kontrakt Orenburski przewidywał dostawy na poziomie 2,6 mld m3 gazu rocznie, 

aż do roku 1998. Ostatecznie umowa wygasła w roku 1999. Umowa Jamburska na dostawę 2,3 mld m3 

gazu rocznie zakończyła się w roku 2006. Po upadku obozu socjalistycznego i rozpadzie Rady 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej przestały obowiązywać na dawnych warunkach umowy gazowe. 

Konieczne było określenie nowego porządku zarówno ekonomicznego, jak i współpracy gospodarczej 

pomiędzy krajami Europy Środkowej. 1 grudnia 1982 roku zostało utworzone państwowe 

przedsiębiorstwo pod nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), które posiadało 

wiodącą pozycję we wszystkich obszarach sektora gazowego w kraju [1]. Już w latach 90 XX wieku 

Polska podejmowała działania mające na celu wzrost ilości dostaw błękitnego paliwa do naszego kraju. 
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Opublikowany w 1990 r. „Raport w sprawie możliwości alternatywnego importu gazu ziemnego 

do Polski” określał miedzy innymi działania mające zróżnicować źródła oraz zwiększyć dostawy gazu 

ziemnego do Polski. Zalecono w nim również podjęcie działań w sprawie budowy wspólnego transportu 

gazu ziemnego z innymi zainteresowanymi krajami takimi jak: Czechosłowacja, Austria i Węgry. 

Realizując założenie powyższego raportu 26 maja 1992 roku przedstawiciele PGNiG SA 

oraz rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom, podpisali protokół intencyjny w sprawie opracowania 

studium wykonalności przesyłania gazu ziemnego z Rosji przez Białoruś i Polskę do państw Europy 

Zachodniej. Trudna sytuacja, w jakiej znalazła się Polska w styczniu 1993 r. dodatkowo wpłynęła 

na podjęcie decyzji w sprawie budowy gazociągu jamalskiego, którego podwaliny stanowił podpisany 

przez prezydentów Polski i Rosji 22 stycznia 1992 roku „Traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej 

współpracy”. To właśnie w tym dokumencie znalazł się zapis dotyczący budowy gazociągu przez 

terytorium Polski. Przeprowadzone w tym czasie analizy zakładały, że do roku 2010 zużycie gazu 

ziemnego w Polsce sięgnie 27-35 mld m3. Ostatecznie 25 sierpnia 1993 r. pomiędzy Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej zostało zawarte „Porozumienie o budowie 

systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej”. Porozumienie to zakładało między innymi 

[1]: 

 utworzenie przez PGNiG oraz Gazprom spółki akcyjnej, w celu budowy i eksploatacji systemu 

gazociągów tranzytowych na terytorium Polski dla dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Polski 

oraz Europy Zachodniej, 

 budowę systemu gazociągów tranzytowych o docelowej zdolności przesyłowej gazu ziemnego 

do 67 mld m3 rocznie z punktem wejścia w rejonie miejscowości Kondratki i wyjściem 

w Górzycy oraz możliwością rozgałęzienia gazociągu w kierunku południowo-zachodnim, 

 wyznaczenie PGNiG do pełnienia funkcji operatora gazociągów tranzytowych, 

 gwarancję rządu polskiego na swobodny tranzyt gazu przesyłanego w ramach porozumienia, 

 brak możliwości odsprzedaży gazu ziemnego dostarczanego z Federacji Rosyjskiej 

do Rzeczypospolitej Polskiej systemem gazociągów w ramach eksportu do krajów trzecich. 

19 lutego 1995 roku rosyjski wicepremier oraz polski minister przemysłu podpisali protokół 

o budowanie gazociągu z półwyspu Jamał do Europy Zachodniej. Protokół ten określał ilości gazu, jakie 

mają zostać dostarczone do Polski w latach 1996-2010. W roku 2003 aneks nr 20 do Kontraktu 

jamalskiego wprowadzał korektę w ilości planowanych dostaw gazu ziemnego do Polski (tabela 1). 

 

 
Tab. 1. Limity dostaw gazu ziemnego do Polski określone w ramach aneksu do Kontraktu Jamalskiego z roku 2003.  

Tab. 1. The limits of natural gas supplies to Polish identified in the annex to the Yamal Contract of 2003. 

 
Źródło: [2] 

 

 

W 1999 roku rząd Polski otrzymał od prezesa Gazpromu propozycję budowy drugiej nitki gazociągu 

jamalskiego tzw. łącznika międzysystemowego, który miał przechodzić przez wschodnie tereny Polski 

i łączyć system gazociągów na Białorusi z siecią gazociągów tranzytowych na Słowacji. Wobec 

sprzeciwu strony polskiej, co do budowy połączenia gazowego z pominięciem Ukrainy, strona rosyjska 

posiadała alternatywne rozwiązanie, a mianowicie budowę gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego. 

Początkowo to rozwiązanie wydawało się absurdalne i niemożliwe do realizacji. Z czasem jednak stało 

się coraz bardzie prawdopodobne. Wobec opieszałości Polski, co do decyzji budowy II nitki gazociągu 

jamalskiego, strona rosyjska zyskiwała wspólników do budowy gazociągu po dnie Bałtyku. 29 sierpnia 

2005 r. Gazprom, E-ON-Ruhrgas i BASF podpisały porozumienie końcowe w sprawie budowy 

Gazociągu Północnego (Nord Stream).  

Rok 1997-2000 2001 2002 2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2014 2015-2022

ilość mln m3 

wg GOST
288- 4800 6720 6600 7000 7100 7300 8000 9000
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Z zachodu głównym dostawcą gazu ziemnego do Polski są Niemcy. W 2009 r. rozpoczęto 

rozbudowę połączenia w rejonie Lasowa na granicy z Niemcami. Zakładano zwiększenie 

przepustowości gazociągu z 0,5 mld m3 rocznie do 1,5 mld m3/rok [3]. Projekt rozbudowy połączenia 

między systemowego w rejonie Lasowa został zakończony w 2011 r. W roku 2012, w związku z dużym 

zainteresowaniem potencjalnych odbiorców dalszą rozbudową połączenia w Lasowie, strona polska 

podjęła próby negocjacji ze stroną niemiecką, co do kolejnej rozbudowy punktu wejścia w Lasowie. 

Niestety z uwagi na konieczność poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych po stronie 

niemieckiej negocjacje były utrudnione. Na chwilę obecną projekt pozostaje w fazie koncepcyjnej. 

Połączenie polskiego systemu gazowego z czeskim w punkcie wejścia w Cieszynie stanowi trzecie 

źródło dostaw gazu ziemnego do Polski. Inwestycja na granicy polsko – czeskiej, polegająca na budowie 

tzw. małego interkonektora na trasie Trzcianowice – Cieszyn – Skoczów w pierwszym etapie projektu 

zakładała budowę połączenia o przepustowości ok. 0,5 mld m3 gazu rocznie z możliwością rewersu 

zwrotnego do Czech. Budowa gazociągu po stronie polskiej została ukończona w roku 2010. 

Ostatecznie inwestycja ta umożliwiła dostawy gazu ziemnego do Polski z Czech na poziomie 

ok. 0,5 mld m3 rocznie oraz przesył rewersowy (z Polski do Czech) w sytuacjach kryzysowych. 

W kolejnym etapie inwestycji zakładano rozbudowę interkonektora do przepustowości 2-3 mld m3 gazu 

rocznie. Podobnie jak analizowana w tym czasie budowa połączenia między systemowego Polska-

Słowacja, inwestycja ta stanowiła kolejny element koncepcji budowy korytarza Północ-Południe 

w Europie Środkowej. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały konieczność dalszej rozbudowy 

połączenia w okolicy Cieszyna. Przewidziano zwiększenie przepustowości w kierunku Polski 

od 6 do 10 mld m3/rok, a w kierunku Czech na poziome 5 mld m3/rok. W dniu 7 marca 2013 r. OGP Gaz 

System i Net4Gas podpisały umowę o współpracy mającej na celu prowadzenie prac 

przygotowawczych do podjęcia decyzji inwestycyjnej dla projektu. 20 kwietnia 2015 r. przedstawiciele 

rządu Polski i Czech podpisali memorandum o współpracy Polski i Czech w sprawie wsparcia 

dla realizacji połączenia gazowego pomiędzy oboma państwami [3]. 

Kryzys miedzy Rosją, a Białorusią w lutym 2004 roku, oraz kolejny kryzys gazowy pomiędzy Rosją, 

a Ukrainą w 2006 r. stał się rzeczywistym motorem rządu polskiego do podjęcia decyzji w sprawie 

działań mających na celu różnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski. Za najbardziej realne 

rozwiązanie uznano budowę terminalu LNG. Na początku 2006 r. rozpoczęto prace mające na celu 

wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie „Studium wykonalności i założeń 

techniczno-ekonomicznych importu LNG do Polski”. Do budowy terminalu regazyfikacyjnego LNG 

w Świnoujściu powołano spółkę Polskie LNG Sp. z o.o., w której 100% udziałów objęło PGNiG SA 

(obecnie spółka należy do Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.). Harmonogram 

działań zakładał cztery etapy budowy:  

 etap studialny: 2005-2006 

 etap wdrożeniowy: 2006-2008 

 etap inwestycyjny: 2008-2011 

 etap eksploatacyjny: od 2011 

Założono, że początkowa zdolność przeładunkowa będzie wynosić 2,5 mld m3 gazu rocznie, 

z możliwością rozbudowy od 5 do 7,5 mld m3.[3] Ostatecznie zadecydowano, że planowana zdolność 

regazyfikacyjna budowanego terminalu będzie wynosić 5 mld m3. W roku 2008 PGNiG SA rozpoczęło 

również rozmowy zmierzające do zawarcia kontraktu na dostawę skroplonego gazu ziemnego do Polski. 

Za potencjalne kierunki dostaw uznano Afrykę Północną, Bliski i Środkowy Wschód oraz Norwegię. 

Rozpoczęcie prac budowlanych zakładano na drugą połowę 2010 rok, a zakończenie budowy 

na czerwiec 2014 r. Eksploatacja terminalu przewidziana została na lipiec 2014 r. W dniu 29 czerwca 

2009 r. PGNIG SA oraz Qatargas Operating Company Ltd, zawarło umowę na sprzedaż i dostawę 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Kataru do Polski. Umowa zakładała dostawy do Polski LNG 

w ilości 1 mln ton LNG rocznie (ok. 1,4 mld m3) przez okres 20 lat od roku 2014. Na koniec 2014 r. 

stan prac realizacji projektu osiągnął 95%. 27 kwietnia 2016 r. wydane zostało pozwolenie 

na użytkowanie dla Terminalu LNG w Świnoujściu.  W maju 2016 r. spółka Polskie LNG SA otrzymała 

koncesję na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach 
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skroplonego gazu ziemnego, jednocześnie prezes URE wyznaczył ją operatorem systemu skraplania 

gazu ziemnego. Pierwsza komercyjna dostawa LNG do gazoportu w Świnoujściu miała miejsce 

19 czerwca 2016 r. i zrealizowana była na podstawie Umowy Regazyfikacyjnej zawartej w marcu 2010 

roku pomiędzy spółkami Polskie LNG S.A. a PGNiG S.A. Dostawcą surowca był Qatargas Operating 

Company Limited. 25 czerwca br. w ramach kontraktu spotowego do gazoportu dostarczono 140 000 

m3 skroplonego gazu ziemnego z Norwegii [4]. 

Oprócz wyżej wymienionych kierunków dostaw gaz ziemny do Polski można również sprowadzać 

w ramach tzw. usługi rewersu wirtualnego. Dzięki temu rozwiązaniu do Polski można dostarczyć 

dodatkowe 2-3 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Podczas procedury udostępniania zdolności 

przesyłowych w ramach rewersu zwrotnego wpłynęło 5 wniosków. Ostatecznie OGP Gaz System SA 

podpisał 2 umowy krótkoterminowe z PGNiG SA oraz 3 umowy długoterminowe z następującymi 

podmiotami: 

 ENTRADE Grupa Sp. z o.o. – od 01 stycznia 2012 do 31 października 2015 r. 

 PGNiG SA – od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 r. 

 KRI MARKETING AND TRADING SA – od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 r. 

W styczniu 2012 r. OGP Gaz System zgodnie z realizacją obowiązku wdrożenia świadczenia usług 

odwróconego przepływu gazu (rozporządzenie 994/2010) rozpoczął projekt w zakresie przygotowania 

do budowy rewersu fizycznego w punkcie Mallow. W roku 2013 kontynuowano inwestycję, która 

ostatecznie został oddana do użytkowania w kwietniu 2014 r. Usługa ta dostępna jest jedynie w sytuacji 

braku przepływu gazu ziemnego z kierunku wschodniego. Dzięki temu połączeniu istnieje możliwość 

dostawy do Polski z Niemiec poprzez gazociąg Jamal-Europa na zasadach ciągłych ok. 620 tys. m3/h 

(5,4 mld m3/rok), w sytuacji kryzysowej dostaw ze wschodu. W 2014 zakończono również rozbudowę 

punkcie wyjścia Włocławek umożliwiając tym samym odbiór gazu w punkcie Lwówek i Włocławek 

z gazociągu jamalskiego, na poziomie ok. 11 mld m3/rok. Możliwość importu w ramach rewersu 

zwrotnego wzrosła do 5,4 mld m3/rok [3]. 

 

 

2. Próba uniezależnienia się od dostaw z Rosji 

 

Jedną z alternatyw dla gazu rosyjskiego stanowi budowa połączenia gazowego Polski 

ze Skandynawią. Pierwsze rozmowy w przedmiotowej sprawie miały miejsce w 1991 roku 

i kontynuowane były w kolejnych latach. Jednakże im bliżej było podpisania kontraktu jamalskiego 

tym rząd polski wykazywał coraz mniejsze zainteresowanie budową połączenia z krajami 

skandynawskimi. Za sprawą rządu norweskiego w 1997 roku temat powrócił. Norwegowie planowali 

dostarczać do Polski rocznie od 4 do 5 mld m3 gazu ziemnego. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem 

byłoby jednak wybudowanie gazociągu na dnie Bałtyku, który łączyłby Polskę ze złożami krajów 

skandynawskich. W 1999 roku podpisano tzw. mały kontrakt norweski, który przewidywał dostawy 

gazu ziemnego z Norwegii do Polski w ilości 500 mln m3 rocznie. Przewidywano dwa warianty 

przebiegu gazociągu: wariant 1 – przez terytorium Danii, wariant 2 – wokół wybrzeży duńskich. 

Ostatecznie w 2000 roku w Kopenhadze przedstawiciele PGNiG podpisali porozumienie z duńską firmą 

DONG oraz norweskim Statoilem w sprawie budowy gazociągu przez Bałtyk do polskiego wybrzeża 

(tzw. Baltic Pipe). Za pomocą tego połączenia do Polski miało trafiać ok. 5 mld m3 gazu rocznie [1]. 

Realizacja inwestycji ostatecznie nie miała miejsca. W roku 2010 ponownie powraca projekt budowy 

gazociągu Baltic Pipe, jako jedna z alternatyw dla gazu z Rosji. Projekt ten przewidywał import gazu 

ze złóż skandynawskich na Morzu Północnym, nowym korytarzem transportującym gaz poprzez Danię 

i Morze Bałtyckie. Dodatkowo w ramach realizacji tej inwestycji, zakładano budowę gazociągu Skanled 

łączącego złoża norweskie z Danią oraz modernizację duńskiego systemu przesyłowego. W roku 2011 

projekt Baltic Pipe znajdował się w fazie przedinwestycyjnej. Rozpoczęto prace analityczne mające na 

celu określenie warunków niezbędnych do realizacji inwestycji. Pomimo, iż realizacja tego projektu jest 

ważnym elementem budowy korytarza transportowego Północ-Południe w kolejnych latach projekt 

w dalszym ciągu pozostaje w fazie przedinwestycyjnej. Do dnia dzisiejszego projekt nie został 



Energia – Ekologia – Etyka 2016, tom 1 

 

13 

zrealizowany. Obecnie coraz częściej pojawiają się informacje o powrocie Polski do realizacji założeń 

inwestycji Baltic Pipe. 18 kwietnia 2016 r. w Warszawie na spotkaniu premier Polski Beata Szydło oraz 

premier Danii Larsa Løkke Rasmussena zadeklarowali minimalne wsparcie dla projektu Baltic Pipe [5]. 

Innym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski była 

budowa połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja. Rozwiązanie to miało być nie tylko 

alternatywą Polski dla gazu rosyjskiego, ale jednocześnie stanowić element Korytarza Północ – 

Południe, które dawałoby możliwość transportu skroplonego gazu ziemnego ze Świnoujścia, polską 

siecią przesyłową do odbiorców Europy Środkowej. W 2012 r. została opracowana analiza określającą 

szacowaną przepustowość połączenia na 4,7 mld m3 gazu/rok w kierunku Polski oraz 5,7 z możliwością 

rozbudowy do 9,5 mld m3 gazu/rocznie w kierunku Słowacji. W dniu 22 listopada 2013 Minister 

Gospodarki Polski oraz Republiki Słowackiej podpisali Umowę pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej, a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego 

polski i słowacki system przesyłowy. Celem umowy miało być wypracowanie mechanizmów 

współpracy na rzecz realizacji projektu. Umowa weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2014 r. [3]. 

W fazie przedinwestycyjnej znajduje się również projekt budowy połączenia międzysystemowego 

Polska–Litwa. Rozpoczęto prace nad analizą uwarunkowań realizacji projektu. W roku 2011 została 

zaprezentowana wykonana przez firmę Ernest&Young „Analiza uwarunkowań realizacji projektu 

połączenia Polska-Litwa i studium wykonalności dla połączenia Polska-Litwa”. W 2012 roku 

prowadzono prace nad wykonaniem studium wykonalności oraz przeprowadzono tzw. Market 

screening, celem potwierdzenia zainteresowania projektem potencjalnych odbiorców paliwa gazowego. 

W sierpniu 2013 strona polska i litewska podpisały porozumienie o współpracy obejmujące zakres 

wspólnego prowadzenia prac przygotowawczych i projektowych do realizacji inwestycji. Planowana 

zdolność przesyłowa w kierunku Litwy szacowna jest na poziomie 2,4 mld m3/rok w I etapie, 4,1 mld 

m3 w II etapie oraz 1 mld m3/rok w kierunku Polski. Zakończenie budowy łącznika planuje się na rok 

2019 [3]. Budowa gazoportu LNG w Świnoujściu jest nie tylko wielkim krokiem w kierunku 

uniezależnienia naszych dostaw gazu ziemnego od Rosji, ale wpisuje się również w aspiracje Polski 

do stworzenia hubu gazowego na jej terytorium. W ostatnim czasie rozważa się rozbudowę połączenia 

z Ukrainą. Obecnie trwają rozmowy z operatorem ukraińskim, dążące do zwiększenia przepustowości 

połączenia z 1,5 mld m3 rocznie do 7 mld m3 rocznie [6]. Projekt ten byłby kolejnym krokiem 

uniezależnienia się Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, a dla Polski stanowiłby ewentualny rynek zbytu 

dla gazu z gazoportu. 

 

 

3. Metodyka 

 

W pracy wykorzystano model ekonomiczno-energetyczny opracowany za pomocą generatora 

TIMES. Model ten został szczegółowo przedstawiony w pracy [7]. W warunkach konkurencji 

doskonałej ustalana jest równowaga rynkowa, tzn. model wyznacza przepływy gazu wynikające 

z warunków ekonomicznych obu stron transakcji rynkowych. System energetyczny jest przedstawiony, 

jako zbiór typowych elementów tj. technologii/obiektów. W niniejszej pracy model wykorzystuje 

metodę programowania liniowego do znalezienia rozwiązania minimalizującego koszty dostawy gazu 

ziemnego do poszczególnych sektorów gospodarki uwzględniając zadane ograniczenia techniczne 

(np. przepustowość na poszczególnych punktach zdawczo-odbiorczych). Opracowany model 

jest tzw. modelem multi-regionalnym  obejmującym pięć krajów tj. Polskę, Rosję, Niemcy, Republikę 

Czeską, Ukrainę oraz nowo wybudowany terminal na gaz skroplony, który przyjmować może dostawy 

gazu drogą morską. Struktura modelu uwzględnia następujące źródła gazu ziemnego w Polsce tj.: 

 krajowe wydobycie (GAS_PL), 

 import z kierunku wschodniego (Białoruś, Ukraina) obejmuje punkty: Tietierówka, Wysokoje, 

Drozdowicze, Włocławek, Lwówek; (GAS_RUS;GAS_UKR), 

 import z kierunku zachodniego (Niemcy) obejmuje punkty: Lasów, Lasów rewers; (GAS_GER), 
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 import z kierunku południowego (Czechy) obejmuje punkty: Cieszyn, Cieszyn rewers; 

(GAS_CZECH), 

 import gazu LNG obejmuje gazociąg w Świnoujściu; (GAS_T_LNG). 

Model pozwala na wymianę handlową (głównie jest to import gazu ziemnego do Polski) pomiędzy 

krajami. Poprzez nadanie odpowiednich „etykiet” na gaz importowany do Polski możliwe jest śledzenie 

kierunków dostaw z poszczególnych regionów. Podaż krajowa oraz import gazu musi zaspokoić popyt 

(rys. 1) występujący w poszczególnych sektorach gospodarki (sektory te są w niniejszej pracy 

reprezentowane w sposób ogólny). Analizę przeprowadzono w horyzoncie czasowym 2005 do 2030 r. 

 

 

Rys. 1.  Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce w latach 2005-2030 wg sektorów (opracowanie własne wg [7])  

Fig. 1.  Demand for natural gas in Poland in the years 2005-2030 by sector 

 

 

4. Dyskusja wyników 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy w oparciu o opracowany model TIMES-PL zauważono, 

że w perspektywie roku 2030 import gazu ziemnego z kierunku wschodnie spadnie o ok. 29%. Taka 

sytuacja będzie miała miejsce dzięki uruchomieniu dostaw gazu z terminalu LNG. Szacujemy, że udział 

terminalu LNG w strukturze dostaw gazu ziemnego do Polski w roku 2030 wzrośnie do poziomu 31% 

i będzie porównywalny z krajowym wydobyciem (rys. 2). 
 

  

Rys 2.  Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w latach 2015/2030 wg TIMES-PL 

Fig. 2.  The structure of natural gas supplies to Polish in the years 2015/2030 by TIMES-PL 

 

Na przestrzeni lat 2005 - 2030 zmieniać się będzie również profil dostaw gazu ziemnego 

w poszczególnych punktach wejścia do systemu przesyłowego. W miarę udostępniania mocy będzie 
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wzrastać ilość dostarczonego gazu z terminalu LNG z początkowej wartość na poziomie ok. 1,4 mld m3 

w roku 2015 do 5 mld m3 w roku 2030 (rys. 3). 

 

 

 

Rys 3. Profil dostaw gazu ziemnego w latach 2005-2030 dla poszczególnych punktów wejścia wg TIMES-PL 

Fig. 3.. Profile of natural gas supply in the period 2005-2030, for every entry point by TIMES-PL 

5. Podsumowanie i wnioski 

 

Artykuł przedstawia wyniki badań perspektyw wykorzystania gazu ziemnego w Polsce w horyzoncie 

czasowym do 2030 r. W szczególności skoncentrowano się na budowie multi-regionalnego modelu 

energetycznego podaży gazu do Polski, który opracowany został za pomocą generatora TIMES. 

Przedstawione w pracy wyniki pokazują, że oczekiwany umiarkowany wzrost wykorzystania gazu 

ziemnego w poszczególnych sektorach gospodarki zaspokajany będzie głownie poprzez wzrost 

wydobycia krajowego oraz dostawy gazu skroplonego do terminala LNG w Świnoujściu. W kontekście 

wykorzystania terminalu LNG należy zaznaczyć, że wskazane rozwiązanie uwzględnia strategiczny cel 

podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację dostaw gazu do Polski. 

W prognozowanym okresie dostawy te okazują się być rozwiązaniem droższym niż import surowca 

gazociągami lądowymi.  

Polska od lat podejmuje działania mające na celu uniezależnienie się od dostaw gazu ziemnego 

z Rosji. Nigdy wcześniej nie była tak bliska realizacji tych celów, jak dziś. Finalizacja projektu budowy 

gazoportu LNG w Świnoujściu daje ogromne możliwości nie tylko dywersyfikacji dostaw, ale pozwala 

Polsce aspirować do stania się gazowym hubem w regionie.  

Przedstawione w artykule prace są kolejnym krokiem mającym na celu opracowanie 

kompleksowego modelu energetycznego, który ma umożliwić badania roli gazu ziemnego w Polsce. 

W pracach „Wykorzystanie modelu TIMES do analizy zużycia gazu ziemnego w polskim systemie 

energetycznym w horyzoncie średnioterminowym” [9]; „Analiza rozwoju krajowego systemu 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu modelu energetycznego TIMES-PL” [10] 

oraz „Analiza wykorzystania gazu ziemnego w polskim przemyśle nawozowym do 2035r.” [11], 

przedstawiono analizę perspektyw wykorzystania gazu ziemnego odpowiednio: w gospodarstwach 

domowych, elektroenergetyce  oraz w przemyśle za pomocą opracowanych modeli sektorowych typu 

„bottom-up”. Przyszłe prace koncentrować się będą na połączeniu opracowanych dotąd szczegółowych 

modeli typu „ bottom-up” dla gazu tj. podaży, zużycia w gospodarstwach domowych, elektroenergetyce 

oraz przemyśle.    
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Praca została zrealizowana w ramach badań statutowych nr 11.11.210.217. 
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Streszczenie: Problem nieefektywnych źródeł grzewczych występuje na terenie niemal całej Polski. W obecnych 

czasach ochrona powietrza stała się wiodącym kierunkiem wśród działań z zakresu ochrony środowiska. 

Na wymianę źródeł grzewczych są przeznaczone pieniądze zarówno ze środków krajowych, jak i ze środków Unii 

Europejskiej. Dzięki finansowaniu zwalczanie niskiej emisji staje się coraz bardziej efektywne. Wymiana 

pozaklasowych kotłów stałopaliwowych na kotły nowej generacji przynosi nie tylko efekty ekologiczne, ale również 

ekonomiczne. Wielkość oszczędności jest czynnikiem, który ma największy wpływ na decyzje mieszkańców. 

Niniejszy artykuł przedstawia efekty wymiany pozaklasowego kotła stałopaliwowego na trójpaliwowy kocioł nowej 

generacji w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie. Obliczone zostały oszczędności możliwe do uzyskania 

podczas jednego sezonu grzewczego. Analizie został poddany stopień redukcji pyłów PM 10 i PM 2,5, CO2, 

benzo(a)pirenu, SO2 oraz NOx. Przedstawiona została również prognoza redukcji zanieczyszczeń powietrza 

w zależności od liczby wymienionych kotłów na terenie gminy Jordanów. 

 

Słowa kluczowe: stałopaliwowe kotły nowej generacji, efektywność energetyczna, modernizacja źródła ciepła 

Abstract: The problem of inefficient heating sources exists in almost the whole Poland. Nowadays air protection 

has become a leading direction of the activities of environmental protection. European Union and also Poland 

has got a lot of money for the replacement of heating sources. Thanks for this financing a combating of low 

emissions is becoming more efficient. Replacing out of the class solid fuel boilers for the new generation boilers 

brings environmental and economic benefits. The size of money saving is a factor that has the greatest influence 

for the local people. This article illustrates the effects of exchange out of the class boiler for a new generation 

boiler designed for three fuel in the building of the municipal library in Jordanow. The author has calculated 

money savings which will be available for delivery during a heating season. The author prepared the analysis 

of PM 10 and PM 2.5, CO2, benzo(a)pyrene, SO2 and NOx reduction. The article also presented the forecast 

reduction of air pollution depending on the number of the mentioned boilers in Jordanow. 

Keywords: new generations solid fuel boilers, energy efficiency, modernization of heat sources 

 

 

1. Wstęp 

 

Poprawa jakości powietrza oraz stanu źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i w budynkach 

użyteczności publicznej stanowi ogromne wyzwanie dla Polski.  Działania zmierzające w tym kierunku 

przyczyniają się do spełnienia celów wyznaczonych dla krajów Unii Europejskiej w pakiecie 

klimatyczno – energetycznym w roku 2007. W pakiecie określono trzy najważniejsze cele: ograniczenie 
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emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku, wzrost udziału energii 

ze źródeł odnawialnych o 20% w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej oraz poprawa 

efektywności energetycznej o 20% [1]. Po negocjacjach przeprowadzonych przez państwa 

członkowskie i uwzględnieniu ich rozwoju gospodarczego, wyznaczono indywidualne cele ilościowe. 

Dla Polski udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii ma wynieść 15% w roku 

2020. Zużycie energii finalnej powinno wynosić w docelowym roku 71,6 Mtoe [2], natomiast zużycie 

energii pierwotnej 96,4 Mtoe [3].  

Osiągnięcie założonych celów poprzez wprowadzenie zmian w sektorze mieszkalnictwa jest 

najprostsze i najbardziej ekonomiczne. Natomiast efekty zmian zastosowanych w gospodarstwach 

domowych są dostrzegalne w stosunkowo krótkim czasie [4]. Sektor ten stanowi zatem największy 

potencjał dla działań w kierunki poprawy efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. 

To właśnie sektor mieszkalnictwa w głównej mierze jest odpowiedzialny za powstawanie niskiej emisji. 

Podczas spalania paliw stałych słabej jakości oraz odpadów w nieefektywnych, starych kotłach 

pozaklasowych, do atmosfery uwalniany jest szereg szkodliwych substancji. W chwili obecnej 

na stacjach pomiarowych, monitorowane są stężenia pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5, 

benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki (SO2) oraz związków azotu (NOx). Redukcja wymienionych emisji 

zanieczyszczeń jest priorytetowym celem narodowych programów finansujących wymiany źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych. Stosowane mechanizmy pomocy materialnej mają wpłynąć 

na likwidację niskiej emisji oraz jej skutków. Szacuje się, iż w chwili obecnej około 44 tys. zgonów 

rocznie jest spowodowanych niską emisją [5]. 

Wymiana nieefektywnych źródeł grzewczych pozwoli również na zmniejszenie udziału wydatków 

na ogrzewanie w budżetach gospodarstw domowych. Zastosowanie kotłów o sprawności wytwarzania 

ciepła wynoszącej ponad 90% sprawi, iż zużycie paliwa ulegnie zmniejszeniu.  

Niniejszy artykuł ma za zadanie pokazać, jakiej wielkości efekty ekologiczne i ekonomiczne można 

uzyskać poprzez wymianę jednego źródła grzewczego. Dzięki takim kalkulacjom możliwe jest 

prognozowanie efektów uzyskanych poprzez likwidację większej ilości nieefektywnych palenisk 

w gospodarstwach domowych i w budynkach użyteczności publicznej oraz zastąpienie ich kotłami 

nowej generacji. W artykule przedstawione są wyniki prognozy zastąpienia wszystkich nieefektywnych 

źródeł grzewczych kotłami piątej klasy. Celem pracy jest również wskazanie, iż proponowane zmiany 

przyczyniają do lokalnego zwalczania niskiej emisji.  

 

 

2. Materiały i metody 

 

Artykuł zawiera analizę uzyskanego efektu ekologicznego i ekonomicznego. Obliczenia zostały 

przeprowadzone dla wymiany źródła ciepła w istniejącym obiekcie. Budynkiem tym jest biblioteka 

miejska mieszcząca się w Jordanowie. Obok pomieszczeń użyteczności publicznej znajduje się tam 

również jeden lokal mieszkalny. Fakt ten jest istotny ze względu na przyjmowany czas ogrzewania 

w sezonie grzewczym. Zaopatrzenie budynku w ciepło następowało w sezonie grzewczym 2015/2016 

w sposób ciągły. Rozpatrywany budynek posiada powierzchnię ogrzewaną równą 187 m2. Jest to obiekt 

nieocieplony, bez izolacji stropodachu, podłogi na gruncie, wymagający wymiany stolarki drzwiowej. 

Brak wykonanej termomodernizacji wpływa znacząco na zapotrzebowanie energii cieplnej dostarczanej 

do budynku. W obiekcie występuje wentylacja naturalna. 

Źródłem ciepła, które zostało wymienione przez rozpoczęciem się sezonu grzewczego 2015/2016 

był pozaklasowy kocioł opalany paliwem stałym z ręcznym podawaniem. Spalany w nim był węgiel 

płomienny kostka II typ 31.1. o wartości opałowej 27 MJ/kg. Cena węgla wynosiła 760 zł/t. 

Pozaklasowy kocioł posiadał moc rzędu 28 kW oraz sprawność wytwarzania ciepła 70%. W latach 

poprzednich ilość spalanego paliwa wynosiła 7 ton na sezon grzewczy. Źródło zostało wymienione 

na trójpaliwowy kocioł nowej generacji z automatycznym podajnikiem. Istnieje możliwość spalania 

węgla, peletu drzewnego oraz mieszkanki biomasowej o nazwie handlowej pelet NES. Przyjęto 

następujące ceny wymienionych paliw: węgiel ekogroszek: 750 zł/t, pelet drzewny 720 zł/t oraz pelet 
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NES 335 zł/t. Moc kotła wynosi 25 kW, a sprawność wytwarzania ciepła 92%. W sezonie grzewczym 

2015/2016 obiekt był opalany peletem NES. Wyniki obliczeń zamieszczone w niniejszym artykule 

są oparte na parametrach tego paliwa. Wartość opałowa wymienionego paliwa wynosi 14,3 MJ/kg. Pelet 

NES spalany w kotle znajdującym się w bibliotece miejskiej w Jordanowie zawiera 0,14% siarki, 

charakteryzuje się średnio 6,7% zawartością popiołu oraz 12,7% zawartością wilgoci. W minionym 

sezonie grzewczym zostało spalone 10 ton opisanej mieszanki biomasowej.  

W pracy zostały przedstawione wyniki efektu ekologicznego i ekonomicznego, jaki został osiągnięty 

poprzez wymianę źródła ciepła. Stopień redukcji zanieczyszczeń został obliczony na podstawie 

wskaźników emisji zanieczyszczeń służących dla wyznaczenia efektu ekologicznego podanych 

w regulaminie Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji 

wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” 

(wartości przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013) [6]. 

Obliczenia wykonano w oparciu o ilość spalanego paliwa oraz wymienione wskaźniki emisji, które 

są przedstawione w tab. 1. 

 

 
Tab. 1. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczanie efektu ekologicznego [6] 

Tab. 1. Pollutant emission indicators used to determine the ecological effect [6] 

Zanieczyszczenia 

Wskaźniki emisji 

Jednostka 

Kocioł starej generacji 

(na paliwo stałe z wyłączeniem 

biomasy) 

Kocioł automatyczny 

nowej generacji 

(biomasa) 

Pył PM 10 g/GJ 225 34 

Pył PM 2,5 g/GJ 201 33 

Benzo(a)piren Mg/GJ 270 10 

SO2 g/GJ 900 11 

NOx g/GJ 158 91 

 

 

Podczas procesu spalania paliw stałych do powietrza dostają się frakcje pyłów różnej wielkości 

oraz związki chemiczne. W niniejszym artykule analizie została poddana emisja następujących 

zanieczyszczeń: pył PM 10, pył PM 2,5, benzo(a)piren, SO2 oraz NOx. Charakteryzując efekt 

ekonomiczny w pracy przedstawiono oszczędności kosztów, jakie uzyskał Urząd Miasta Jordanów 

na wymianie źródła ciepła w przedstawianym obiekcie. Obliczony został również prosty czas zwrotu 

zakupu kotła 5 klasy zarówno w przypadku stosowania peletu NES, jak i ekogroszku. 

W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki prognozy efektu ekologicznego, jaki Miasto 

Jordanów może osiągnąć do roku 2020.. Według przyjętych założeń w roku 2015 na terenie Miasta 

Jordanów znajduje się 1299 obiektów posiadających pozaklasowe kotły stałopaliwowe z ręcznym 

podajnikiem oraz jeden kocioł nowej generacji. W roku 2016 liczba nowych kotłów wzrośnie do 300, 

w roku kolejnym do 500, następnie do 800, w roku 2019 do 1100, a w roku docelowym wszystkie 

pozaklasowe kotły zostaną wymienione na stałopaliwowe kotły nowej generacji. Wykonane obliczenia 

zakładają, iż wszystkie zainstalowane kotły posiadają moc 25 kW i zostały również przeprowadzone 

na podstawie wskaźników emisji zanieczyszczeń służących dla wyznaczenia efektu ekologicznego 

podanych w regulaminie Programu "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja 

niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii" (Wartości przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 

2013) [6]. 
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3. Dyskusja wyników 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynku wynosi 

131,56 GJ na sezon grzewczy. Tak duże zapotrzebowanie jest związane z brakiem izolacji przegród 

zewnętrznych oraz niewymienianą od wielu lat stolarką drzwiową. Spośród rozwiązań 

termomodernizacyjnych w budynku zostały tylko wymienione okna. 

Miarą uzyskanego efektu ekologicznego jest stopień redukcji emisji szkodliwych związków 

do atmosfery.  Uzyskane wyniki zostały przedstawione na rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz na rys. 5. 

W sezonach grzewczych poprzedzających wymianę źródła ciepła emitowano corocznie do atmosfery 

w przybliżeniu 42 kg pyłu PM 10 i 38 kg pyłu PM 2,5. Obecnie do atmosfery uwalniane jest 4,9 kg pyłu 

PM 10 oraz 4,7 kg pyłu PM 2,5 na sezon grzewczy. Zmiany te zostały przedstawione na rys. 1 

oraz na rys. 2. Pyły zawieszone są mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Mogą 

zawierać benzo(a)piren, dioksyny, furany oraz metale ciężkie. Pył PM 10 dociera do dróg oddechowy 

oraz płuc, powodując choroby układu oddechowego. Natomiast pył 2,5 dociera już do układu 

krwionośnego, zatem jego wpływ na zdrowie i życie jest jeszcze bardziej szkodliwy [7]. 

 

 

 
 

Rys. 1.  Emisja pyłu PM 10 przed i po wymianie źródła ciepła w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie (opracowanie 

własne)  

Fig. 1.  PM 10 emission before and after the exchange of heat in the building of the municipal library in Jordanow  

 
 

Rys. 2.  Emisja pyłu PM 2,5 przed i po wymianie źródła ciepła w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie (opracowanie 

własne) 

Fig. 2.  PM 2,5 emission before and after the exchange of heat in the building of the municipal library in Jordanow  
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Kolejnym zanieczyszczeniem emitowanym do atmosfery podczas spalania paliw stałych 

w gospodarstwach domowych jest benzo(a)piren. Jest to toksyczna, mutagenna i rakotwórcza 

substancja. Duże stężenia w powietrzu mogę powodować raka oraz wady genetyczne. Wpływa bardzo 

szkodliwie na środowisko wodne [8]. Konwersja źródła grzewczego oraz zmiana paliwa sprawia 

iż stężenie benzo(a)pirenu zostaje zredukowane z 51 g na sezon grzewczy do 1,4 g, co przedstawia 

rys. 3. Stopień redukcji analizowanego zanieczyszczenia wynosi 97%.  

 

 

 

Rys. 3.  Emisja benzo(a)pirenu przed i po wymianie źródła ciepła w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie (opracowanie 

własne) 

Fig. 3.  Benzo(a)pyrene emission before and after the exchange of heat in the building of the municipal library in Jordanow  

Podczas spalania paliw stałych do atmosfery przedostają się również niebezpieczne związku siarki 

i azotu. Substancje te negatywnie wpływają na stan środowiska. Analizie została poddana zmiana 

zawartości SO2 i NOx, której wyniki zostały przedstawione na rys. 4 oraz na rys. 5. Redukcja emisji SO2 

wyniosła ponad 99,9% (z 169 kg na sezon grzewczy do 1,6 kg). Jest związane zarówno ze zmianą 

paliwa, a tym samym z mniejszą zawartością siarki, ale także ze zmianą sposobu podawania paliwa. 

Stężenie emitowanych związków siarki jest niższe w przypadku automatycznego podawania paliwa 

niż w przypadku ręcznego załadunku. Redukcja NOx wyniosła 56% (z 30 kg do 13 kg na sezon 

grzewczy). Zawartość powstałego NOx zależy głównie od temperatury spalania i współczynnika 

nadmiaru powietrza. Zatem obniżenie emisji o 17 kg NOx na sezon grzewczy jest spowodowane głównie 

zamianą pozaklasowego kotła na kocioł nowej generacji. 

 

 

 

Rys. 4.  EmisjaSO2 przed i po wymianie źródła ciepła w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie (opracowanie własne) 

Fig. 4.  SO2 emission before and after the exchange of heat in the building of the municipal library in Jordanow  
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Rys. 5.  Emisja NOx przed i po wymianie źródła ciepła w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie (opracowanie własne) 

Fig. 5.  NOx emission before and after the exchange of heat in the building of the municipal library in Jordanow  

Przedstawione powyżej wyniki ilustrują ograniczenie emisji do powietrze, co w efekcie przyczynia 

się do poprawy jego jakości. Przeprowadzona również została prognoza, jak zmieniałyby się emisje 

zanieczyszczeń , gdyby corocznie wymieniano pewną ilość kotłów. Według założeń w 2020 wszystkie 

zainstalowane kotły posiadałyby piątą klasę. Zmiany te można zaobserwować na rys. 6, rys. 7, rys. 8, 

rys. 9 oraz na rys. 10. Jak pokazują przeprowadzone symulacje, zastosowanie sprawniejszych 

technologii, o wyższej klasie energetycznej pozwoliłoby na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń. 

Gdyby tempo wymian w mieście Jordanów utrzymało się na zakładanym poziomie, to w roku 2020 

mieszkańcy oddychali by zdrowym powietrzem, o znikomej zawartości szkodliwych zanieczyszczeń 

w całym sezonie grzewczym. Zawartość  pyłu PM 10 zmniejszyłaby się z 55 ton na 6,3 tony (rys. 6), 

pyłu PM 2,5 z 49 ton na 6,1 tony (rys. 7), benzo(a)pirenu z 66 ton do 1,9 tony (rys. 8), dwutlenku siarki 

z 220 ton do 2 ton (rys.9) oraz związków azotu z 39 ton do 17 ton (rys. 10). Słupki w kolorze niebieskim 

przedstawiają emisje zanieszczyszczeń z kotła starej generacji, natomisat w kolorze pomarańczowym 

z kotła nowej generacji. 

 

 

 
 

Rys. 6.  Prognozowana redukcja emisji pyłu PM 10 na terenie miasta Jordanów do roku 2020 (opracowanie własne) 

Fig. 6.  The forecast reduction of emissions of PM 10 in Jordanow to 2020  
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Rys. 7.  Prognozowana redukcja emisji pyłu PM 2,5 na terenie miasta Jordanów do roku 2020 (opracowanie własne) 

Fig. 7.  The forecast reduction of emissions of PM 2,5 in Jordanow to 2020 

 

 

 

Rys. 8.  Prognozowana redukcja emisji benzo(a)pirenu na terenie miasta Jordanów do roku 2020 (opracowanie własne) 

Fig. 8.  The forecast reduction of emissions of benzo(a)pyrene in Jordanow to 2020 

 

Rys. 9.  Prognozowana redukcja emisji SO2 na terenie miasta Jordanów do roku 2020 (opracowanie własne) 

Fig. 9.  The forecast reduction of emissions of SO2 in Jordanow to 2020  
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Rys. 10.  Prognozowana redukcja emisji NOx na terenie miasta Jordanów do roku 2020 (opracowanie własne) 

Fig. 10.  The forecast reduction of emissions of NOx in Jordanow to 2020  

Efekt ekonomiczny został określony poprzez obliczenie oszczędności uzyskanych w sezonie 

grzewczym 2015/2016 w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie. Instalacja nowego kotła pozwoliła 

na osiągnięcie 92% sprawności wytwarzania ciepła (jest to sprawność chwilowa; wartość sprawności 

średniorocznej była niemożliwa do obliczenia na podstawie zgromadzonych danych). Przyczyniło się 

to znacząco do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo potrzebne do procesu spalania. Ponadto 

zastosowanie paliwa znacznie tańszego od stosowanego dotychczas węgla płomiennego sprawiło, 

iż w minionym sezonie grzewczym uzyskano oszczędności wielkości 1940 zł. Kocioł znajdujący się 

obecnie w budynku biblioteki miejskiej charakteryzuje się tym, iż można w nim spalać trzy rodzaje 

paliwa. Analizie zostały poddane możliwości uzyskania oszczędności, gdyby użytkownik zdecydował 

się na stosowanie innego paliwa. W przypadku wyboru peletu drzewnego, koszt opału wyniesie 150 zł 

więcej na sezon grzewczy niż koszty ponoszone w sezonach poprzedzających wymianę kotła. 

Jest to związane z wysokim kosztem surowca w stosunku do jego wartości opałowej. W przypadku 

zastosowania ekogroszku o wartości opałowej 28 MJ/kg, użytkownik zaoszczędzi 1460 zł. Wynika 

to z poprawy sprawności wytwarzania ciepła. Zatem zakładając koszt kotła jako 9 900 zł w przypadku 

zastosowania peletu NES czas zwrotu wynosi 5,1 lat, a w przypadku spalania ekogroszku 6,8 lat. 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 

Obliczony stopień redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podczas procesu spalania 

pokazuje, jaki wpływ mają właściciele gospodarstw domowych na powietrze w swojej okolicy. Mimo 

iż świadomość społeczeństwa na temat ochrony powietrza stale się poprawia, to nadal jest ona na bardzo 

niskim poziomie. Spełnienie celu pakietu klimatyczno-energetycznego, jakim jest redukcja emisji 

dwutlenku węgla nie jest w centrum zainteresowania mieszkańców. Jednak stężenie pyłów 

zawieszonych, benzo(a)pirenu, związków siarki i azotu w powietrzu, którym oddychają na co dzień, 

bardziej przemawia do ich świadomości. Zwłaszcza jeżeli efekty niewłaściwego spalania, bądź dobór 

nieodpowiedniego paliwa są widoczne w najbliższym otoczeniu. 

Konwersja pozaklasowego kotła opalanego węglem na kocioł nowej generacji oraz spalanie w nim 

mieszanki biomasowej w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie uwidaczniają pozytywne efekty 

ekologiczne i ekonomiczne. Największa redukcja, o 99,9%, nastąpiła w przypadku emitowanego 

dwutlenku siarki. Benzo(a)pirenu jest uwalnianego do atmosfery obecnie o 97% mniej niż 

w poprzednich sezonach grzewczych. Stopień redukcji pyłu zawieszonego wynosi 89% w przypadku 

pyłu PM 10 oraz 88% w przypadku pyłu PM 2,5. Związków azotu jest obecnie emitowane o 56% mniej. 

Badanie wykazało, iż zmiany te są naprawdę znaczące. Zaproponowana w artykule prognoza 

zastąpienia wszystkich kotłów pozaklasowych kotłami piątej klasy i zasilanie ich paliwem biomasowym 
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obrazuje, jak duży potencjał znajduje się po stronie gospodarstw domowych w zakresie ochrony 

powietrza. 

Oszczędności uzyskane dzięki wymianie źródła ciepła w budynku biblioteki miejskiej w Jordanowie 

są czynnikiem, dzięki któremu można dotrzeć do społeczeństwa. Obliczony czas zwrotu, zarówno 

w przypadku zasilania kotła peletem NES (5,1 lat), jak i ekogroszkiem (6,8 lat) wskazują, iż inwestycja 

jest bardzo opłacalna. Dzięki mechanizmom poprawy efektywności energetycznej stosowanym 

w Polsce, programom takim jak KAWKA czy Program Ograniczenia Niskiej Emisji wielu mieszkańców 

będzie mogło sobie pozwolić na wymianę źródła ciepła w swoich domach. Natomiast paliwo NES może 

stanowić tańszą alternatywę dla osób, których nie stać na zakup wysokoenergetycznego węgla. 
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Streszczenie: Celem pracy jest dobranie obecnie dostępnych rozwiązań w zakresie energetyki wiatrowej 

i fotowoltaiki dla konsumenta o ograniczonym budżecie finansowym oraz zbadanie efektywności ekonomicznej, 

przy systemie wsparcia zdefiniowanym w ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 roku dającej możliwość wyboru 

wsparcia taryfami gwarantowanymi lub dofinansowaniem. Rozpatrywane będą dwa warianty produkcji energii 

w przydomowej instalacji współpracującej z siecią energetyczną. Wariant pierwszy: obejmuje produkcję energii 

z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wariant drugi to produkcja energii za pomocą mikroinstalacji wiatrowej. 

Przyjęte założenia zostały poddane analizie opłacalności przy użyciu metody prostego okresu zwrotu oraz metod 

dynamicznych bieżącej wartość netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).  

Otrzymane wyniki wykazały, że dla 15-letniego okresu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji 

wiatrowej i przyjętych założeń największy zysk przyniesie inwestycja przy wsparciu taryfami gwarantowanymi, 

zrealizowana za pomocą środków własnych. Na drugim miejscu pod względem opłacalności, zarówno 

dla fotowoltaiki i elektrowni wiatrowej uplasowała się inwestycja przy wsparciu dofinansowaniem „Prosument”. 

Nieznacznie słabszymi parametrami ekonomicznymi wykazała się inwestycja przy wsparciu taryfami 

gwarantowanymi zrealizowana z 50% kredytem bankowym. Na ostatnim miejscu dla obu instalacji wypadła 

inwestycja przy wsparciu taryfami gwarantowanymi i realizacji przedsięwzięcia ze 100% udziałem kredytu 

bankowego.  

Warty zaznaczenia jest fakt, iż wejście ustawy było przewidziane na dzień 1 stycznia 2016 roku, jednakże data 

ta została przesunięta na dzień 1 lipca 2016 roku. Pod uwagę trzeba wziąć zmianę rządu, która może nowelizować 

ustawę o OZE. 

 

Słowa kluczowe: Prosument, OZE, Systemy wsparcia 

Abstract: The aim of the work is to choose the currently available solutions in the field of wind energy 

and photovoltaics to the consumer and to verify the economic efficiency. The support system defined in the Act 

on RES of 20 February 2015 years giving a choice between feed-in tariffs or funding. Considered will be two 

variants of energy production in a backyard installation cooperating with the grid. The first option: includes 

the production of energy by micro-photovoltaic system. The second variant is the production of energy by micro-

power wind system. The assumptions have been subjected to cost-effectiveness analysis using the method 

of the simple payback period, and dynamic methods of the net present value (NPV) and internal rate of return 

(IRR). 

The results showed that for defined assumption and the 15-year lifetime of the PV system and wind power 

installation, the greatest profit will be achieved by the support of feed-in tariffs, implemented by own capital. 

In second place in terms of profitability for both photovoltaic and wind power plant was ranked investment with the 

support of funding "Prosument". Slightly weaker economic parameters proved to be an investment with the support 
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of feed-in tariffs, implemented with 50% bank loan. At the last place for both installation investment fell out 

with the support of feed-in tariffs and implementation of the project with 100% of the bank loan. 

Worth noting is the fact that the entry of the Law was provided on 1 January 2016, but the date was postponed 

to 1 July 2016. You have to take into account the change of government, which can amend the law on renewable 

energy sources. 

 

Keywords: Prosumer, RES, support system 

 

 

1. Wstęp 

 

Energia elektryczna jest nieodłącznym elementem naszego życia. Nieustanne podwyżki cen energii 

elektrycznej oraz niekorzystne aspekty ekologiczne stawiają pod znakiem zapytania sensowność 

korzystania z usług dostarczycieli energii. Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej spowodował, 

że sięgnięcie po zielone technologie jest możliwe nawet dla statystycznego konsumenta. Coraz częściej 

spotykamy się z terminem prosument, czyli z producentem energii przy jej jednoczesnej konsumpcji. 

Bycie prosumentem to możliwość uniezależnienia się od znaczących podwyżek cen energii elektrycznej 

oraz możliwość wygenerowania znaczących oszczędności. Największą popularnością wśród 

przydomowych instalacji cieszą się instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe.  

 

 

2. Ustawa OZE w ujęciu prawnym 

 

W dniu 20 lutego 2015 roku została przyjęta ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która 

definiuje program wsparcia oferowany przez Państwo. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie z dniem 

1 stycznia 2016, jednakże termin ten został przesunięty na 1 lipca 2016 roku. 

Ustawa obejmuje przepisami prawnymi istniejące oraz nowo powstające instalacje OZE. Przepisy 

te regulują wsparcie finansowe, promujące jednostki wytwórcze o najmniejszym koszcie produkcji 

energii. Największe wsparcie będzie skierowane dla technologii mających największe uzasadnienie 

ekonomiczne w Polskich warunkach geograficznych. W ustawie pojawia się kryterium podziału 

instalacji ze względu na wielkość produkcji energii. W ujęciu prawnym powstaje definicja 

mikroinstalacji, czyli instalacji odnawialnej energii o mocy zainstalowanej nie większej niż 40kW, 

przyłączona do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy cieplnej w skojarzeniu 

w przedziale od 120 kW do 600 kW. Wprowadzone zostanie pojęcia małej instalacji - czyli instalacji 

energii odnawialnej w przedziale mocy od 40 kW do 200 kW, przyłączonej do sieci o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy cieplnej w skojarzeniu w przedziale od 120 kW do 600 

kW. Powyższy podział daje możliwość do zastosowania odrębnych przepisów wobec prosumentów 

mikroinstalacji i małych instalacji energii ze źródeł odnawialnych. Wobec prosumentów korzystających 

z mikroinstalacji, zużywających energię elektryczną w celach konsumpcyjnych oraz sprzedających 

nadwyżki do sieci dystrybucyjnej nie wymaga się prowadzenia działalności gospodarczej. Produkcja 

i sprzedaż energii z małych instalacji wymaga rejestracji jako wytwórca energii wykonujący działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji [19]. Ustawa ujmuje również cenę taryf gwarantowanych FIT 

(z ang. feed-in tariff), czyli 15-letnią gwarancję ceny odkupu wyprodukowanej energii niewykorzystanej 

na własne potrzeby. Taryfy FIT obejmują mikroinstalacje z rozróżnieniem na produkcję do 3 kW 

oraz powyżej 3 kW ale mniejszej niż 10 kW (tab. 1). 

Ustawa reguluje sprawę korzystania z pomocy Państwa wspierającego technologie OZE. 

Korzystając z dofinansowań, nie można skorzystać z prawa do taryf gwarantowanych. Natomiast 

korzystając z dotacji, możemy skorzystać z nowej metody rozliczenia z zakładem energetycznym, (net-

metering) czyli półrocznego bilansu energii wyprowadzonej do sieci i pobranej z sieci. Net-meteringowi 

nie podlega opłata dystrybucyjna nałożona przez zakład energetyczny na energię pobraną z sieci 

energetycznej. Od 1 lipca 2016 roku nadwyżki produkowanej energii elektrycznej będą sprzedawane 



Energia – Ekologia – Etyka 2016, tom 1 

 

 

28 

po cenie 100% średniej ceny rynkowej, która będzie ustalana na podstawie ceny z poprzedniego 

kwartału [1]. 

 

 
Tab. 1. Stawki taryfy gwarantowanej oferowane w zależności od wielkości instalacji  

Tab. 1. Feed-in tariff rates depending on the size of the installation 

Stawki dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 3 kW 

Energia wodna 0,75 zł za 1 kWh 

Energia wiatrowa 0,75 zł za 1 kWh 

Fotowoltaika 0,75 zł za 1 kWh 

Stawki dla właścicieli mikroinstalacji o mocy od 3 kW do 10 kW 

Energia wodna 0,65 zł za 1 kWh 

Energia wiatrowa 0,65 zł za 1 kWh 

Fotowoltaika 0,65 zł za 1 kWh 

Źródło:[1] 

  

2.1. Program dofinansowania „Prosument” 

 

Ustawa daje możliwość wyboru prosumentowi, czy chce on skorzystać z taryf gwarantowanych 

czy chce wybrać program dofinansowania. Ogólnopolski program dofinansowań małych 

i mikroinstalacji nosi nazwę „Prosument”. Warunki dofinansowania w programie „Prosument”: 

Dofinansowanie obejmuje pożyczkę oraz dotację, pokrywającą 100% początkowych kosztów 

inwestycyjnych. Wielkość dotacji jest zależna od wybranej technologii odnawialnej. Dla instalacji 

do produkcji ciepła dofinansowanie to 15%, a w okresie do 1 stycznia 2016 do 20% dofinansowania. 

Dla instalacji do produkcji energii elektrycznej dofinansowanie wynosi 30%, a w okresie do 1 stycznia 

2017 do 40% dofinansowania. Warunki udzielenia pożyczki w programie „Prosument” są następujące: 

pożyczka zostaje udzielona wraz z dofinansowaniem. Kredyt oprocentowany na 1% w skali roku. Okres 

kredytowania ustala prosument, ale nie może być to okres dłuższy niż 15 lat. Okres karencji nie może 

być dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji. Wypłata transz pożyczki 

wypłacana jako zaliczki lub w formie refundacji. Bank pobiera jednorazowo 3% prowizję 

od udzielonego kredytu [2]. 

 

 

3. Założenia projektowe dla przykładowej instalacji 

 

Budynek znajduje się na obszarze kielecczyzny w niskiej budowie pozamiejskiej, ponieważ 

występujące tam warunki atmosferyczne odpowiadają uśrednionym wartościom warunków słonecznych 

i wiatrowych w Polsce. Budynek jest zamieszkały przez 4 osoby, wyposażony w standardowe odbiorniki 

elektryczne. Budynek posiada ogrzewanie gazowe. W celu lepszego zobrazowania zapotrzebowania 

na energię elektryczną, rok został podzielony na okres zimowy, odpowiadający okresowi grzewczemu 

w budownictwie (od 01.11. do 31.03.) oraz letni (od 01.04. do 31.10.). 

Dla przedstawionego w tab. 2 rocznego zapotrzebowania w energie elektryczną, została dobrana 

instalacja wiatrowa i fotowoltaiczna, której moc nominalna pokrywa roczne potrzeby energetyczne 

budynku. Obie instalacje będą to instalacje współpracujące z siecią (on-grid) ze względu na najlepszą 

przystępność cenową. Pomimo licznych prac badawczych w kierunku magazynów energii, systemy 

akumulacyjne są stosunkowo drogie, będąc poza zasięgiem większości prosumentów. Analiza 
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ekonomiczna będzie przeprowadzona dla instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej dobranej w punkcie 3. 

Analizie zostaną poddane dwa systemy wsparcia oferowane przez Państwo: taryfy gwarantowane 

oraz dofinansowanie „Prosument”. Dla wsparcia taryfami gwarantowanymi zostaną przeanalizowane 

3 scenariusze obejmujące realizację inwestycji z nakładów własnych, przy kredycie 50% nakładów 

oraz przy kredycie 100% nakładów.  

 

 
Tab. 2. Zużycie energii elektrycznej generowane przez 4-osobową rodzinę (model rodziny: 2+2)  

Tab. 2. Consumption of electricity generated by a 4-person family (family model 2+2) 

Źródło: Opracowanie własne 

Do analizy zostanie użyta statyczna metoda oceny inwestycji jaką jest prosty okres zwrotu SPBP 

(Simple Payback Period), ukazująca relacje między średniorocznym strumieniem zysku netto 

z inwestycji oraz średniorocznym strumieniem amortyzacji, a poniesionymi początkowymi nakładami 

finansowymi. Zostaną również użyte metody dynamiczne, uwzględniające zdyskontowany przepływ 

pieniądza w czasie: NPV (Net Present Value) oraz IRR (Internal Rate of Return) [3]. 

Metoda prostego okresu zwrotu:  

 𝑂𝑍 =
Ni

Zn+A
   (1) 

gdzie: 

OZ  – okres zwrotu nakładów inwestycyjnych [lata], 

Ni  – początkowe nakłady inwestycyjne [zł], 

Zn  – średnioroczny strumień zysku netto [zł], 

A  – średnioroczny strumień amortyzacji [zł]. 

Sprzęt Ilość 

Moc 

nominalna 

[W] 

   Okres letni Okres zimowy 

Dzienny czas 

pracy [h/dzień] 

Zużycie 

[kWh] 

Dzienny czas 

pracy [h/dzień] 

Zużycie 

[kWh] 

Telewizor 1 55 1 0,06 3 0,17 

Komputer 1 300 1 0,3 3 0,9 

Laptop 1 100 1 0,1 3 0,3 

Chłodziarka 1 150 24 3,6 24 3,6 

Pralka 1 2000 0,3 0,6 0,3 0,6 

Kino domowe 1 150 1 0,15 3 0,45 

Żarówka 6 75 3 1,35 5 2,25 

Żarówka LED 30 2 3 0,18 5 0,3 

Sprzęt budowlany 1 1800 0,1 0,18 0,1 0,18 

Pozostały sprzęt AGD 1 1800 0,1 0,18 0,1 0,18 

Kuchenka mikrofalowa 1 900 0,2 0,18 0,2 0,18 

Czajnik elektryczny 1 2000 0,2 0,4 0,2 0,4 

Kuchnia elektryczna 1 7500 0,3 2,25 0,3 2,25 

Piekarnik 1 2500 0,1 0,25 0,1 0,25 

Sumaryczne zużycie [kWh] 
 

2091,85 
 

1812,76 

Roczne zużycie [kWh]  3904,61 
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NPV (Net Present Value): 

 NPV = ∑
CFi

(1+r)i − I0
n
i=1   (2) 

gdzie: 

CFi  – przepływ gotówki w i-tym roku [zł], 

r  – wielkość stopy dyskontowej [%], 

I0  – początkowy kapitał inwestycyjny [zł], 

i  – okres eksploatacji. 

IRR (Internal Rate of Return): 

 ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖 − 𝐼0
𝑛
𝑖=1 = 0 (3) 

gdzie: 

CFi  – przepływ gotówki w i-tym roku [zł], 

IRR – poszukiwana wielkość wewnętrznej stopy zwrotu [%], 

I0  – początkowy kapitał inwestycyjny [zł], 

i  – okres eksploatacji. 

 

 

3.1. Instalacje fotowoltaiczna 

 

Roczne promieniowanie słoneczne na stronę południową w Kielcach według typowego roku 

meteorologicznego to 998,45 kWh/m2. Po uwzględnieniu strat energii związanymi ze zmiennym 

promieniowaniem słonecznym, zmianami temperatury oraz stratami w poszczególnych komponentach, 

instalacja 4,5k W składająca się z 18 paneli po 250 Wp każdy, w pierwszym roku eksploatacji będzie 

dostarczać 4010 kWh. Do generatorów energii został dobrany inwerter wyposażony w dwa trackery 

MPP podpięty do dwóch stringów, składających się z 9 paneli połączonych szeregowo. Instalacja została 

zamontowana po południowej stronie budynku, na dachu nachylonym pod kątem 35°. W okolicy 

budynku nie występuje obiekt powodujący zaciemnienie instalacji. Dodatkowo dobrano akcesoria 

elektroniczne (kable, złączki, zabezpieczenia po stronie AC i DC). 

 

 
Tab. 3  Zestawienie kosztów całkowitych dla instalacji fotowoltaicznej  

Tab. 3. Total expenses for the photovoltaic installation 

Komponent Cenna brutto [zł] 

Ogniwa PV 15000 

Elementy mocujące 2228 

Inwerter 5690 

Akcesoria elektroniczne 700 

Usługa montażu 2500 

 Suma 26118 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.1.1. Analiza wsparcia taryfami gwarantowanymi  

 

Założenia analizy: Budynek korzysta z usług PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i taryfy G11, 

cena kupna energii elektrycznej z sieci dla pierwszego roku eksploatacji to 0,58 zł/kWh przy założeniu 

wzrostu cen energii o 3% rocznie [5]. Dodatkowo należy doliczyć koszty stałe w wysokości 60 zł/rok 

(wlicza się w nie opłaty przesyłowe i abonamentowe). 15 letnia gwarancja ceny odsprzedaży energii do 

sieci to 0,65 zł/kWh. Okres eksploatacji określony jest na 15 lat i rozpoczyna się z dniem 01.01.2017. 

Amortyzacja jest obliczana metodą liniową. Stawki amortyzacyjne to 7% dla wszystkich komponentów 

z wyjątkiem inwertera, który jest objęty stawką 10% [4]. Spadek produkcji energii elektrycznej z ogniw 

PV to 0,64% w skali roku. Energia zużywana na bieżąco z ogniw PV, to 35% dziennego zużycia energii 

elektrycznej budynku w okresie zimowym i 50% w okresie letnim (czas produkcji energii jest dłuższy). 

Roczne koszty eksploatacyjne (zawierają cenę ubezpieczenia oraz ewentualne koszty przeglądów) 

zostały założone na poziomie 3% początkowych kosztów instalacji. Stopa dyskontowa to 3,58% 

zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej [6]. Podatkiem dochodowym (18%) jest objęty zysk 

ze sprzedaży energii do sieci. Analiza inwestycji przeprowadzona w 3 scenariuszach : realizacja przez 

kapitał własny, realizacja przy zaciągnięciu 7% kredytu o wielkości 100% kosztów inwestycyjnych oraz 

realizacja inwestycji przy zaciągnięciu 7% kredytu o wielkości 50% kosztów inwestycyjnych. Kredyt 

spłacany metodą rat malejących w okresie 10 lat. 

 

 
Tab. 4. Zestawienie kosztów kredytu równego 100% nakładów inwestycyjnych  

Tab. 4. Total expenses of the loan equal to 100% of the investment 

Okres 

kredytowania 

[lata] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Roczna rata  

bez odsetek [zł] 
2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 2611,8 

Odsetki [zł] 1828,2 1645,4 1462,6 1279,8 1096,9 914,1 731,3 548,5 365,6 182,8 

Źródło: Opracowanie własne 

Tab. 5. Zestawienie kosztów kredytu równego 50% nakładów inwestycyjnych  

Tab. 5. Total expenses of the loan equal to 50% of the investment 

Okres 

kredytowania 

[lata] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Roczna rata bez 

odsetek [zł] 
1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 1305,9 

Odsetki [zł] 914,1 822,7 731,3 639,9 548,5 457,1 365,6 274,2 182,8 91,4 

Źródło: Opracowanie własne 



Energia – Ekologia – Etyka 2016, tom 1 

 

 

32 

Tab. 6.  Zestawienie uzysków energii i uzyskanych przychodów w poszczególnych latach              

Tab. 6. Total energy gains and income earned in each year 

Źródło: Opracowanie własne 

Średnioroczny strumień zysków netto to 2422 zł. 

Rok 
Wyprodukowana 

energia [kWh] 

Bieżące 

zużycie 

[kWh] 

Energia 

odesłana 

do sieci 

[kWh] 

Energia 

pobrana 

z sieci 

[kWh] 

Rachunek 

za pobraną 

energię [zł] 

Zysk netto 

ze 

sprzedaży 

energii 

[zł] 

Rachunki 

za energię 

bez 

instalacji 

[zł] 

Oszczędność 

netto [zł] 

2017 4011 1482 2529 2278 1381 1348 2324 2291 

2018 3985 1481 2505 2279 1422 1335 2392 2306 

2019 3960 1479 2480 2280 1463 1322 2462 2321 

2020 3934 1478 2456 2282 1506 1309 2534 2338 

2021 3909 1477 2432 2283 1550 1297 2609 2355 

2022 3884 1475 2409 2284 1596 1284 2685 2373 

2023 3859 1474 2385 2285 1643 1271 2764 2392 

2024 3835 1473 2362 2287 1691 1259 2845 2413 

2025 3810 1472 2338 2288 1741 1246 2928 2434 

2026 3786 1470 2315 2289 1792 1234 3014 2456 

2027 3761 1469 2292 2290 1845 1222 3103 2480 

2028 3737 1468 2269 2292 1900 1210 3194 2504 

2029 3713 1467 2247 2293 1956 1198 3288 2530 

2030 3690 1466 2224 2294 2014 1186 3385 2557 

2031 3666 1464 2202 2295 2074 1174 3485 2585 
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Tab. 7.  Amortyzacja komponentów instalacji według ustalonych stawek 

Tab. 7.  Amortisation of plant components according to fixed rates 

 Panele fotowoltaiczne Mocowanie Inwerter Akcesoria elektroniczne 

Okres 

eksploatacji 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu [zł] 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu [zł] 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu [zł] 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu[zł] 

1 1050 1050 13950 156 156 2072 569 569 5121 49 49 651 

2 1050 2100 12900 156 312 1916 569 1138 4552 49 98 602 

3 1050 3150 11850 156 468 1760 569 1707 3983 49 147 553 

4 1050 4200 10800 156 624 1604 569 2276 3414 49 196 504 

5 1050 5250 9750 156 780 1448 569 2845 2845 49 245 455 

6 1050 6300 8700 156 936 1292 569 3414 2276 49 294 406 

7 1050 7350 7650 156 1091 1136 569 3983 1707 49 343 357 

8 1050 8400 6600 156 1247 980 569 4552 1138 49 392 308 

9 1050 9450 5550 156 1403 824 569 5121 569 49 441 259 

10 1050 10500 4500 156 1559 668 569 5690 0 49 490 210 

11 1050 11550 3450 156 1715 512 0 0 0 49 539 161 

12 1050 12600 2400 156 1871 356 0 0 0 49 588 112 

13 1050 13650 1350 156 2027 200 0 0 0 49 637 63 

14 1050 14700 300 156 2183 45 0 0 0 49 686 14 

15 300 15000 0 45 2228 0 0 0 0 14 700 0 

Źródło: Opracowanie własne 

Średnioroczny strumień amortyzacyjny to 1574,5 zł.
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Tab. 8. Wyniki analizy przy użyciu wybranych instrumentów 

Tab. 8. Results of analysis using selected instruments 

  
Metoda prostego 

okresu zwrotu [lata] 
NPV [zł] IRR [%] 

Inwestycja ze środków własnych 6,5 12185,1 9,72 

Inwestycja z 50% kredytem 6,5 7522,2 7,28 

Inwestycja ze 100% kredytem 6,5 3138,5 5,07 

Źródło: Opracowanie własne 

3.1.2. Analiza wsparcia dofinansowaniem „Prosument”  

 

Założenia analizy: Budynek przyłączony do sieci na zasadach wymienionych w punkcie 3.1.1. 

Prosument rozlicza się z zakładem energetycznym metodą net-meteringu, która nie obejmuje opłat 

dystrybucyjnych. Opłata dystrybucyjna to około 40% całkowitej opłaty za energii elektryczną.         

W pierwszym roku eksploatacji wynosi 0,24 zł/kWh (opłata będzie wzrastać ze wzrostem ceny 

prądu) [6]. Nadwyżki wyprodukowanej energii w okresie półrocznym będą zakupywane przez PGE 

po cenie 100% energii na rynku hurtowym, czyli 0,16 zł/kWh w pierwszym roku eksploatacji. 

Amortyzacja obliczana jak w punkcie 3.1.1 jednakże wartość poszczególnych elementów 

jest pomniejszona o 40%, dzięki udzielonej dotacji. Dotacja objęta jest 18% podatkiem, który 

jest opłacany przez prosumenta, powiększa to więc początkowe nakłady kapitałowe o pobrany podatek. 

Na pozostałe koszty inwestycyjne został udzielony 1% -owy kredyt w wysokości 60% kosztów 

kapitałowych, spłacany metodą rat malejących w okresie 10 lat. Dodatkowo bank nalicza jednorazową 

3% prowizję od udzielonego kredytu. Procedura otrzymania dotacji nie jest wcale sprawą prostą, 

na koszty związane z przygotowanie potrzebnych zezwoleń i dokumentów prosument przeznacza 

dodatkowe 1000 zł. Koszty eksploatacyjne, spadek sprawności ogniw oraz stopa dyskontowa 

na poziomie określonym w punkcie 3.1.1. Okres eksploatacji określony jest na 15 lat i rozpoczyna się 

z dniem 01.01.2017. 

 

 
Tab. 9. Zestawienie kosztów kredytu równego 60% nakładów inwestycyjnych, udzielony w programie „Prosument”  

Tab. 9. Total expenses of the loan equal to 50% of the investment („Prosumer” program) 

Okres 

kredytowania 

[lata] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Roczna rata 

bez odsetek [zł] 
1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 

Odsetki [zł] 156,7 141,0 125,4 109,7 94,0 78,4 62,7 47,0 31,3 15,7 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tab. 10. Zestawienie uzysków energii i uzyskanych przychodów w poszczególnych latach * 

Tab. 10.  Total energy gains and income earned in each year 

Źródło: Opracowanie własne 

*  ujemna wartość w kolumnie „Roczny Bilans Energii” świadczy o deficycie energii, który został uzupełniony energią 

pobraną z sieci 

Średnioroczny strumień zysku netto to 2147 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Wyprodukowana 

energia [kWh] 

Bieżące 

zużycie 

[kWh] 

Energia 

odesłana 

do sieci 

[kWh] 

Energia 

pobrana 

z sieci 

[kWh] 

Roczny 

Bilans 

energii 

[kWh] 

Rachunki 

za prąd z 

instalacją 

PV [zł] 

Rachunki 

za energię 

bez 

instalacji 

[zł] 

Oszczędność 

netto [zł] 

2017 4011 1482 2529 2278 251 551 2324 1728 

2018 3985 1481 2505 2279 226 571 2392 1781 

2019 3960 1479 2480 2280 200 591 2462 1835 

2020 3934 1478 2456 2282 175 612 2534 1891 

2021 3909 1477 2432 2283 150 634 2609 1948 

2022 3884 1475 2409 2284 125 656 2685 2007 

2023 3859 1474 2385 2285 100 678 2764 2068 

2024 3835 1473 2362 2287 75 701 2845 2130 

2025 3810 1472 2338 2288 51 725 2928 2195 

2026 3786 1470 2315 2289 26 749 3014 2261 

2027 3761 1469 2292 2290 2 774 3103 2329 

2028 3737 1468 2269 2292 -22 796 3194 2398 

2029 3713 1467 2247 2293 -46 818 3288 2470 

2030 3690 1466 2224 2294 -70 842 3385 2544 

2031 3666 1464 2202 2295 -94 865 3485 2620 
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Tab. 11. Amortyzacja komponentów instalacji według ustalonych stawek  

Tab. 11. Amortisation of plant components according to fixed rates 

 Panele fotowoltaiczne Mocowanie Inwerter Akcesoria elektrycznie 

Okres 

eksploatacji 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu [zł] 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu [zł] 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu [zł] 

Roczna 

kwota [zł] 

Łączna 

kwota [zł] 

Wartość 

sprzętu[zł] 

1 630 630 8370 94 94 1243 341 341 3073 29 29 391 

2 630 1260 7740 94 187 1149 341 683 2731 29 59 361 

3 630 1890 7110 94 281 1056 341 1024 2390 29 88 332 

4 630 2520 6480 94 374 962 341 1366 2048 29 118 302 

5 630 3150 5850 94 468 869 341 1707 1707 29 147 273 

6 630 3780 5220 94 561 775 341 2048 1366 29 176 244 

7 630 4410 4590 94 655 682 341 2390 1024 29 206 214 

8 630 5040 3960 94 748 588 341 2731 683 29 235 185 

9 630 5670 3330 94 842 495 341 3073 341 29 265 155 

10 630 6300 2700 94 936 401 341 3414 0 29 294 126 

11 630 6930 2070 94 1029 307 0 0 0 29 323 97 

12 630 7560 1440 94 1123 214 0 0 0 29 353 67 

13 630 8190 810 94 1216 120 0 0 0 29 382 38 

14 630 8820 180 94 1310 27 0 0 0 29 412 8 

15 180 9000 0 27 1337 0 0 0 0 8 420 0 

Źródło: Opracowanie własne 

Średnioroczny strumień amortyzacyjny to 944,7 zł.
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Tab. 12. Wyniki analizy przy użyciu wybranych instrumentów 

Tab. 12. Results of analysis using selected instruments 

  
Metoda prostego 

okresu zwrotu [lata] 
NPV [zł] 

IRR 

[%] 

Inwestycja z wsparciem programem „Prosument” 6,20 7356,9 8,40 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.1.3. Podsumowanie wyników 

 
Tab. 13. Zestawienie wyników analizy dla wszystkich rozwiązań dostępnych dla prosumenta 

Tab. 13. Summary results of the analysis of all solutions available for the prosumer 

  
Metoda prostego 

okresu zwrotu [lata] 
NPV [zł] IRR [%] 

Inwestycja ze środków własnych 6,5 12185,1 9,72 

Inwestycja z 50% kredytem 6,5 7522,2 7,28 

Inwestycja ze 100% kredytem 6,5 3138,5 5,07 

Inwestycja z wsparciem programem 

„Prosument” 
6,20 7356,9 8,40 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Wynik analizy ekonomicznej przy pomocy statycznego miernika opłacalności wykazał, że w oparciu 

o założenia najkrótszym prostym okresem zwrotu będzie charakteryzować się inwestycja przy wsparciu 

programem „Prosument”. Wynika to z 40% dofinansowania, które znaczenie redukuje początkowe 

koszty inwestycyjne. Różnica prostego okresu zwrotu dla dwóch metod wsparcia to zaledwie 

około 3 miesiące, nie jest to różnica która jasno determinuje wybór metody wsparcia.    

Za pomocą dynamicznych metod otrzymujemy wynik najbardziej dochodowej inwestycji, którą 

jest inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną zrealizowana przy użyciu własnych środków 

i wsparcia w postaci taryf gwarantowanych. Drugim najbardziej korzystnym rozwiązaniem 

jest inwestycja przy wsparciu programem dotacji „Prosument”. Program jest korzystny ze względu 

na możliwość inwestycji, bez posiadania własnego kapitału początkowego. Jednakże uwarunkowania 

prawne w postaci opodatkowania dotacji, oraz względnie nie łatwy proces otrzymania dofinansowania 

obniżają atrakcyjność programu. Na ostatnim miejscu pod względem ekonomiki przedsięwzięcia 

uplasowała się inwestycja przy wsparciu taryfami gwarantowanymi, jednakże inwestycja była 

realizowana przy wspomaganiu kredytem bankowym równym 50% i 100% nakładów inwestycyjnych. 

 

 

3.2. Przykład instalacji małej turbiny wiatrowej 

 

Według typowego roku meteorologicznego, prędkość wiatru na analizowanym terenie waha się 

od 3,8 
𝑚

𝑠
 do 4,8

𝑚

𝑠
 z 45% udziałem godzin wietrznych w roku. Aby przy tej prędkości wiatru uzyskać 

około 4000 kWh w ciągu roku, potrzeba turbiny wiatrowej o średnicy wirnika około 6,2 m, 

co odpowiada turbinom wiatrowym o mocy 5 kW. Do turbiny wiatrowej (generator jednofazowy) został 

dobrany maszt wolnostojący, inwerter, grzałka zrzutowa oraz okablowanie. 
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Tab. 14. Zestawienie kosztów całkowitych dla instalacji wiatrowej   
Tab. 14. Total expenses for the wind farm 

Komponent Cena brutto [zł] 

Turbina wiatrowa 25000 

Maszt 7000 

Inwerter 5500 

Grzałka zrzutowa 2500 

Montaż 3000 

Okablowanie 750 

Suma 43750 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.2.1. Analiza wsparcia taryfami gwarantowanymi 

 

Założenia analizy: Budynek korzysta z usług PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i taryfy G11, 

cena kupna energii elektrycznej z sieci dla pierwszego roku eksploatacji to 0,58 zł/kWh przy założeniu 

wzrostu cen energii o 3% rocznie [6]. 15-letnia gwarancja ceny odsprzedaży energii do sieci 

to 0,65 zł/kWh. Okres eksploatacji określony jest na 15 lat i rozpoczyna się z dniem 01.01.2017. 

Dodatkowo, stawki amortyzacyjne to 7% dla turbiny wiatrowej, 4,5% dla masztu a dla inwertera, grzałki 

zrzutowej oraz okablowania stawka wynosi 10% [5]. Energia zużywana na własne potrzeby została 

przyjęta na poziomie 50%. Roczne koszty eksploatacyjne, w które zostało wliczone utrzymanie oraz 

ubezpieczenie instalacji wynosi 1000 zł. Stopa dyskontowa to 3,58% zgodnie z wytycznymi Komisji 

Europejskiej [7]. Analiza ekonomiczna przeprowadzona w 3 scenariuszach, zakładające skorzystanie 

z kredytu w wysokościach 100% oraz 50% początkowej wartości instalacji, a także inwestycja 

całkowicie z własnych środków prosumenta. Kredyt oprocentowany na 7%, spłacany metodą rat 

malejących w okresie 10 lat. 

 

 
Tab.15. Zestawienie kosztów kredytu równego 100% nakładów inwestycyjnych  

Tab. 15. Total expenses of the loan equal to 100% of the investment 

Okres 

kredytowania 

[lata] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Roczna rata 

bez odsetek 

[zł] 

4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 

Odsetki [zł] 3062,5 2756,3 2450,0 2143,8 1837,5 1531,3 1225,0 918,8 612,5 306,3 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tab. 16. Zestawienie kosztów kredytu równego 50% nakładów inwestycyjnych  

Tab. 16. Total expenses of the loan equal to 50% of the investment 

 Źródło: Opracowanie własne 

Tab. 17. Zestawienie uzysków energii i uzyskanych przychodów w poszczególnych latach  

Tab. 17. Total energy gains and income earned in each year 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Średnioroczny strumień zysków netto to 2611,14 zł. 

 

 

 

 

Okres 

kredytowania 

[lata] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Roczna rata 

bez odsetek 

[zł] 

2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 2187,5 

Odsetki [zł] 1531,3 1378,1 1225,0 1071,9 918,8 765,6 612,5 459,4 306,3 153,1 

Rok 
Wyprodukowana 

energia [kWh] 

Bieżące 

zużycie 

[kWh] 

Energia 

odesłana 

do sieci 

[kWh] 

Energia 

pobrana 

z sieci 

[kWh] 

Rachunek 

za 

pobraną 

energię 

[zł] 

Zysk netto 

ze 

sprzedaży 

energii [zł] 

Rachunki 

za energię 

bez 

instalacji 

[zł] 

Oszczędn

ość netto 

[zł] 

2017 4184 2092 2092 1813 1106 1115 2312,18 2321,63 

2018 4184 2092 2092 1813 1137 1115 2379,74 2357,83 

2019 4184 2092 2092 1813 1169 1115 2449,33 2395,12 

2020 4184 2092 2092 1813 1202 1115 2521,01 2433,52 

2021 4184 2092 2092 1813 1237 1115 2594,84 2473,08 

2022 4184 2092 2092 1813 1272 1115 2670,89 2513,82 

2023 4184 2092 2092 1813 1308 1115 2749,22 2555,78 

2024 4184 2092 2092 1813 1346 1115 2829,89 2599,01 

2025 4184 2092 2092 1813 1384 1115 2912,99 2643,53 

2026 4184 2092 2092 1813 1424 1115 2998,58 2689,38 

2027 4184 2092 2092 1813 1465 1115 3086,74 2736,61 

2028 4184 2092 2092 1813 1507 1115 3177,54 2785,26 

2029 4184 2092 2092 1813 1551 1115 3271,06 2835,37 

2030 4184 2092 2092 1813 1595 1115 3367,40 2886,98 

2031 4184 2092 2092 1813 1641 1115 3466,62 2940,14 
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Tab. 18. Amortyzacja komponentów instalacji według ustalonych stawek  

Tab. 18. Amortisation of plant components according to fixed rates 

Nazwa 

elementu 
Turbina wiatrowa Maszt Inwerter Grzałka zrzutowa Okablowanie 

Okres 

eksplo-

atacji 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

1 1750 1750 23250 315 315 6685 550 550 4950 250 250 2250 75 75 675 

2 1750 3500 21500 315 630 6370 550 1100 4400 250 500 2000 75 150 600 

3 1750 5250 19750 315 945 6055 550 1650 3850 250 750 1750 75 225 525 

4 1750 7000 18000 315 1260 5740 550 2200 3300 250 1000 1500 75 300 450 

5 1750 8750 16250 315 1575 5425 550 2750 2750 250 1250 1250 75 375 375 

6 1750 10500 14500 315 1890 5110 550 3300 2200 250 1500 1000 75 450 300 

7 1750 12250 12750 315 2205 4795 550 3850 1650 250 1750 750 75 525 225 

8 1750 14000 11000 315 2520 4480 550 4400 1100 250 2000 500 75 600 150 

9 1750 15750 9250 315 2835 4165 550 4950 550 250 2250 250 75 675 75 

10 1750 17500 7500 315 3150 3850 550 5500 0 250 2500 0 75 750 0 

11 1750 19250 5750 315 3465 3535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1750 21000 4000 315 3780 3220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1750 22750 2250 315 4095 2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1750 24500 500 315 4410 2590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 500 25000 0 315 4725 2275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Średnioroczny strumień amortyzacyjny to 2565 zł.
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Tab. 19. Wyniki analizy przy użyciu wybranych instrumentów  

Tab. 19. Results of analysis using selected instruments 

  
Metoda prostego 

okresu zwrotu [lata] 
NPV [zł] IRR [%] 

Inwestycja z środków własnych 8,1 4531,33 5,05% 

Inwestycja z 50% kredytem 8,1 -2811,95 2,70% 

Inwestycja ze 100% kredytem 8,1 -10155,23 0,51% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.2.2. Analiza wsparcia dofinansowania z programu „Prosument” 

 

Założenia analizy: Budynek przyłączony do sieci na zasadach wymienionych w punkcie 3.2.1 

Prosument rozlicza się z zakładem energetycznym metodą net-meteringu, która nie obejmuje opłat 

dystrybucyjnych. Opłata dystrybucyjna to około 40% całkowitej opłaty za energii elektryczną. 

W pierwszym roku eksploatacji wynosi 0,24 zł/kWh (opłata będzie wzrastać ze wzrostem ceny prądu) 

[6]. Nadwyżki wyprodukowanej energii w okresie półrocznym będą zakupywane przez PGE po cenie 

100% energii na rynku hurtowym, czyli 0,16 zł/kWh w pierwszym roku eksploatacji Dotacja objęta 

jest 18% podatkiem, który jest opłacany przez prosumenta, powiększa to więc początkowe nakłady 

kapitałowe o pobrany podatek. Na pozostałe koszty inwestycyjne został udzielony 1%-owy kredyt 

w wysokości 60% kosztów kapitałowych, spłacany metodą rat malejących w okresie 10 lat. Dodatkowo 

bank nalicza jednorazową 3% -ową prowizję od udzielonego kredytu. Procedura otrzymania dotacji jest 

zawiła, bank wymaga od prosumenta dodatkowo opłat za wizyty swoich przedstawicieli, za które 

kredytobiorca musi zapłacić. Na te wymogi prosument powinien przeznaczyć dodatkowe 1000 zł. 

Amortyzacja obliczana tak jak w punkcie 3.2.1, jednak wartość poszczególnych elementów 

pomniejszona jest o 40% poprzez udzieloną dotację. Okres eksploatacji określony jest na 15 lat 

i rozpoczyna się z dniem 01.01.2017. 

 

 
Tab. 20. Zestawienie kosztów kredytu równego 60% nakładów inwestycyjnych, udzielony w programie „Prosument”  

Tab. 20. Total expenses of the loan equal to 50% of the investment („Prosumer” program) 

Okres 

kredytowania 

[lata] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Roczna rata bez 

odsetek [zł] 
2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 

Odsetki [zł] 262,50 236,25 210 183,75 157,5 131,25 105 78,75 52,5 26,25 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tab. 21. Zestawienie uzysków energii i uzyskanych przychodów w poszczególnych latach 

Tab. 21. Total energy gains and income earned in each year 

Rok 
Wyprodukowana 

energia [kWh] 

Bieżące 

zużycie 

[kWh] 

Energia 

odesłana 

do sieci 

[kWh] 

Energia 

pobrana 

z sieci 

[kWh] 

Roczny 

Bilans 

energii 

[kWh] 

Rachunki 

za prąd z 

instalacją 

[zł] 

Rachunki 

za energię 

bez 

instalacji 

[zł] 

Oszczędność 

netto [zł] 

2017 4184 2092 2092 1813 279 435 2312 1827 

2018 4184 2092 2092 1813 279 446 2380 1883 

2019 4184 2092 2092 1813 279 458 2449 1941 

2020 4184 2092 2092 1813 279 470 2521 2001 

2021 4184 2092 2092 1813 279 482 2595 2062 

2022 4184 2092 2092 1813 279 495 2671 2126 

2023 4184 2092 2092 1813 279 508 2749 2191 

2024 4184 2092 2092 1813 279 521 2830 2258 

2025 4184 2092 2092 1813 279 535 2913 2328 

2026 4184 2092 2092 1813 279 549 2999 2399 

2027 4184 2092 2092 1813 279 564 3087 2472 

2028 4184 2092 2092 1813 279 579 3178 2548 

2029 4184 2092 2092 1813 279 595 3271 2626 

2030 4184 2092 2092 1813 279 611 3367 2706 

2031 4184 2092 2092 1813 279 627 3467 2789 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Średnioroczny strumień zysku netto to 2277 zł. 
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Tab. 22. Amortyzacja komponentów instalacji według ustalonych stawek w złotówkach   

Tab. 22. Amortisation of plant components according to fixed rates 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Średnioroczny strumień amortyzacyjny to 1539 zł. 

 

Nazwa 

elementu 
Turbina wiatrowa Maszt Inwerter Grzałka zrzutowa Okablowanie 

Okres 

eksplo-

atacji 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

Roczna 

kwota 

Łączna 

kwota 

Wartość 

sprzętu 

1 1050 1050 13950 189 189 4011 330 330 2970 150 150 1350 45 45 405 

2 1050 2100 12900 189 378 3822 330 660 2640 150 300 1200 45 90 360 

3 1050 3150 11850 189 567 3633 330 990 2310 150 450 1050 45 135 315 

4 1050 4200 10800 189 756 3444 330 1320 1980 150 600 900 45 180 270 

5 1050 5250 9750 189 945 3255 330 1650 1650 150 750 750 45 225 225 

6 1050 6300 8700 189 1134 3066 330 1980 1320 150 900 600 45 270 180 

7 1050 7350 7650 189 1323 2877 330 2310 990 150 1050 450 45 315 135 

8 1050 8400 6600 189 1512 2688 330 2640 660 150 1200 300 45 360 90 

9 1050 9450 5550 189 1701 2499 330 2970 330 150 1350 150 45 405 45 

10 1050 10500 4500 189 1890 2310 330 3300 0 150 1500 0 45 450 0 

11 1050 11550 3450 189 2079 2121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1050 12600 2400 189 2268 1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1050 13650 1350 189 2457 1743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1050 14700 300 189 2646 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 300 15000 0 189 2835 1365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Tab. 23. Wyniki analizy przy użyciu wybranych instrumentów  

Tab. 23. Results of analysis using selected instruments 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.2.3. Wnioski 

 

Statyczny miernik opłacalności wykazał, że w oparciu o założenia analizy, najkrótszym prostym 

okresem zwrotu będzie charakteryzować się inwestycja przy wsparciu taryfami gwarantowanymi. 

Różnica między analizowanymi programami jest bardzo mała, więc ten czynnik nie jest czynnikiem 

determinującym wybór metody wsparcia. 

Metody dynamiczne ukazują, która inwestycja powinna okazać się najbardziej dochodową. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko przy inwestycji w pełni ze środków własnych oraz 

korzystaniu z pomocy wsparcia taryfami gwarantowanymi, prosument jest w stanie uzyskać przychód 

z tytułu instalacji. Warto jednak zaznaczyć, że okres rozliczeniowy wynosi 15 lat, lecz po upływie tego 

czasu instalacja będzie nadal działać i produkować energię elektryczną na potrzeby prosumenta, 

co także, w dalszej perspektywie, zmniejszy pobór energii elektrycznej z sieci, przez co rachunki będą 

niższe. 

 

 
Tab. 24. Zestawienie wyników analizy dla wszystkich rozwiązań dostępnych dla prosumenta  

Tab. 24. Summary results of the analysis of all solutions available for the prosumer 

  

Metoda prostego 

okresu zwrotu 

[lata] 

NPV [zł] IRR [%] 

Inwestycja z środków własnych 8,1 4531,33 5,05% 

Inwestycja z 50% kredytem 8,1 -2811,95 2,70% 

Inwestycja ze 100% kredytem 8,1 -10155,23 0,51% 

Inwestycja z wsparciem programem 

„Prosument” 8,15 -35,48 3,56% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

 

W ostatniej dekadzie odnotowujemy znaczący wzrost udziału energetyki odnawialnej w ogólnym 

mixie energetycznym UE. Spowodowane jest to ukierunkowaną europejską polityką energetyczną, 

której jednym z priorytetowych założeń jest rozwój technologii OZE oraz ograniczenie emisji CO2. 

Problematyką niniejszej pracy była ocena ekonomiczna oferowanych w ustawie OZE z dnia 20 lutego 

2015 roku, systemów wsparcia dla prosumentów, dających szanse na rozwój małych źródeł energetyki 

odnawialnej w Polsce. Początkowa data wejścia ustawy w życie była wyznaczona na 1 styczeń 2016 

roku, jednakże termin ten został przesunięty na 1 lipca 2016 roku. Po wyborach parlamentarnych, dużo 

mówi się o nowelizacji ustawy OZE, jednakże w świetle prawa nie istnieje formalne potwierdzanie tych 

  
Metoda prostego 

okresu zwrotu [lata] 
NPV [zł] IRR [%] 

Inwestycja z wsparciem programem 

„Prosument” 
8,15 -35,47 3,56 
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przesłanek. Powyższa analiza dotyczy wsparcia przedstawionego w pierwotnej wersji Ustawy OZE. 

Pomimo możliwości wprowadzenia nowelizacji, przeprowadzona analiza ekonomiczna może stanowić 

punkt odniesienia. Poddanie ocenie nowych metod wsparcia ukaże obraz czy przeprowadzona 

nowelizacja będzie działać na korzyść energetyki rozproszonej, czy też okaże się „hamulcem” 

energetyki prosumenckiej.      

Przeprowadzona analiza dotyczyła przydomowych instalacji, wykorzystujących najpowszechniejsze 

rozwiązania technologii prosumenckich, czyli instalację fotowoltaiczną i wiatrową. Instalacja 

fotowoltaiczna korzystająca ze wsparcia taryfami gwarantowanymi, wygenerowała największy zysk 

w rozpatrywanym okresie 15-letniej eksploatacji. Porównując otrzymane wyniki analizy 

dla zdefiniowanych założeń projektowych, łatwo zauważyć, że najbardziej opłacalną formą inwestycji 

dla obu technologii jest instalacja zrealizowana przy własnym wkładzie finansowym, bez pobierania 

kredytu, korzystająca z metody wsparcia w postaci taryf gwarantowanych. Jeżeli chodzi o inwestycję 

przeprowadzoną przy udziale kredytu i korzystanie z taryf FIT, przepływ pieniężny w rozpatrywanym 

okresie jest pomniejszony o strumień odsetek spłacanych kredytodawcy, co wpływa w sposób znaczący 

na całość inwestycji, stawiając na ostatnim miejscu pod względem ekonomiki inwestycję w instalację 

fotowoltaiczną, natomiast dla instalacji wiatrowej inwestycja przy zaciągnięciu kredytów i korzystaniu 

z taryf gwarantowanych jest nieopłacalna. 

Wsparcie programem „Prosument” jest dochodowe wyłącznie w przypadku badanej technologii 

instalacji fotowoltaicznej. Jest to związane z dużą różnicą kosztów początkowych. Dotacja oferowana 

w programie znacznie obniża koszty początkowe, jednakże 18% podatek nałożony na dotację, prowizja 

3% dla banku oraz odsetki związane z zaciągnięciem kredytu znaczniej obniżają atrakcyjność programu, 

stawiając na drugim miejscu pod względem opłacalności tą metodą wsparcia dla analizowanej instalacji 

fotowoltaicznej. Jeżeli chodzi o technologię wiatrową, inwestycja przy wsparciu programem prosument 

jest blisko osiągnięcia progu opłacalności.     

Dla przeanalizowanych rozwiązań widzimy duże różnice pomiędzy ostateczną wartością zysku 

osiągniętego po 15 latach eksploatacji. Możemy również zaobserwować inwestycje, które nie 

są efektywne ekonomicznie, czyli oprócz walorów ekologicznych nie ciągną za sobą żadnych korzyści 

dla prosumenta. Nasuwa się więc wniosek stający w opozycji z ogólnie dostępnymi opiniami, że zielone 

technologie to pewna i zyskowna inwestycja. Bardzo wiele czynników decyduje o ostatecznym uzysku 

energii elektrycznej z wybranej technologii odnawialnej. Jednakże kluczową sprawą jest wsparcie 

Państwa w rozwoju takich technologii poprzez korzystny dla prosumenta system wsparcia, zachęcając 

do inwestycji i rozwoju tego sekatora energetyki. Polsce został wyznaczony przez Komisję Europejską 

cel w ramach pakietu klimatycznego (3x20) m.in.: zwiększenia udziału energii odnawialnych 

w ogólnym mixie energetycznym do poziomu 15% do roku 2020. W roku 2015 Polska osiągnęła 

11,45% udziału OZE w produkcje energii elektrycznej, co stawia pod znakiem zapytania realizację 

celów pakietu. Polska potrzebuje jasno wyznaczonych metod wsparcia dla prosumentów, które zachęcą 

jak największą grupę ludzi do korzystania z zielonych technologii. Analizowane metody wsparcia 

w Ustawie OZE z dnia 20 lutego 2015, dają możliwość osiągnięcia korzystnej inwestycji. Nie jest 

to jednak zasadą. Aby inwestycja była rentowna, wymaga przemyślenia i dostosowania do panujących 

warunków klimatycznych i finansowych dla poszczególnego prosumenta. Warto zaznaczyć, że polskie 

społeczeństwo jest nieuświadomione w działaniu poszczególnych technologii. Nieliczni prosumenci 

potrafią kontrolować pracę swoich instalacji. W przypadkach montażu, serwisu czy też pomiarów będą 

oni musieli polegać na zewnętrznych usługach firm. Dobrym rozwiązaniem tego problemu byłoby 

podstawowe przeszkolenie przyszłych użytkowników w dziedzinie działania instalacji, choćby 

przy okazji drogi urzędowej prowadzącej do podpisania umów zezwalających na podłączenie instalacji 

do sieci.  
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EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI ENERGII Z BIOGAZU 

NA PRZYKŁADZIE BIAŁOSTOCKIEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

THE EFFICIENCY OF BIOGAS ENERGY PRODUCTION USING THE EXAMPLE 

OF SEWAGE TREATMENT PLANT IN BIALYSTOK 
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Streszczenie: Biogaz to cenne paliwo gazowe, źródło energii odnawialnej. Wytwarzany jest w komorach 

fermentacyjnych, w procesie oczyszczania ścieków. Energia wyprodukowana z biogazu może zaspokajać potrzeby 

własne oczyszczalni w ponad 50%. Zmniejsza zużycie energii zakupionej oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Poprawia bilans energetyczny i finansowy firmy, wpływa na jej ekonomikę. Ma bezpośrednie przełożenie 

na osiągane wskaźniki benchmarkingowe firmy. 

 

Słowa kluczowe: biogaz, ścieki, fermentacja, wskaźniki, benchmarking 

Abstract: Biogas is a valuable fuel and source of renewable energy. It is produced in fermentation chambers 

during the sewage treatment. The energy produced using biogas easily power the sewage treatment plant in over 

50%. It reduces the use of power purchased as well as pollution emission into the atmosphere. The process 

improves the overall balance of energy and finances and influence the company’s economy in a positive way. 

It has a direct transfer on received benchmarking rate of the company. 

Keywords: biogas, sewage, fermentation, indicators, benchmarking 

 

 

1. Wstęp 

 

Podczas oczyszczania ścieków powstają znaczne ilości osadów ściekowych. Jednym z etapów 

ich przeróbki jest fermentacja metanowa, której produktem ubocznym jest biogaz. Biogaz to cenne 

paliwo gazowe, źródło energii odnawialnej. W białostockiej oczyszczalni ścieków wytwarzany 

jest on w komorach fermentacyjnych, a następnie odprowadzany instalacją gazową i magazynowany 

w zbiornikach. W kolejnym etapie przeróbki wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej 

i ciepła w agregatach kogeneracyjnych. Stanowią one dodatkowe, niezależne źródło zasilania 

oczyszczalni. W białostockiej oczyszczalni ścieków biogaz służy do podgrzewania oleju grzewczego 

w suszarni osadów, a także do ogrzewania komór fermentacyjnych i budynków na terenie oczyszczalni 

ścieków z lokalnej kotłowni stanowiącej szczytowe i rezerwowe źródło ciepła w układzie 

ciepłowniczym. Produkcja biogazu w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. 

Przy oczyszczalniach ścieków powstaje coraz większa liczba biogazowi. Spowodowane jest to zarówno 

docenianiem ich pozytywnego znaczenia dla środowiska, jak i korzyściami ekonomicznymi. Produkcja 

biogazu ma swoje przełożenie także na osiągane wskaźniki benchmarkingowe firmy, prezentowane 

na tle innych, podobnych przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki ekonomiczne, eksploatacyjne, 
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inwestycyjne i środowiskowe, jako element benchmarkingu, umożliwiają porównanie firmy 

wodociągowo – kanalizacyjnej z innymi, podobnymi podmiotami w branży. Wskaźniki środowiskowe 

opisują w sposób ukierunkowany otoczenie obszaru eksploatacji, stanowiąc dodatkowo istotne 

uzupełnienie wizerunkowe firmy wodociągowej. Waga prezentowanych wskaźników sukcesywnie 

wzrasta wobec zapisów odpowiednich dyrektyw związanych z zobowiązaniami akcesyjnymi Polski. 

Rozwijając procesy związane z odnawialnymi źródłami energii można pozyskać dodatkowe środki 

finansowa na ich budowę, rozbudowę i modernizację np. z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska. 

 

 

2. Materiały i metody 

 

Białostocka oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku na początku lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Zaprojektowano ją i zrealizowano dla przepustowości 176 500 m3/dobę w oparciu 

o technologię osadu czynnego. W wyniku przeprowadzonej pod kątem usuwania związków biogennych 

modernizacji, jej przepustowość obniżyła się do 100 000 m3/dobę. Obecnie do oczyszczalni dopływają 

ścieki miejskie w ilości około 60 000 m3/d. W składzie ścieki przemysłowe stanowią tylko 20%. 

Podczas oczyszczania, na różnych etapach, powstają ogromne ilości osadów ściekowych. Osad 

odbierany jest ze ścieków na osadnikach wstępnych. Określany jest on jako osad surowy. W zależności 

od ilości przyjmowanych ścieków oraz ładunku, ilość wytwarzanych osadów surowych waha się 

od 2 300 m3/dobę do 3 000 m3/dobę o uwodnieniu od około 2,5 do 3 % suchej masy. Następnie osad 

pompowany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych, w których następuje jego zagęszczenie od około 5% 

do 10% suchej masy. Osad surowy bardzo dobrze zagęszcza się grawitacyjnie. Podczas biologicznego 

oczyszczania ścieków produkowany jest także osad nadmierny. Jest to osad czynny, który następnie jest 

zagęszczany na zagęszczarkach taśmowych przy współudziale flokulantów. Osad odwadnia się 

na taśmie do około 5 % suchej masy. Produkcja tego osadu wynosi około 240 m3/dobę. Zagęszczony 

osad surowy i osad nadmierny mieszane są w pompowni II stopnia i pompowane do czterech 

Wydzielonych Komór Fermentacyjnych (WKF) przedstawionych na rys.1.  

 

 

 
Rys.1. Widok na białostocką oczyszczalnię ścieków, w tle widoczne WKF oraz zbiorniki biogazu (opracowanie własne) 

Fig. 1.  View on Bialystok sewage treatment. In the background you can see anaerobic digestion tanks and biogas tanks  
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Każdy z WKF-ów ma pojemność 7 300 m3. Dzienna podaż osadu wynosi od 150 do 180 m3 do każdej 

komory. Fermentacja metanowa jest jednym z etapów przeróbki osadów. Produktem ubocznym tej 

przeróbki jest biogaz, cenne paliwo, źródło energii odnawialnej. Osad po fermentacji w ilości 600 ÷ 720 

m3/dobę transportowany jest z WKF do uśredniaczy, celem jego odgazowania i wystudzenia. Następnie 

odwadniany jest na prasach taśmowych do uwodnienia około 20 % suchej masy. Ilość osadu 

odwodnionego wynosi około 100 ton/dobę, co w przeciągu roku daje 36 500 Mg osadu. Węzeł 

fermentacji osadów jest obciążony w około 70%. 

Aktualnie czas zatrzymania w zbiornikach fermentacyjnych wynosi 40 dni. Minimalny czas 

fermentacji wynosi 21 dni. Skład biogazu, przedstawiony w tab. 1 oraz parametry fizyczne 

i energetyczne przedstawione w tab. 2, umożliwiają dostarczanie biogazu ze zbiornika do odbiorników 

bez konieczności jego odsiarczania. Biogaz wytwarzany w komorach fermentacyjnych, odprowadzany 

jest instalacją gazową do zbiorników, w których będzie magazynowany. Zbiorniki biogazu służące 

do magazynowania gazu wytworzonego w procesie fermentacji powinny być zbiornikami 

niskociśnieniowymi. Zazwyczaj wykonane są one z materiałów metalowych, żelbetowych 

lub specjalnych elastycznych tworzyw sztucznych. Zasadniczo wśród zbiorników wyróżnia się 

dwa podstawowe typy mokre oraz suche. Zbiorniki mokre są najtańszym rozwiązaniem 

technologicznym, montuje się je bezpośrednio nad komorą fermentacyjną. Zbiorniki suche natomiast 

stanowią oddzielną instalację. Montowane są najczęściej w pobliżu komór fermentacyjnych. 

W zależności od potrzeb mogą mieć dowolny kształt i wielkość oraz być zbudowane z tworzywa 

sztucznego lub gumy. 

 

 
Tab. 1. Skład biogazu z białostockiej oczyszczalni ścieków 

Tab. 1.  Ingredients of biogas from Bialystok water treatment plant 

Stężenie 

Metan 
Dwutlenek 

węgla 
Tlen Azot Siarkowodór Amoniak 

% % % % mg/m3 mg/m3 

61,525 38,269 0,032 0,155 278 0,12 

Źródło: [1] 

 

 
Tab. 2.  Parametry fizyczne i energetyczne biogazu z białostockiej oczyszczalni ścieków 

Tab. 2.  Physical and energetic parameters of biogas from Bialystok water treatment plant 

Ciśnienie 
Tempera

-tura 

Wilgotność 

względna  

() 

Zawartość 

wilgoci 

Gęstość 

() 

Gęstość 

względna  

(d) 

Ciepło 

spalania 

(H0) 

Wartość 

opałowa 

(H) 

Liczba 

Wobbego  

(W) 

Liczba 

Wobbego  

(W1) 

Pa K % g/m3 kg/m3 - kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 

3120 296 92,3 20,4 1,2 0,928 24.569 22.089 25.500 22.926 

Źródło: [1] 

 

 

W 2015 roku na terenie białostockiej oczyszczalni ścieków przeprowadzona została modernizacja 

dotycząca zbiorników biogazu. W celu maksymalnego wykorzystania całej ilości generowanego 

płynnego paliwa zaistniała potrzeba zwiększenia jego retencji w nowym zbiorniku. Stary zbiornik 

przedstawiony na rys. 2, stalowy z uszczelnieniem wodnym, o pojemności 3000 m3 zastąpiony został 

nowym, sferycznym zbiornikiem gazu przedstawionym na rys. 3.  
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Rys.2. Stalowy zbiorniki biogazu z uszczelnieniem 

wodnym (opracowanie własne) 

Fig. 2.  Steel biogas tanks with water seal 

Rys.3.  Sferyczny zbiorniki biogazu (opracowanie własne)  

Fig. 3.  Spherical biogas tank 

 

Sferyczne zbiorniki do przechowywania biogazu należą do suchego typu zbiorników i mogą mieć 

kształt 1/2 lub 3/4 sfery [2]. Wykonywane są ze specjalnych powłok poliestrowych pokrytych 

materiałem PVC w postaci najczęściej dwu - lub trzy - membranowej [3]. Zbiorniki te mogą mieć 

objętość od 10 do 19 000 m, średnicę od 3 do 30 m, a wysokość do 20 m.  

Ważnym czynnikiem przy przechowywaniu biogazu w zbiornikach jest utrzymanie właściwego 

ciśnienia w przestrzeni międzymembranowej. W tym celu wykorzystuje się wentylatory, które w sposób 

ciągły wdmuchują powietrze do przestrzeni między dwiema membranami, z jednoczesną regulacją jego 

odpływu. Wytworzone w ten sposób nadciśnienie służy regulacji i stabilizacji ciśnienia gazu 

w zbiorniku. Biogaz doprowadzany i odprowadzany jest przez rurociąg, wykonany ze stali 

kwasoodpornej. Ilość biogazu wypełniającego zbiornik regulowana jest za pomocą sondy 

ultradźwiękowej umieszczonej na szczycie zbiornika lub za pomocą przepływomierza [4]. 

 

 

3. Dyskusja wyników 

 

W kolejnym etapie procesu biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła 

w agregatach kogeneracyjnych stanowiących dodatkowe, niezależne źródło zasilania oczyszczalni. 

Służy także do podgrzewania oleju grzewczego w suszarni osadów, a także do ogrzewania komór 

fermentacyjnych i budynków na terenie oczyszczalni ścieków z lokalnej kotłowni stanowiącej 

szczytowe i rezerwowe źródło ciepła w układzie ciepłowniczym. Nadmiar biogazu awaryjnie spalany 

jest w istniejącej pochodni [5]. 
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Tab. 3.  Udział energii z biogazu w całkowitym zużyciu energii w firmie  

Tab. 3.  Participation biogas energy in overall energy usage 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012   2013 2014 2015 

Energia elektryczna 

zakupiona 

[kWh]  

20 198 602 21 107 774 21 204 954 19 348 062 21 405 965 19 937 776 

Energia elektryczna 

wyprodukowana z biogazu 

[kWh] 

8 113 656 9 553 982 9 436 150 10 669 734 9 619 484 10 141 294 

Zużycie całkowite energii 

elektrycznej  

[kWh] 

28 312 258 30 661 756 30 641 104 30 017 796 31 025 449 30 079 070 

Udział energii zielonej 

w całkowitym zużyciu [%] 
28,7 31,2 30,8 35,6 31,0 33,7 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rys.4. Zużycie energii w białostockiej oczyszczalni ścieków: kupiona/wyprodukowana (opracowanie własne) 

Fig. 4.  The usage of energy in Bialystok water treatment plant: bought/produced 

 

 

Energia wyprodukowana z biogazu wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni 

zaspokajając je w ponad 50% [6]. Udział energii z biogazu w całkowitym zużyciu energii w firmie oraz 

w stosunku do energii zużytej w oczyszczalni ścieków przedstawiono w tabeli 3 i tabeli 4 oraz na rys. 4. 

Wykorzystywanie biogazu zmniejsza zużycie energii zakupionej, surowców konwencjonalnych 

oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zielona energia wyprodukowana z biogazu jest energią 

czystą, nie obciąża środowiska naturalnego w takim stopniu jak wyprodukowana z paliw 

konwencjonalnych. Dodatkowo wpływa na ekonomikę firmy poprawiając bilans energetyczny 

i finansowy. 
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Tab. 4.  Udział energii z biogazu w stosunku do energii zużytej w oczyszczalni ścieków 

Tab. 4.  Participation of biogas energy comparing to energy used in sewage treatment plant 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Energia elektryczna zakupiona 

[kWh] 
8 144 514 8 339 039 8 892 577 7 243 152 9 397 459 8 707 676 

Średnia miesięczna zakupionej 

energii elektrycznej [kWh] 
678 710 694 920 741 048 603 596 783 122 725 640 

Energia elektryczna 

wyprodukowana z biogazu [kWh] 
8 113 65

6 
9 553 982 9 436 150 10 669 734 9 619 484 10 141 294 

Średnia miesięczna energii 

wyprodukowanej z biogazu [kWh] 
676 138 796 165 786 346 889 145 801 624 845 108 

Całkowite zużycie energii 

elektrycznej na oczyszczalni [kWh] 

16 258 

170 
17 893 021 18 328 727 17 912 886 19 016 943 18 848 970 

Średnia miesięczna zużytej energii 

[kWh] 
1 354 848 1 491 085 1 527 394 1 492 741 1 584 745 1 570 748 

Udział energii zielonej 

w całkowitym zużyciu energii 

na oczyszczalni [%] 

49,9% 53,4% 51,5% 59,6% 50,6% 53,8% 

Źródło: Opracowanie własne 

Sytuacja taka ma bezpośrednie przełożenie na osiągane wskaźniki benchmarkingowe firmy, 

prezentowane na tle innych, podobnych przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki ekonomiczne, 

eksploatacyjne, inwestycyjne i środowiskowe, jako element benchmarkingu, umożliwiają porównanie 

firmy wodociągowo – kanalizacyjnej z innymi, podobnymi podmiotami w branży. Umożliwiają 

wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowane procesy są wykonywane efektywnie, 

a następnie wskazują możliwości zastosowania podobnych we własnym przedsiębiorstwie [7]. Poprawa 

wyników działalności uzyskana dzięki wskaźnikom przekłada się na lepszy ogólny wizerunek firmy, 

pomaga wskazać obszary gdzie jest ona lepsza, ale również te, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa. 

Może być punktem odniesienia dla branży wskazując na najlepsze rozwiązania służące optymalizacji 

prowadzonych procesów.  

W Polsce badaniem benchmarkingowym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej zajmuje się Izba 

Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP). Rocznie za pomocą wypełnianych ankiet zbiera dane z firm 

wodociągowo – kanalizacyjnych. Począwszy od 2009 r. oblicza wskaźniki, a w konsekwencji 

tworzy  wydaje coroczne raporty benchmarkingowe. Projekt z roku na rok cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem. W badaniu za 2009 r. udział wzięło ok. 60 firm [8], natomiast w 2015 roku już ponad 

150 firm [9]. Podczas badania benchmarkingowego analizowanych zostaje ponad 30 wskaźników: 

eksploatacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych i ekonomicznych. Badaniem objęte są jedynie 

firmy, które wyrażają na to zgodę. Przygotowanie takiego raportu nie jest rzeczą łatwą nie tylko 

ze względu na rzetelność przekazywanych danych czy interpretację definicji zmiennych, lecz także 

na czas realizacji. Zbieranie danych za rok poprzedni odbywa się w momencie całkowitego 

podsumowania roku ubiegłego, przeważnie w miesiącu czerwcu. Następnie zebrane dane 

są przetwarzane i obrabiane przez IGWP i pod koniec roku ukazuje się raport benchmarkingowy. Firma 

biorąca udział w badaniu może wystąpić do IGWP o przygotowanie zestawienia wskaźników 

z wykresami dla swojego przedsiębiorstwa na tle wyników ogólnych. 

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki służące monitorowaniu energochłonności procesów 

dotyczących odbierania i oczyszczania ścieków, a także co się z tym nierozerwalnie wiąże gospodarki 

osadowej. Na wykresach zaznaczono kolorem granatowym wartość średnią z uzyskanego badania, 

jednak bardziej odpowiednia do porównywania jest wprowadzona kolorem czerwonym mediana, czyli 
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wartość, która dla uszeregowanych danych stanowi wartość środkową. Za pomocą zielonego słupka 

sklasyfikowano pozycję „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. z podaną wartością wskaźnika. 

Zestawiono dane z 2010 r. w porównaniu z ostatnimi zebranymi z 2014 r. Uzyskanie aktualniejszych 

danych będzie możliwe dopiero pod koniec roku. W czerwcu 2016 r. będą przygotowywane wskaźniki 

za rok 2015. Do porównania nie przyjęto 2009 r. ze względu na ilościowo mniejszy udział firm 

w pierwszym roku badania. Wydawałoby się, że pięcioletnia przestrzeń czasowa, jest zbyt krótka 

w analizowaniu wskaźników jednak daje już pewien zarys w wyznaczeniu trendów.  

Jednym z prezentowanych wskaźników jest: „Energochłonność procesu oczyszczania ścieków” 

przedstawiony na rys. 5. Wyznaczany jest on jako stosunek ilości energii zużytej w procesie 

oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych w stosunku do ilości ścieków 

oczyszczonych. Wskaźnik ten wyznacza jednostkowe zużycie energii w przeliczeniu na 1 m3 

oczyszczonych ścieków. Wartość średnia tego wskaźnika w grupie dużych przedsiębiorstw, pokryła się 

z wartością mediany i wyniosła 0,61 kWh/m3. Mimo, że z wykresu wyników benchmarkingowych 

można odczytać, iż jednostkowe zużycie energii w przeliczeniu na 1 m3 ścieków w białostockiej 

oczyszczalni ścieków jest większe od wartości średniej i mediany, a wynosi 0,77 kWh/m3 to nie jest 

to sytuacja bardzo niepokojąca. Wpływ na wysokość tego wskaźnika ma między innymi wysoka 

energochłonność prowadzonego procesu suszenia osadów ściekowych. Osad po odwodnieniu, 

do ok. 20 % suchej masy, kierowany jest do wysokotemperaturowej suszarni kontaktu pośredniego. 

Tam suszony jest na tacach grzejnych o temperaturze ok. 205-270oC. Osad zostaje w pełni 

zhigienizowany, a temperatura granulek po suszeniu wynosi ok. 100oC. Pewnego rodzaju rekompensatą 

w bilansie energochłonności procesu odbioru i oczyszczania ściegów jest wcześniej opisywana 

produkcja biogazu. Doskonale obrazuje to następny wskaźnik benchmarkingowy „Samowystarczalność 

energetyczna oczyszczalni ścieków” zaprezentowany na rys.6. 
 

 

 

Rys.5.  Wskaźnik: „Energochłonność procesu oczyszczania ścieków” (opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych 

z „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.) 

Fig. 5.  „Energy consumption in process of sewage treatment” indicator 

 

 

Wskaźnik „Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków” liczony jest ze stosunku 

energii elektrycznej wyprodukowanej na oczyszczalni ścieków w skali roku w agregatach 

kogeneracyjnych do łącznego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w procesie 

oczyszczania ścieków. Wskaźnik ten wyznacza ilościowy udział energii elektrycznej wyprodukowanej 

samodzielnie w stosunku do energii elektrycznej zużytej w oczyszczalni ścieków. Na rys. 6 doskonale 

zobrazowano jaki wpływ ma energia wyprodukowana z biogazu na efektywność i koszt procesów 

prowadzonych w oczyszczalni ścieków. 
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Rys. 6. Wskaźnik: „Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków” (opracowanie własne na podstawie danych 

uzyskanych z „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.) 

Fig. 6. „Energetical self-sufficiency of water treatment plant” indicator 

 

 

Wskaźnik „Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków” wprowadzony został 

do Raportu Benchmarkingowego, po raz pierwszy, w ostatnio przeprowadzonym badaniu w 2015 r. 

Jest bardzo ważnym wskaźnikiem środowiskowym pozwalającym na zbadanie liczby przedsiębiorstw 

posiadających jednostki kogeneracyjne, a co za tym idzie, stopnia samowystarczalności energetycznej 

w oczyszczalniach, na których kogeneracja występuje. Spośród przedsiębiorstw biorących udział 

w badaniu ankietowym produkcję energii w oczyszczalni wykazały 44 wodociągi z grupy średnich 

i dużych przedsiębiorstw, co stanowi 29,1% badanej próby.  

Kolejnym wskaźnikiem dotyczącym energochłonności przedstawionym na rys. 7 jest wskaźnik 

„Energochłonność procesu odbioru ścieków”. Wpływ na wysokość tego wskaźnika ma wielkość 

przedsiębiorstwa, ukształtowanie terenu, z którego odbierane są ścieki, a także stopień zaangażowania 

przedsiębiorstw w procesie negocjacji cen za zakup energii elektrycznej, który skutkuje otrzymywaniem 

rabatów przy zakupie energii. Liczony jest on ze zużycia energii elektrycznej w procesie odbioru 

ścieków w stosunku do ilości ścieków odebranych i oczyszczonych. Wyznacza jednostkowe zużycie 

energii w przeliczeniu na 1 m3 oczyszczonych ścieków. 

 

 

 

Rys. 7. Energochłonność procesu odbioru ścieków (opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z „Wodociągów 

Białostockich” Sp. z o.o.) 

Fig. 7. „Energy consumption of receiving sewage process” indicator 

 

 

Dla porównania efektywności i kosztów na rys. 8 przedstawiono inny wskaźnik benchmarkingowy 

„Energochłonność procesu dostarczania wody”. Wskaźnik ten wskazuje ilość w kWh zużytej energii 
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elektrycznej w procesie dostarczania wody w przeliczeniu na 1 m3 wody sprzedanej, w odniesieniu 

do wody zafakturowanej, w ciągu roku kalendarzowego. W stosunku do poprzednio prezentowanego 

wskaźnika „Energochłonność procesu odbioru ścieków” widać znaczną zmianę lokaty firmy 

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w pozycjonowaniu na tle firm wodociągowych z obszaru całej 

Polski. 

 

 

 

Rys.8.  Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych 

z „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.) 

Fig. 8. „Energy consuption of water delivery process” indicator 

Powyżej zaprezentowane wskaźniki środowiskowe opisują w sposób ukierunkowany otoczenie 

obszaru eksploatacji, stanowiąc dodatkowo istotne uzupełnienie wizerunkowe firmy wodociągowej. 

Waga prezentowanych wskaźników sukcesywnie wzrasta wobec zapisów dyrektywnych związanych 

z zobowiązaniami akcesyjnymi Polski. 

Zadania wynikające z potrzeb zrównoważonego rozwoju i rosnące koszty ochrony środowiska mają 

istotne znaczenie dla wzrostu taryf określając widoczne tempo wzrostu poziomu cywilizacyjnego. 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 

Zagospodarowanie osadów ściekowych jest integralnym elementem procesu oczyszczania ścieków. 

Fermentacja metanowa jest racjonalnym sposobem poprawy ich parametrów jakościowych, przynosząc 

dodatkowo efekt w postaci ciepła i energii. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w agregatach kogeneracyjnych stanowiących dodatkowe, niezależne źródło 

zasilania oczyszczalni. Służy do podgrzewania oleju grzewczego w suszarni osadów, do ogrzewania 

komór fermentacyjnych oraz budynków na terenie oczyszczalni ścieków. Energia elektryczna 

wyprodukowana z biogazu zaspokaja potrzeby własne oczyszczalni ścieków w ponad 50%. 

Wykorzystywanie biogazu zmniejsza zużycie energii zakupionej, surowców konwencjonalnych 

oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zielona energia jest energią czystą, nie obciąża środowiska 

przyrodniczego w takim stopniu, jak wyprodukowana z paliw konwencjonalnych. Dodatkowo wpływa 

na ekonomikę firmy poprawiając bilans energetyczny i finansowy. Produkcja biogazu ma bezpośrednie 

przełożenie na osiągane wskaźniki benchmarkingowe firmy, prezentowane na tle innych, podobnych 

przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki ekonomiczne, eksploatacyjne, inwestycyjne i środowiskowe, jako 

element benchmarkingu, umożliwiają porównanie firmy wodociągowo – kanalizacyjnej z innymi, 

podobnymi podmiotami w branży. Umożliwiają wykrywanie czynników, które sprawiają, 

że prowadzone procesy są wykonywane efektywnie, wskazują możliwości zastosowania podobnych 

we własnym przedsiębiorstwie. Waga wskaźników środowiskowych sukcesywnie wzrasta wobec 
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zapisów dyrektywnych związanych z zobowiązaniami akcesyjnymi Polski. Rozwijając procesy 

związane z odnawialnymi źródłami energii można pozyskać dodatkowe środki finansowa na ich 

budowę, rozbudowie i modernizację np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  
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Streszczenie: Celem tej pracy była analiza opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej dla domu 

jednorodzinnego. Podczas analizy rozważano różne warianty: różne typy bilansowania energii, program 

NFOŚiGW "Prosument" oraz taryfy gwarantowane. Analiza pokazała, że im mniejsza jest moc instalacji 

tym krótszy okres zwrotu inwestycji oraz, że im większe jest roczne zużycie energii elektrycznej tym bardziej 

opłacalna jest instalacja fotowoltaiczna. 

 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia słoneczna, fotowoltaika 

Abstract: The aim of this study was to analyze the profitability of photovoltaic micro installations for single-family 

home. The analysis considered several variants: different types of net metering, program NFOŚiGW "Prosument" 

and feed in tariffs. Analyses show that the smaller power of installation, the shorter simple payback time 

and the greater the annual consumption of electric energy, the more profitable photovoltaic installation. 

 

Keywords: renewable energy sources, solar energy, photovoltaics 

 

 

1. Wstęp 

 

Coraz większa świadomość społeczna oraz troska o ochronę środowiska powodują, że większym 

zainteresowaniem cieszą się systemy energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii. 

Odnawialnym źródłem energii, można nazwać takie źródło, którego wykorzystanie nie wiąże się 

z długotrwałym deficytem energii. Do odnawialnych źródeł energii można zaliczyć: energię 

promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, 

biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów [9].  

Na szczególną uwagę zasługuje energia promieniowania słonecznego. Jest to odnawialne źródło 

energii o największym potencjale. Słońce wypromieniowuje ogromne ilości energii część tej energii, 

która dociera do Ziemi jest wielokrotnie większa niż zapotrzebowanie na energię na Ziemi. Są różne 

metody konwersji energii promieniowania słonecznego. W energetyce wykorzystuje się konwersję 

fototermiczną (do produkcji ciepła) oraz konwersję fotoelektryczną (do produkcji energii elektrycznej).                

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego jest fotowoltaika, która pozwala na bezpośrednią konwersję energii promieniowania 

słonecznego na energię elektryczną. Dalsza część pracy poświęcona jest analizie przeprowadzonej 

symulacji komputerowej funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Rozważano mikroinstalacje 

fotowoltaiczne typu on-grid (przyłączone do sieci elektroenergetycznej) o różnej mocy od 1 do 10 kWp, 

które pracują na potrzeby domu jednorodzinnego.  
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W celu wyliczenia ile energii słonecznej dociera do modułów fotowoltaicznych w każdym kroku 

czasowym w pracy wykorzystano, zaczerpnięte z literatury [3], wartości sum godzinowych 

promieniowania bezpośredniego i rozproszonego docierającego do powierzchni poziomej. 

Są to wartości średnie wieloletnie dla regionu wielkopolsko – mazowieckiego, odnoszą się one 

do tak zwanych uśrednionych dni każdego miesiąca. Temperatura powietrza atmosferycznego Tz 

była określana zgodnie z modelem zaczerpniętym z literatury [2]. Wykorzystano średnie miesięczne 

wartości temperatur powietrza dla Warszawy Tśred [3].  

 

 
Tab. 1. Średnie miesięczne wartości temperatur powietrza dla Warszawy 

Tab. 1  Average monthly ambient temperature values for Warsaw 

 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tsred [°C] -3,5 -2,6 1,2 7,8 13,8 17,3 19,1 18,2 13,9 8,1 3,0 -0,6 

Źródło: [3] 

 

 

Przyjęto, że dla każdego miesiąca dzienna amplituda temperatury ma taką samą wartość Amp. 

Zależność do wyznaczania temperatury powietrza atmosferycznego dla danej godziny dnia th 

oraz danego miesiąca tm [3]: 

 

 ))],((sin([)(),( mhmpmsredmha ttFAtTttT     (1) 

 

gdzie:  

),( mh ttF  – poprawka temperatury powietrza atmosferycznego zależna od miesiąca tm i godziny dnia th  

 

Poprawka temperatury dla poszczególnych pór dnia została wyznaczona w następujący sposób: 
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 tmax = 14,5   (7) 

 

 tminus(tm) =  tmax – 24           (8) 
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 tplus(tm) = (twschodu(tm) – 1) + 24    (9) 

 

gdzie:  

twschodu  – godzina wschodu [h]; 

Td  – długość dnia słonecznego [h]; 

tmax  – godzina, o której występuje maksymalna temperatura [h]; 

tminus  – godzina występowania maksymalnej temperatury jeden dzień wcześniej [h]; 

tplus  – godzina występowania minimalnej temperatury jeden dzień później [h]. 

 

Całkowita gęstość strumienia promieniowania słonecznego Gβ [W/m2] zgodnie z teorią Liu-Jordana, 

była wyznaczana z następującej zależności [6]: 

 

 oodbddbb RtGtGRtGtRtGtG   ))()(()()()()(  (10) 

 

gdzie:  

Gb  – gęstość strumienia promieniowania bezpośredniego na płaszczyznę poziomą [W/m2];  

Gd  – gęstość strumienia promieniowania dyfuzyjnego na płaszczyznę poziomą [W/m2];  

Rb  – współczynnik korekcyjny dla promieniowania bezpośredniego;  

Rd  – współczynnik korekcyjny dla promieniowania rozproszonego;  

Ro  – współczynnik korekcyjny dla promieniowania odbitego;  

ρo  – współczynnik refleksyjności podłoża. 

 

Współczynniki korekcyjne Rd i Ro określone były następującymi zależnościami [4]: 

  

  
2

)cos(1 
dR  (11)      

                                                      

  
2

)cos(1 
oR  (12) 

  

Współczynnik korekcyjny Rb dla modułu fotowoltaicznego pochylonego i skierowanego w stronę 

południa określany był następującą zależnością [4]:  

 

 
)sin()sin()cos()cos()cos(

)sin()sin()cos()cos()cos(








bR  (13)                                       

 

gdzie:   

Φ  – szerokość geograficzna [stopnie];  

δ  – deklinacja Słońca [stopnie];  

ω  – kąt czasowy Słońca [stopnie];  

β  –  kąt nachylenia modułu fotowoltaicznego względem horyzontu [stopnie].  

 

Deklinację Słońca można określić w sposób przybliżony za pomocą zależności [1]: 
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n
  (14) 

 

gdzie:  

n  – oznacza numer kolejnego dnia roku. 
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Symulacja przeprowadzana była dla uśrednionych dni danego miesiąca (dni rekomendowanych). 

Tab. 2 przedstawia dni, które były wykorzystywane w obliczeniach. 

 

 
Tab. 2. Dni rekomendowane wykorzystywane do obliczeń 

Tab. 2.  Recommended days used to calculations 

 

Miesiąc Data Numer dnia rekomendowanego - n 

Styczeń 17 17 

Luty 16 47 

Marzec 16 75 

Kwiecień 15 105 

Maj 15 135 

Czerwiec 11 162 

Lipiec 17 198 

Sierpień 16 228 

Wrzesień 15 258 

Październik 15 288 

Listopad 14 318 

Grudzień 10 344 

Źródło: [6] 

 

 

Kąt czasowy Słońca ω został określony wzorem [1]: 

 

    1215  slont   (15) 

 

gdzie:  

tslon  – czas słoneczny [h]. 

 

Czas słoneczny był wyznaczany z zależności [6]:  

 

   ELLtt lokstslon  4   (16) 

 

gdzie:   

t  – czas strefowy [h];  

Lst  – południk standardowy, dla którego określony jest czas strefowy [stopnie];  

Llok  – południk lokalny na którym leży punkt, dla którego chcemy określić czas słoneczny [stopnie];  

E  – równanie czasu [minuty]. 

 

Równanie czasu E to różnica pomiędzy czasem prawdziwym słonecznym, a średnim słonecznym. 

Przybliżona wartość równania czasu wyliczana była na podstawie równania [6]: 
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    ][
365

360
1 stopnienB   (18) 

  

gdzie:  

n  – numer dnia w roku.  

 

W symulacji komputerowej zastosowano uproszczony model matematyczny modułów 

fotowoltaicznych. Sprawność modułów fotowoltaicznych została opisana następującą zależnością [7]:  

 

 ηel(t) = ηref(1 − Bref(TPV(t) − Tref)) (19) 

 

gdzie:  

ηel(t)  – sprawność elektryczna modułu fotowoltaicznego [-];  

ηref  – sprawność elektryczna modułu fotowoltaicznego w warunkach standardowych [-];  

Bref  – temperaturowy współczynnik spadku sprawności [1/K];  

TPV(t) – temperatura ogniw fotowoltaicznych [K]; 

Tref  – temperatura referencyjna ogniw fotowoltaicznych, [K]. 

 

Temperatura ogniw fotowoltaicznych była określana następującą zależnością, [7]:  

    

 𝑇𝑃𝑉(𝑡) = 𝑇𝑎(𝑡ℎ, 𝑡𝑚) + 𝑘 ∙  𝐺𝛽(𝑡) (20) 

 

gdzie:  

TPV (t)  – temperatura ogniw fotowoltaicznych [K];  

Ta (th,tm) – temperatura powietrza atmosferycznego [K];  

k  – współczynnik pomocniczy, [(Km2)/W]. 

 

Moc elektryczna modułów fotowoltaicznych była określana zgodnie z następującą zależnością:  

 

 Qel(t) = ηel(t)  ∙  APV  ∙  Gβ(t) (21) 

 

gdzie:  

Qel (t) – moc elektryczna modułów [W];  

APV  – powierzchnia modułów fotowoltaicznych [m2]. 

 

Symulacja komputerowa funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej była przeprowadzana 

w specjalnie przygotowanym do tego celu arkuszu kalkulacyjnym Excel. Z uwagi na dostępne dane 

meteorologiczne symulacja została przeprowadzona z krokiem czasowym równym jednej godzinie. 

Rozważano mikroinstalację fotowoltaiczną zlokalizowaną w Warszawie. Założono, że moduły 

fotowoltaiczne są zainstalowane na dachu, pochylonym pod kątem 30° i skierowanym na południe. 

Dodatkowo założono, że dach nie jest zacieniany. Przyjęta wartość refleksyjności dyfuzyjnej 

dla promieniowania słonecznego wynosi 0,15. Wartość natężenia promieniowania odbitego obliczono 

zgodnie z ostatnim członem wzoru (10).  

Przy obliczaniu uzysku energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej uwzględniono średnioroczną 

sprawność falownika na poziomie 97% oraz średnioroczną sprawność przewodów DC i AC na poziomie 

98%. W pracy założono, że średnioroczny spadek sprawności modułów fotowoltaicznych wynosi 1%. 

W tab. 3 zestawione zostały wartości najważniejszych parametrów, które były wykorzystane podczas 

symulacji.   
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Tab. 3. Wartości najważniejszych parametrów wykorzystywanych w symulacji działania instalacji fotowoltaicznej 

Tab. 3  Values of the most important parameters used in the simulation of the installation of photovoltaic 

 

Lp. Symbol Opis Wartość 

1. Amp dzienna amplituda temperatury [K] 7 

2. β pochylenie modułów fotowoltaicznych [°] 30 

3. 𝜙 szerokość geograficzna [°] 52 

4. ρo współczynnik refleksyjności podłoża [-] 0,15 

5. Lst południk standardowy [°] -30 

6. Llok południk lokalny (długość geograficzna) [°] -21 

7. 𝜂𝑟𝑒𝑓 sprawność elektryczna modułu fotowoltaicznego w warunkach 

standardowych [-] 

0,16 

8. 𝐵𝑟𝑒𝑓  temperaturowy współczynnik spadku sprawności [-] 0,0036 

9. APV powierzchnia netto modułów PV [m2] 6,5 m2 na 

każdy 1 kW  

10. 𝑇𝑟𝑒𝑓  temperatura referencyjna ogniwa PV [℃]  25 

11. k współczynnik pomocniczy dla modułów posadowionych na pochyłym 

dachu [(Km2)/J] 

0,0563 

 

 

W kolejnym etapie analizy porównano, z krokiem czasowym równym jednej godzinie 

wyprodukowaną z instalacji fotowoltaicznej energię elektryczną z aktualnym zapotrzebowaniem 

obiektu. Na podstawie oszacowania czasu pracy poszczególnych urządzeń zasilanych energią 

elektryczną oszacowane zostało zużycie energii elektrycznej w poszczególnych godzinach dnia. 

Założono, że w danym miesiącu w każdym dniu profil zużycia jest taki sam. Dodatkowo założono, 

że profile zużycia w niektórych miesiącach są takie same (w styczniu i grudniu, w lutym i listopadzie, 

marcu i październiku oraz kwietniu i wrześniu). Założono również, że w miesiącach od maja do sierpnia 

profil zużycia jest taki sam. Różnice pomiędzy profilami zużycia były warunkowane głównie różnicami 

w czasie wykorzystania oświetlenia oraz nieco innym planem dnia osób zamieszkujących obiekt 

w zależności od pory roku. Przyjęte do obliczeń przebiegi zapotrzebowania na energię elektryczną 

zostały przedstawione na rysunku 1. Z uwagi na to, że rozważane były różne poziomy rocznego zużycia 

energii elektrycznej to przebieg zapotrzebowania na energię elektryczną został podany w %.  

W każdej godzinie określone zostało ile energii elektrycznej wyprodukuje instalacja PV, ile energii 

kupimy z sieci oraz ile energii elektrycznej oddamy do sieci. Na podstawie tego można było określić 

jaka część energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji PV zostanie zużyta na potrzeby 

własne (bieżące zużycie energii elektrycznej w całym obiekcie). 
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Rys.1.  Dzienny przebieg zapotrzebowania na energię elektryczną (praca własna) 

Fig. 1.  The daily course of the demand for electricity  

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny [5], średnie zużycie energii 

elektrycznej na osobę w Polsce wynosi 763 kWh/rok. W przeprowadzonej analizie rozważono trzy 

przypadki: rodzina 3-osobowa, rodzina 4-osobowa oraz rodzina 5-osobowa. Wszystkie rozważane 

przypadki wraz z zapotrzebowaniem na energię elektryczną zestawione zostały w tabeli 4. 

 

 
Tab. 4. Rozważane warianty rocznego zużycia energii elektrycznej [5] 

Tab. 4.  Considered variants of the annual electricity consumption [5] 

 

Wariant Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] 

Rodzina 3-osobowa 2289  

Rodzina 4-osobowa 3052 

Rodzina 5-osobowa 3815 

 

 

W ramach przeprowadzonej symulacji dokonano również uproszczonej analizy ekonomicznej, która 

miała na celu oszacowanie okresów zwrotu nakładów na inwestycje związane z realizacją 

mikroinstalacji fotowoltaicznych. Podczas analizy ekonomicznej rozważano 4 różne warianty.  

Wariant I odwzorowuje obecną sytuację ekonomiczną właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych 

(stan na 5 maja 2016 r.). Uwzględnione zostały zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku 

o odnawialnych źródłach energii [9], które wprowadzają bilansowanie półroczne energii (ang. net 

metering) oraz sprzedaż nadwyżek energii do sieci po cenie równej 100% średniej ceny energii 

elektrycznej z poprzedniego kwartału (167,36 zł/MWh [8]). W praktyce oznacza to, że bilansowaniu 

podlega jedynie koszt samej energii elektrycznej natomiast pozostałe koszty związane z zakupem 

energii elektrycznej (podatek VAT, akcyza, podatki i opłaty lokalne, koszty własne spółki 
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dystrybucyjnej, marża spółki dystrybucyjnej oraz koszty zakupu usług przesyłowych) nie są 

bilansowane. 

Wariant II podobnie jak wariant I zakłada półroczne bilansowanie energii, dodatkowo zakłada 

również korzystanie z taryf gwarantowanych (ang. feed in tariff) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 

20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii [9]. Zgodnie z nowelizacją ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, taryfy gwarantowane mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2016 roku. 

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kWp włącznie przewidziane zostały taryfy 

gwarantowane w wysokości 0,75 zł/kWh (0,615 zł/kWh po odliczeniu 18% podatku dochodowego) 

oraz 0,65 zł/kWh (0,533 zł/kWh po odliczeniu 18% podatku dochodowego).         

Wariant III zakłada pełne bilansowanie kosztów energii elektrycznej w okresach półrocznych 

ze współczynnikiem bilansowania równym 0,7. W praktyce oznacza to, że właściciel mikroinstalacji 

fotowoltaicznej, za każdą oddaną do sieci 1 kWh energii elektrycznej uzyskuje uprawnienie 

do darmowego pobrania z sieci 0,7 kWh (w przypadku instalacji o mocy do 7 kWp) lub 0,5 kWh 

(w przypadku instalacji o mocy powyżej 7 kWp do 40 kWp włącznie). Wariant ten jest wariantem czysto 

hipotetycznym, ponieważ w momencie powstawania tej pracy (5 maja 2016 r.) nie były znane szczegóły 

zapowiadanej kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.  

Wariant IV zakłada półroczne bilansowanie energii na obecnych zasadach (stan na dzień 5 maja 

2016) oraz skorzystanie z programu priorytetowego NFOŚiGW „Prosument”. W ramach programu 

„Prosument” można uzyskać dotację w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Pozostałe 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia finansowane jest kredytem preferencyjnym 

z oprocentowaniem w wysokości 1% w skali roku. Z programu „Prosument” można skorzystać na trzy 

sposoby: poprzez banki, poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

lub poprzez samorządy. W przeprowadzonej analizie założono, że korzysta się z programu „Prosument” 

poprzez banki. W związku z tym uwzględniono prowizję, którą pobiera bank. Prowizja wynosi 3% 

kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i 1,5% rocznie od aktualnego stanu 

zadłużenia w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym kredytowania. W analizie założono, 

że kredyt jest udzielony na okres 5 lat. Od kwoty dotacji bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat 

i prowizji. W kosztach inwestycji uwzględniono odsetki od kredytu, prowizję oraz podatek dochodowy 

od dotacji (założono 18%).   

W przypadku wariantów I, II oraz III założono, że inwestor realizuje przedsięwzięcie z własnych 

środków nie korzystając z dotacji. Tylko w przypadku wariantu IV uwzględniono kredyt w ramach 

programu „Prosument”. Takie założenie dobrze odwzorowuje obecną sytuację na rynku. W przypadku 

mikroinstalacji o mocy do 10 kWp część inwestorów realizuje inwestycje z własnych środków. 

Większość inwestorów, którzy decydują się na finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej kredytem 

motywuje chęć otrzymania dotacji, ponieważ warunkiem skorzystania z programu „Prosument” 

i otrzymania dotacji jest właśnie zaciągnięcie kredytu.  

W tabeli 5 przedstawione zostały koszty inwestycyjne jakie przyjęto w pracy (na podstawie oferty 

jednej z firm instalatorskich). Założono, że podane kwoty zawierają 8% VAT.    

Dla każdego z przedstawionych wariantów wyliczone zostały korzyści finansowe wynikające 

z eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Na korzyści te składają się: oszczędności wynikające z energii 

elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej i zużytej na potrzeby własne, zyski 

z nadwyżki energii elektrycznej oddanej do sieci oraz zyski z energii elektrycznej zbilansowanej. 

Po uwzględnieniu kosztów inwestycyjnych oraz korzyści finansowych wyliczono proste okresy zwrotu 

nakładów na inwestycje SPBT (ang. Simple Pay Back Time):  

 

 𝑆𝑃𝐵𝑇 =  
𝑁

𝐾
 (22)               

  

gdzie:  

N  – nakłady inwestycyjne [PLN]; 

K – korzyści finansowe [PLN/rok]. 
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Tab. 5. Przyjęte koszty inwestycyjne instalacji fotowoltaicznych 

Tab. 5.  Investment costs of photovoltaic systems 

 

Moc 

instalacji 

[kWp] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Koszt 

inwestycyjny 

[PLN] 

8000 15000 21000 26000 30000 33000 35000 40000 45000 50000 

Jednostkowy 

koszt 

inwestycyjny 

[PLN/kWp] 

8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 5000 5000 5000 

 

 

2. Dyskusja wyników 

 

Na rysunku 2 przedstawiony został bilans energii, elektrycznej za pierwsze półrocze (w pierwszym 

roku funkcjonowania instalacji), w rozważanym budynku jednorodzinnym, który zamieszkuje  

4-osobowa rodzina. Rozważana była instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp. 

 

 

 
 

Rys.2.  Bilans energii elektrycznej w rozważanym obiekcie w pierwszym półroczu (praca własna) 

Fig. 2.  The balance of electricity at the facility under consideration in the first half of the year  

 

 

Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w rozważanym okresie wynosiło 1513 kWh. 

Instalacja fotowoltaiczna w tym okresie wyprodukowała 1625 kWh energii elektrycznej, z czego 

639 kWh zostało skonsumowane na bieżąco (zużycie na potrzeby własne 39%), a 986 kWh zostało 

oddane do sieci. Dodatkowo z sieci pobrane zostało 874 kWh energii elektrycznej. Analogiczne 

kalkulacje zostały przeprowadzone dla wszystkich rozważanych mocy instalacji, dla trzech różnych 

poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Pozwoliło to między innymi na wyliczenie jakie 

jest zużycie wyprodukowanej z PV energii elektrycznej na potrzeby własne. Poziom wykorzystania 

energii elektrycznej z PV na potrzeby własne, w odniesieniu do całego roku, w zależności od mocy 

instalacji, dla rodziny 4-osobowej (zużycie roczne 3052 kWh) został zaprezentowany na rysunku 3. 
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Rys.3.  Zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne (praca własna) 

Fig. 3.  The consumption of electricity produced for own needs 

 

 

Z rysunku 3 wynika, że im większa moc instalacji fotowoltaicznej (więcej produkowanej energii 

elektrycznej) tym mniejsze zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne (przy założeniu stałego 

rocznego zużycia energii elektrycznej równego 3052 kWh/rok). W przypadku instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 3 kWp, czyli takiej która wyprodukuje w przybliżeniu tyle energii ile zużywa w ciągu całego 

roku rozważany obiekt poziom wykorzystania energii na potrzeby własne wynosi 40%. Pozostałe 

60% to energia oddawana do sieci. 

Na rysunkach 4, 5 oraz 6 przedstawiono okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych odpowiednio 

dla rodziny 3-osobowej, 4-osobowej oraz 5-osobowej. Dla każdego rozważanego modelu rodziny 

przestawiono okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych w każdym z rozważanych wariantów 

ekonomicznych.  

W przypadku każdego modelu rodziny, we wszystkich wariantach oprócz wariantu II (wariant 

z taryfami gwarantowanymi) dla instalacji o mocy powyżej 6 kWp im większa jest moc instalacji 

tym dłuższy okres zwrotu. W przypadku instalacji o mocy mniejszej od 6 kWp nie zawsze tak jest 

z uwagi na różnicę w jednostkowym koszcie instalacji. Mniejsze instalacje mają większe jednostkowe 

koszty inwestycyjne (PLN/kWp). Największy przyrost wartości okresu zwrotu wraz ze wzrostem mocy 

instalacji można zaobserwować w przypadku wariantu III (net metering ze współczynnikiem 

bilansowania 1:0,7 lub 1:0,5). Tylko w przypadku wariantu II można zaobserwować skrócenie okresu 

zwrotu nakładów wraz ze wzrostem mocy instalacji. Obserwując rysunki 4, 5 oraz 6 widać, że wraz 

ze wzrostem rocznego zużycia energii elektrycznej (wraz ze wzrostem liczby osób w rodzinie) spada 

wartość okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych. W praktyce oznacza to, że im większe jest zużycie 

energii elektrycznej w danym obiekcie tym krótszy jest okres zwrotu nakładów inwestycyjnych 

na instalację fotowoltaiczną.  

W przypadku instalacji fotowoltaicznych małej mocy (1 - 2 kWp) w każdym z rozważanych modeli 

rodziny wariantem o najkrótszym okresie zwrotu jest wariant IV (z programem "Prosument"), z kolei 

pozostałe warianty mają zbliżone okresy zwrotu.    

W przypadku instalacji fotowoltaicznych większej mocy (9 - 10 kWp) w każdym z rozważanych 

modeli rodziny wariantem o najkrótszym okresie zwrotu jest wariant II (z taryfami gwarantowanymi), 

z kolei wariantem o najdłuższym okresie zwrotu jest wariant III (net metering ze współczynnikiem 

bilansowania 1:0,7 lub 1:0,5).  

W przypadku niewielkiego rocznego zużycia energii elektrycznej (rodzina 3-osobowa) montaż 

instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10 kWp jest zupełnie bezcelowy (bardzo długie okresy zwrotu 

inwestycji. 
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Rys. 4.  Okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych na instalację fotowoltaiczną w przypadku rodziny 3-osobowej (praca 

własna) 

Fig. 4.  The payback periods of investment in photovoltaic installation for a family of 3-person  

 

 

 
Rys. 5.  Okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych na instalację fotowoltaiczną w przypadku rodziny 4-osobowej (praca 

własna  

Fig. 5.  The payback periods of investment in photovoltaic installation for a family of 4-person  
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Rys. 6.  Okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych na instalację fotowoltaiczną w przypadku rodziny 5-osobowej (praca 

własna) 

Fig. 6.  The payback periods of investment in photovoltaic installation for a family of 5-person  

 

 

3. Podsumowanie i wnioski 

 

Im większe jest roczne zużycie energii elektrycznej tym krótszy jest okres zwrotu nakładów 

inwestycyjnych na instalację fotowoltaiczną. W przypadku domu jednorodzinnego o rocznym zużycia 

około 2000 kWh inwestycja w instalację fotowoltaiczną o mocy około 10 kWp jest zupełnie bezcelowa. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest taki dobór mocy instalacji 

fotowoltaicznej, aby roczna produkcja energii elektrycznej była w przybliżeniu równa rocznemu 

zużyciu energii elektrycznej w danym obiekcie. Warto również starać się zmaksymalizować ilość 

energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej zużywaną na potrzeby własne (bieżące 

zużycie energii elektrycznej w obiekcie).     

Dla instalacji o mocy powyżej 6 kWp wraz ze wzrostem mocy instalacji fotowoltaicznej wydłuża się 

okres zwrotu nakładów, wyjątek stanowi wariant z taryfami gwarantowanymi. Wysoka cena energii 

oddawanej do sieci w tym przypadku powoduje, że im większa moc instalacji słonecznej tym krótszy 

okres zwrotu, co może zachęcać potencjalnych inwestorów do budowania instalacji 

przewymiarowanych w stosunku do potrzeb własnych. Pozostałe warianty (I, III oraz IV) zachęcają 

raczej inwestorów do dopasowania mocy instalacji do potrzeb własnych oraz do jak największego 

poziomu wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby własne. 
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EKSPLOATACJA WYBRANEGO SYSTEMU OZE 

NA PRZYKŁADZIE MAŁEJ ELEKTROWNI 

WIATROWEJ Z TURBINĄ O PIONOWEJ OSI OBROTU 

EXPLOITATION OF SELECTED RES INSTALLATION ON THE EXAMPLE 

OF SMALL WIND POWER STATION WITH VERTICAL AXIS WIND TURBINE 
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1)  patrycja_urbanska_94@wp.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy, www.utp.edu.pl 

 

 

Streszczenie: Celem tego artykułu jest przedstawienie potencjału możliwości wykorzystania małych elektrowni 

wiatrowych w Polsce. Przedstawiony problem techniczny dotyczy aspektów eksploatacji instalacji OZE, w skład 

której wchodzi elektrownia wiatrowa o pionowej osi obrotu firmy Amperius, która funkcjonuje w Laboratorium 

Inżynierii OZE Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

W artykule przedstawiono wady i zalety tego typu instalacji oraz omówiono problemy ich eksploatacji.  

Na początku pracy przybliżone zostały podstawowe definicje takie, jak wiatr oraz małe elektrownie wiatrowe. 

Następnie w szczegółowy sposób została omówiona turbina o pionowej osi obrotu. W publikacji przedstawiono 

również zasadę działania omawianej turbiny, omówiono siły działające na nią oraz jej najważniejsze zalety i wady.  

W pracy przedstawiony został również projekt instalacji, który składa się z: turbiny wiatrowej o pionowej osi 

obrotu, sterownika, akumulatora oraz zbiornika wody z umieszczoną w środku grzałką. W artykule została 

omówiona kwestia poprawnej eksploatacji instalacji małej elektrowni wiatrowej. W pracy przedstawiono między 

innymi tabele prezentujące wymagane czynności eksploatacyjne małej elektrowni wiatrowej wraz z częstotliwością 

ich powtarzania. 

 

Słowa kluczowe: przydomowa elektrownia wiatrowa, turbina o pionowej osi obrotu, eksploatacja instalacji OZE 

Abstract: The aim of this article is presentation the potential possibility of using small wind power station 

in Poland. This technical problem concerns exploitation of renewable energy source installation which has mall 

wind power station with vertical axis wind turbine which is located in lab on the University of Science 

and Technology in Bydgoszcz. This article shows advantages and disadvantages installation of this type 

and describes problem of exploitation this installation. 

At the beginning this article are describe basic definitions for example wind and using small wind power station. 

Next the article presents using small wind power station, way of using installation with this turbine and the most 

important shows advantages and disadvantages. This article also describes project installation  with  small wind 

power station with vertical axis wind turbine, controller, battery and water tank with water heater. This article 

presents correct exploitation source installation which has mall wind power station with vertical axis wind turbine. 

What is more this article shows the table with exploitation actions and present how often we should repeat 

this actions. 

 

Keywords: home wind power, exploitation installation of renewable source of energy, Vertical Axis Wind Turbine 
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1. Wstęp 

 

W dzisiejszych czasach nasza planeta zmaga się z ogromnym problem jakim jest zanieczyszczenie 

środowiska. Rozwijający się przemysł, pojawianie się na drogach coraz to większej ilości pojazdów 

samochodowych na paliwa konwencjonalne sprawiają, że wskaźniki zanieczyszczeń w powietrzu rosną. 

Główną przyczyną wysokich stężeń pyłów, jak i benzo(a)pirenu jest tzw. niska emisja, czyli 

zanieczyszczenia, które pochodzą z pieców/kotłów zamontowanych w budynkach mieszkalnych 

lub miejscowych kotłowniach węglowych, gdzie spalane jest paliwo w sposób nieefektywny. Według 

doniesień Najwyższej Izby Kontroli Polska od kilku lat jest na czele państw najbardziej 

zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Stan ten potwierdzają raporty przygotowane przez niezależne 

instytucje. Na rysunku 1 przedstawiono wyniki pomiarów poziomu pyłu zawieszonego PM2,5, który 

jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. 

PM2,5 to pył zawieszony o średnicy 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica 

ludzkiego włosa. Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu 

zawieszonego PM2.5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja 

na wysokie stężenia pyłu PM2.5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu 

oddechowego i krążenia [1, 3, 4]. 

 

 

 
 

Rys.1.  Mapa wyników pomiarów poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 w Europie (źródło: WHO) 

Fig. 1.  Map of results of measurement of suspended particulate matter PM2.5 in Europe 

 

Jednym z możliwych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest wykorzystywanie 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Instalacje te na obecnym etapie rozwoju technologicznego 

są droższe od dotychczas wykorzystywanych systemów konwencjonalnych jednak cena 

ich dynamicznie spada (szczególnie widać to po instalacjach fotowoltaicznych) oraz są one coraz 

bardziej sprawne. Czynniki te powodują, że instalacje tego typu mogą być stosowane nie tylko z uwagi 

na korzystny efekt ekologiczny, ale również dzięki skracaniu się czasu ich spłaty, co uzasadnia 

ich stosowanie [3, 4, 5].  

W niniejszym artykule podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania małych elektrowni 

wiatrowych w Polsce do generowania ekologicznej energii. Ocena środowiskowa tego typu układów 

nie dostarcza wielu problemów. Po pierwsze wiatr jest odnawialnym i niewyczerpalnym źródłem 

energii. Dalej, w przeciwny sposób niż w przypadku źródeł nieodnawialnych wykorzystując wiatr 
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do produkcji energii nie zanieczyszcza się wód ani gleb, nie degraduje się pobliskiego terenu oraz 

nie powstają odpady (zanieczyszczenia gazowe, popioły). Mogą one być umieszczane zarówno 

na budynkach, na lądzie jak i na morzu. Umieszczając je na polu nie ograniczamy możliwości 

wynikających z cech rolniczych ziemi, ponieważ teren sąsiadujący z elektrownią wiatrową może być 

spokojnie wykorzystywany przez rolników. Kolejną równie ważną zaletą jest możliwość montażu turbin 

wiatrowych w miejscu, gdzie prąd sieciowy z różnych przyczyn nie może być dostarczony. Również 

na plus dla turbin wiatrowych działa fakt, że proces ich obsługi jest dość prosty, czas montażu bardzo 

krótki, a koszty eksploatacji i obsługi są także niskie. Kolejna zaleta to niewielkie straty podczas 

przesyłu energii z elektrowni wiatrowych do odbiorców. Oczywiście przy założeniu, że większość 

produkowanej energii jest wykorzystywane na własne potrzeby [5, 6, 7].        

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z eksploatacją przydomowej elektrowni 

wiatrowej o pionowej osi obrotu firmy Amperius, która funkcjonuje w Laboratorium Inżynierii 

Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy. Cała instalacja składa się również z inwertera, zestawu akumulatorów 

oraz zbiornika wody z umieszczoną w środku grzałką. Dodatkowo, w artykule zostaną przedstawione: 

1) ogólna zasada działania instalacji z przydomową elektrownią wiatrową, 2) główne cechy 

poszczególnych elementów instalacji oraz 3) najważniejsze zalety inwestycji w odnawialne źródło 

energii jakim jest energia pozyskiwana z wiatru. 

 

 

2. Definicja wiatru i jego możliwości 

 

     Wiatr to poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. Jest efektem przemieszczania się 

mas powietrza z obszarów o wyższym ciśnieniu do terenów o niższym ciśnieniu. Wiatry możemy 

podzielić na stałe, czyli wiatry niezmieniające swojego kierunku w ciągu roku, do których należą pasaty 

i antypasaty oraz na sezonowe, które zmieniają kierunek w ciągu roku lub doby, do których zalicza się 

cyklony i monsuny [6, 7]. 

     Od początków dziejów świata wiatr jest jednym z żywiołów wykorzystywanym przez ludzkość. 

Jest on efektem przemieszczenia się mas powietrza z obszarów o wyższym ciśnieniu do obszarów 

o znacznie niższym ciśnieniu. Dzięki wiatru rozwinęła się żegluga, a co za tym idzie również handel. 

Wraz z rozwojem techniki środek transportu z wykorzystaniem wiatru odszedł w zapomnienie. Jednak 

po latach obserwuje się coraz to większe zainteresowanie wiatrem już nie jako napęd łodzi, a jako źródła 

czystej, odnawialnej i niekończącej się energii [5, 6].  

 

 

3. Wiatrowa mapa Polski 

 

    Dzięki wieloletniej obserwacji prędkości oraz kierunku wiatru, możliwe było  powstanie mapy 

wiatrowej Polski, która określa tereny najkorzystniejsze dla inwestycji w budowę instalacji zawierającej 

turbiny wiatrowe. Na mapie widocznej poniżej  widnieje podział kraju na pięć stref : I strefa pokazuję 

warunki wybitnie korzystne dla inwestycji wiatrowych, II strefa to tereny bardzo korzystne, III strefa 

to lokalizacja korzystna, IV strefa to tereny mało korzystne i V ostatnia strefa należy dla lokalizacji 

niekorzystnych dla inwestycji w elektrownie wiatrowe [4, 5, 6 ,7]. 
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Rys. 2.  Mapa stref warunków wietrznych na terenie Polski (źródło: IMGW) 

Fig. 2.  Map of wind conditions in Poland 

W Polsce występują obszary o różnej intensywności wiatrów, mniej lub bardziej sprzyjające 

instalowaniu elektrowni wiatrowych. Te duże wymagają średniorocznej wietrzności na poziomie  

5,5-7 m/s, czyli klasy I i II. W przypadku inwestycji w tego typu duże elektronie realizuje się kosztowne 

długotrwałe pomiary. Mniejsza wartość prędkość wiatru nie wyklucza natomiast możliwości 

instalowania małych elektrowni wiatrowych. Przedstawiona mapa daje tylko ogólną orientację. 

Dla każdej lokalizacji małej elektrowni wiatrowej należy przeprowadzić osobną analizę - prosty pomiar 

prędkości wiatru z wykorzystaniem stacji pogodowej. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że energia 

wiatru zmienia się zarówno w ciągu roku, jak i podczas doby. Rośnie w środku dnia oraz w miesiącach 

zimowych. Wydajność elektrowni wiatrowej w dużej mierze zależy od jej lokalizacji w terenie. 

W przypadku małych siłowni wiatrowych, które pracują na wysokości około 10-30 metrów 

nad powierzchnią gruntu zasadniczy wpływ ma jego ukształtowanie (podłużne wzgórza, pojedyncze 

wzgórza i góry, skarpy, zagłębienia, przełęcze) oraz przeszkody (budynki, drzewa). Zmienność wiatru 

zależy od wysokości i rośnie wraz z odległością od powierzchni ziemi. Im wyżej, tym wiatr ma bardziej 

stały charakter (turbulencje spowodowane ukształtowaniem terenu są coraz mniejsze). 

Wraz ze wzrostem wysokości względem poziomu morza zmniejsza się też gęstość powietrza, 

a to oznacza proporcjonalnie mniejszą siłę wiatru. Przeszkody terenowe – budynki, rzędy drzew 

i pojedyncze drzewa znajdujące się na drodze przesuwających się mas powietrza – powodują gwałtowne 

zmniejszenie prędkości wiatru i wzrost turbulencji w ich pobliżu. Najlepszy do korzystania z energii 

wiatru jest zatem obszar o jednolitej tzw. szorstkości [4, 5, 6 ,7]. 

 

 

3. Małe elektrownie wiatrowe 

 

     Do małych elektrowni wiatrowych zalicza się te o mocy od 100 W do 50 kW. Są to urządzenia, 

które mogą zapewnić energię elektryczną w pojedynczych gospodarstwach domowych. Najbardziej 

popularne podczas doboru turbin do instalacji przydomowej są te o mocy 3-5kW. Moc takich elektrowni 



Energia – Ekologia – Etyka 2016  (tom 1) 
 

 

 

74 

w zupełności wystarcza na zasilenie oświetlenia, układów pompowych oraz wszelakich sprzętów 

domowych. Przydomowe turbiny wiatrowe również jak i te o znacznie większej mocy podlegają ściśle 

przestrzeganym przepisom dotyczących ochrony przed hałasem. Takie instalacje mogą być 

umieszczone w odległości co najmniej 20-100 m od budynku mieszkalnego z zachowaniem strefy 

ochronnej. Według statystyk najbardziej ciche podczas pracy są elektrownie o poziomej osi obrotu. 

Oprócz zachowania przepisów dotyczących hałasu należy pamiętać, że jeśli elektrownia będzie 

umieszczona w sposób trwały z podłożem konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jej budowę. Jednakże 

można tego uniknąć poprzez montaż elektrowni na specjalnych masztach z odciągami. Energię powstałą 

w wyniku pracy elektrowni możemy nie tylko użyć do własnych potrzeb ale również sprzedawać 

do sieci elektroenergetycznej. Kolejną ważną kwestią o której należy pamiętać podczas decyzji 

o montażu przydomowej elektrowni wiatrowej jest zapoznanie się ze średnią roczną prędkością wiatru 

występującą w danym regionie. Jeśli z danych wyniknie, że osiągana prędkość wynosi mniej niż 2,5 m/s, 

inwestycja może stać się nieopłacalna. Podczas doboru odpowiedniej lokalizacji dla turbiny należy 

również pamiętać, że korzystniej dla instalacji jest lokalizacja jej w oddali od wszelkich przeszkód, 

które mogą wpłynąć na hamowanie wiatru. Ważne, aby zwrócić uwagę na rodzaj podłoża. Należy 

unikać montażu masztu na terenach piaszczystych, nierównościach oraz terenach zagrożonych erozją 

wynikającą z silnego działania czynników atmosferycznych [4, 5, 6]. 

Zatem podejmując decyzję, że zainstalowana zostanie przydomowa elektrownia wiatrowa należy 

wziąć pod uwagę aspekty takie jak: średnia prędkość wiatru w danym regionie; przeznaczenie energii 

produkowanej przez zamontowaną turbinę; wysokość wsparcia jakiej jesteśmy w stanie otrzymać 

ze źródeł zewnętrznych takich jak dotacje czy kredyty; ilość zużywanej energii oraz warunki umowy 

z zakładem energetycznym. Warto również pamiętać o głównym kryterium opłacalności inwestycji 

jakim jest czas zwrotu nakładów inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym aby był sens inwestycji 

w turbinę wiatrową jest to, aby czas zwrotu by krótszy niż czas eksploatacji urządzeń. Czas zwrotu 

inwestycji oblicza się z poniższej zależności [8, 9, 10]: 

 

 TZ=
𝑁𝐼

𝑁·Ʃ𝑖=1  
𝑛 (𝐴𝑖+𝑍𝑖)

   (1) 

 

gdzie:   

TZ  – czas zwrotu nakładów inwestycyjnych;  

NI – nakłady inwestycyjne;  

n  – liczba lat eksploatacji instalacji;  

Ai – wartość wszystkich odpisów amortyzujących w ciągu i-tego roku; 

Zi – zysk w i-tym roku. 

  

We wzorze wstępująca wartość amortyzacji rocznej będzie występować tylko w przypadku rozliczeń 

finansowych dla firm inwestujących w siłownie wiatrowe. W sytuacji, gdy inwestuje osoba fizyczna, 

amortyzacja nie jest naliczana, czyli w tym przypadku wartość Ai równa się zero. W tab. 1 

przedstawiono aspekty ekonomii małych elektrowni wiatrowych – obliczenia przy założeniu, że MEW 

pracuje przez 20% roku i cenie kWh energii 0,38 zł netto. Jak widać okres amortyzacji nie jest szybki. 

Będzie on tym szybszy im więcej wyprodukuje siłownia, a to zależy od wielu czynników. 

Optymistyczne jest założenie, że amortyzacja jest zbliżona średnio do połowy okresu cyklu życia małej 

elektrowni wiatrowej. 
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Tab. 1. Ekonomia małych elektrowni wiatrowych  - obliczenia przy założeniu, że MEW pracuje przez 73 dni w  roku i cenie 

0,38 zł netto za 1 kWh energii 

Tab. 1. The economics of small wind turbines- calculations assumingin order small wind power works 73 days a year and the 

price of 0.38 zł net per 1 kWh 

Moc 

kW 

Cena netto 

tys. zł 

Roczna produkcja 

energii 

kWh 

Zmniejszenie 

płatności za prąd 

zł 

Czas zwrotu 

nakładów 

lata 

1,0 12 1752 665,76 18 

2,0 21,8 3504 1331,52 16,4 

3,0 34,7 5256 1997,28 17,4 

5,0 58,9 8760 3328,8 17 

Żródło: biznes.gazetaprawna.pl 

 

 

4. Przykładowa instalacja z wykorzystaniem turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu 

     

W artykule przedstawiono analizę działania możliwości wykorzystania małej elektrowni wiatrowej 

o pionowej osi obrotu firmy Amperius, która funkcjonuje w Laboratorium Inżynierii Odnawialnych 

Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Bydgoszczy. Główną cechą turbiny podawaną przez producenta jest wysoka trwałość oraz odporność 

na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu w procesie produkcji stali nierdzewnej i łożysk 

ceramicznych. Jednak oprócz trwałości turbina ta charakteryzuje się ograniczoną powierzchnią 

odbijającą światło dającą niekorzystny dla człowieka efekt migotania cienia dzięki zastosowaniu 

cylindrycznego kształtu śmigieł. Kolejną zaletą jest możliwość rozruchu i użytkowania turbiny przy 

niskich prędkościach wiatru. Jest szczególnie ważne w przypadku zamontowania instalacji w miejscu 

odznaczającym się niezbyt wysokimi prędkościami wiatru. Równie ważną cechą omawianej elektrowni 

wiatrowej jest bardzo niska emisja hałasu co daje możliwość bezproblemowego montażu w sąsiedztwie 

budynków mieszkalnych. Istnieje również możliwość połączenia kilku turbin zarówno w pionie 

jak i w poziomie. Ze względów estetycznych kolejną zaletą jest kształt turbiny, który w idealny sposób 

wkomponowuje się w otaczający krajobraz. Dodatkowo turbina wyposażona jest w tłumik drgań, który 

oddziela turbinę od konstrukcji wsporczej, a co za tym idzie oddziela również od budynku, co wpływa 

na wyeliminowanie drgań przenoszonych na budynki i zminimalizowanie obciążeń dynamicznych [11]. 
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Rys.3.  Wykres mocy siłowni VK-58 Amperius [11] 

Fig. 3.  VK-58 Amperius  wind turbine’s power graph 

 

 

Najważniejszym kryterium przy wyborze małej elektrowni wiatrowej jest jednak deklarowany przez 

producenta wykres mocy oraz deklarowana roczna produkcja energii elektrycznej (rys. 3 i 4). Jak widać 

produkcja ta zbliża się do wartości podawanych w tab. 1 gdy prędkość wiatru przekracza 5 m/s. Poniżej 

tej wartości zasadniczo nie powinno się zatem rozpatrywać inwestycji w małą siłownie wiatrową [2, 3]. 

 

 

 
Rys. 4.  Produkcja energii elektrycznej VK-58 Amperius dla określonych prędkości wiatru [11] 

Fig. 4.  Production of electricity for a specific wind speed 

Projekt instalacji z odnawialnym źródłem energii, na przykładzie którym omówione zostaną aspekty 

eksploatacji oprócz  turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu składa się z  kontrolera, inwertera, zestawu 

akumulatorów oraz zbiornika wody z umieszczoną w środku grzałką. Najważniejszą zaletą takiej 

instalacji jest możliwość wykorzystania energii nawet przy dużej zmienności parametrów wiatru. 

Przy słabym wietrze i małym nasłonecznieniu sterownik załącza grzałkę rzadko, nie obciążając 

prądnicy, natomiast przy większym prądzie, poziom zasilania grzałki z siłowni wiatrowej rośnie, 



Energia – Ekologia – Etyka 2016  (tom 1) 
 

 

77 

aż do momentu kiedy siła wiatru jest na tyle duża, że grzałki mogą być załączone na stałe. 

W prezentowanej instalacji energia wiatru przetwarzana jest naw siłowni wiatrowej na energię 

elektryczną, a nast. Następnie za pośrednictwem grzałek w energię cieplną. Tego typu instalację 

wykorzystać można do podgrzewania wody pitnej lub np. przemysłowej. W świetle prawa wytwarzanie 

energii na potrzeby wydzielonego obwodu niepołączonego z siecią energetyczną zwalnia użytkownika 

z ubiegania się o uzyskanie koncesji.  

     Turbina nie może spełniać swojej funkcji bez podłączonego kontrolera. Kontroler na swym wyjściu 

generuje prąd stały i w sytuacji, gdy konieczne jest podłączenie do instalacji odbiorników prądu 

zmiennego należy podłączyć również przetwornicę. Kontroler wyposażony jest w czułe sensory 

oraz czujniki kontrolujące prędkość i kierunek wiatru, temperaturę oraz obroty wirnika. Dzięki 

tej kontroli i bieżącej analizy możliwe jest poprawne działanie całej instalacji. Kontrola obrotów 

wirnika chroni łopaty przed ich uszkodzeniem w skutek zbyt wysokim obrotom generatora. Natomiast 

kontrola temperatury oraz prądu wytwarzanego przez generator połączone z analizą danych 

wykonanych przez kontroler doprowadzi do tego, że w przypadku gdy temperatura generatora 

przekroczy określoną wartość, kontroler wymusi rozpoczęcie odchylania kierunkowego generatora, 

czyli wymusi stopniowe wyhamowanie pracy generatora- w skrajnych przypadkach spowoduje 

jego zatrzymanie, zabezpieczając przy tym instalację przed uszkodzeniem. Podczas pracy generatora 

przetwarzany przez kontroler prąd za pośrednictwem prostownika, wykorzystywany jest w celu 

ładowania akumulatorów. Kontroler może pracować w trybie automatycznym lub manualnym. 

Jeśli pracuje w trybie automatycznym i prędkość wiatru przekroczy prędkość startową, generator 

bazując na danych przesłanych z wiatrowskazu do kontrolera, samodzielnie skoryguje swoje położenie 

do kierunku wiatru. Kontroler w przypadku, gdy parametr monitorowany przez niego przekroczy 

dopuszczalną wartość, natychmiast podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę instalacji 

przed uszkodzeniem. Do takich działań zalicza się:  

 odchylenie o 45°, 

 odchylenie o 90°, 

 odchylenie o 90° i włączenie hamulca, 

 odchylenie o 90°, włączenie hamulca i uruchomienie zespołu przeciążenia. 

W przypadku jednak, gdy kontroler pracuje w trybie manualnym generator nie koryguje 

samodzielnie swojego ustawienia w stosunku do kierunku wiatru oraz nie jest wstanie korygować swojej 

pracy w sytuacji, gdy dopuszczalne parametry pracy przekroczą swoją graniczną wartość. Kontroler 

samodzielnie wykrywa uszkodzenie wiatrowskazu czy to anemoskopu, dodatkowo posiada również 

funkcję chroniącą przed skręcaniem się okablowania. Należy jednak pamiętać, że po załączeniu całej 

instalacji kontroler pracuje w trybie automatycznym. Praca na trybie manualnym zalecana jest jedynie 

w przypadku, gdy zestaw przydomowej elektrowni wiatrowej pracuje w sposób nieprawidłowy.  

     Kolejny element instalacji to zestaw akumulatorów, który powinien zostać umieszczony 

w przestrzennym, wentylowanym, suchym miejscu o stałej temperaturze. Przy łączeniu akumulatorów 

należy pamiętać o nasmarowaniu materiałem antykorozyjnym końcówek łączących akumulatory. 

Dodatkowo aby uniknąć zakłóceń pola elektromagnetycznego odległość pomiędzy zestawem baterii 

a kontrolerem powinna nie przekraczać 1 m. 

 

 
Rys. 5. Schemat instalacji z turbiną wiatrową o poziomej osi obrotu do ogrzewania wody [10, 11] 

Fig. 5.  Scheme of installation with wind power station with vertical axis wind turbine for water heating 
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6. Eksploatacja przydomowej turbiny wiatrowej 

 

W celu aby przydomowa instalacja zawierająca małą elektrownię wiatrową z turbiną  

o pionowej osi obrotu działała przez wiele lat niezbędna jest jej regularna konserwacja. Dotyczy 

to w głównej mierze generatora turbiny ze względu na zmienne warunki pogodowe.  Aby cieszyć się 

przez długie lata sprawnością instalacji warto zapamiętać kilka następującyh wskazówek. Kontroler  

powinien być umieszczony w miejscu suchym, w temperaturach z zakresu od 0°C do 40°C. Powinien 

być również wentylowany i umieszczony w  czystym miejscu, oddalonym od niebezpiecznych 

substancji. Należy pamiętać, że kontroler ulegnie uszkodzeniu, jeśli uruchomi się go bez podłączenia 

w obwód z bateriami.  W przypadku użycia wieży linkowej należy regularnie sprawdzać naprężenie 

linek stalowych, nie wolno dopuścić do sytuacji, aby były one zbyt luźne lub zbyt naprężone. Takie 

oględziny należy przeprowdzić przede wszystkim tuż po instalacji oraz po każdym silnym wietrze. 

W przypadku jednak gdy prognozowane są wyjątkowo rzadko występujące silne wiatry warto 

przemyśleć demontaż konstrukcji, w celu unikcięcia jej zniszczenia. Kolejną czynnością niezbędną 

w procesie eksploatacji jest regularne dolewanie elektrolitu do akumulatorów. Do czynności 

przeglądowych, które należy wykonywać co roku po zimie należą: sprawdzenie śmigieł, smarowanie 

łożysk kulkowych wirnika, naciąganie linek stalowych oraz sprawdzanie korozji i uszkodzeń  kabli. 

Raz na pięć lat należy sprawdzić wirnik, wymienić śmigła i kable elektryczne. Natomiast raz na 10 lat 

należy wymienić uszczelki. 

 

 
Tab. 2.  Harmonogram przeglądów okresowych 

Tab. 2. Timetable  of inspection 

 

Czynność Po zimie 
Po silnym 

wietrze 

Raz na 

rok 

Raz na  

5 lat 

Raz na  

10 lat 

Sprawdzanie śmigieł X X    

Smarowanie łożysk kulkowych wirnika X  X   

Naciąganie linek stalowych X  X   

Sprawdzanie dokręcania śrub   X   

Sprawdzanie korozji i uszkodzeń  kabli X     

Sprawdzanie wirnika    X  

Wymiana uszczelek     X 

Wymiana śmigieł    X  

Wymiana kabli eleketrycznych    X  

 Źródło: Opracowanie własne 

 

 

7. Koszty związane z eksploatacją siłowni wiatrowej 

 

    Do kosztów eksploatacji należą wszystkie koszty, które mają za zadanie utrzymanie instalacji 

w trybie pracy. Do takich kosztów zalicza się: 

a) Koszty obsługi remontów oraz przeglądów – są to wydatki związane z użytkowaniem instalacji. 

Ich wysokość zależy od stopnia zaangażowania osoby inwestującej, ponieważ wiele prac 

remontowych oraz napraw można wykonać samodzielnie o ile przepisy nie wymagają udziału 

specjalnych firm. 
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b) Koszty ubezpieczeń - zależą one np. od wymagań banku współfinansującego inwestycje. 

Bardzo często podmioty wspomagające wymagają zabezpieczenia tzw. trwałości projektu, 

c) Koszty związane z ewentualnym finanswowaniem kredytowym - są to koszty związane z ratami 

kredytu, kosztem prowadzenia kont lub linii kredytowych. 

d) Koszty eksploatacyjne będą niższe niż nakłady inwestycyjne, jednak są one naliczane 

cyklicznie oraz  powodują  pomniejszenie przychodów lub oszczędności płynących  z produkcji 

energii. 

 

 

8. Podsumowanie 

      

Korzystne warunki wietrzne, a także coraz większa świadomość mieszkańców Polski dotycząca 

zanieczyszczenia planety i możliwości zmiany tego, przyczynia się do rozwoju odnawialnych źródeł 

energii na terenach kraju. Nie trzeba stawiać ogromnych farm wiatrowych, by każdy z nas mógł 

produkować czystą i tanią energię. Przedstawione opracowanie oprócz zaprezentowania przykładowej 

instalacji ma za zadanie zainteresować jeszcze większą liczbę odbiorców możliwościami jakie daje 

budowa przydomowej elektrowni wiatrowej.      

W obecnym czasie, gdy wszechobecna jest pomoc urzędów w indywidualne inwestycję OZE, warto 

zastanowić się nad podjęciem decyzji o zainstalowaniu turbiny wiatrowej. Wśród setek rozwiązań 

instalacji przydomowych najbardziej popularne stały się turbiny o pionowej osi obrotu, ich 

nieskomplikowana budowa i wiele innych cech przedstawionych w tym opracowaniu udowadniają, 

że są one dobrym rozwiązaniem do produkcji energii ze źródeł odnawialnych . 

    Przedstawiona powyżej koncepcja wykorzystania turbiny wiatrowej do ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej jest jedną z wielu możliwości jakie daje nam budowa przydomowej elektrowni wiatrowej. 

Warto jednak podkreślić, że sama inwestycja jak i późniejsza jej eksploatacja nie jest zbyt droga, 

ponieważ jeśli eksploatacja będzie opierać się na cyklicznym sprawdzaniu i szybkim reagowaniu 

w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu instalacji, koszty napraw będą znacznie mniejsze, 

niż w przypadku gdy instalacja zostanie zaniedbana i nie będą wykonywane czynności sprawdzające 

wymienione w artykule.  

Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą służyć jako dodatkowe źródło energii, które w pewnym 

stopniu uniezależnia nas od sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej. Instalacje tego typu 

najlepiej sprawdzają się do zasilania domów niskoenergetycznych, które potrzebują niewiele prądu. 

W przyszłości może wzrosnąć zainteresowanie małymi elektrowniami wiatrowymi, ponieważ do prawa 

polskiego jest obecnie wprowadzana Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, według której 

w dokumentacji nowych budynków oraz starych gruntownie remontowanych projektant będzie musiał 

uwzględnić zastosowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).  
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Streszczenie: Wody geotermalne w Polsce mają temperaturę od 20 do 130°C i występują na ogół 

na głębokościach od 700 do 4000 m. Wydobywanie i energetyczne zagospodarowanie wód geotermalnych 

jest opłacalne do głębokości 2000 m, o temperaturze przekraczającej 65°C i zasoleniu mniejszym niż 30 g/l. Ceny 

ciepła geotermalnego są konkurencyjne w stosunku do ciepła wytwarzanego z paliw kopalnych. 

 
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, ciepłownictwo, zasoby energetyczne 

Abstract: Geothermal waters in Poland have a temperature of from 20 to 130°C. and usually occur at depths 

from 700 to 4000 m. Extraction and energy utilization of geothermal is cost effective to a depth of 2000 m, 

a temperature exceeding 65°C and salinity of less than 30g / l. Prices of geothermal heat are competitive 

in relation to the heat generated from fossil fuels. 

 

Keywords: renewable sources of energy, heating, energy resources 

 

 

1. Wstęp 

 
Energia geotermalna jest szacowana na około 8 ∙ 1030J, stanowi ona nadwyżkę energii cieplnej 

w stosunku do energii odpowiadającej średniej temperaturze powierzchni Ziemi. W jądrze Ziemi 

w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, temperatura wzrasta do 5000C, a maleje 

w miarę zbliżania się do powierzchni od 15 do 80 K/km. Spadek temperatury uwarunkowany jest 

rodzajem skał i warunków geologicznych. W zależności od tego spadku wyróżniamy rejony 

geotermalne: hipertermiczny (gradient temperatury większy niż 80 K/km), semitermiczny  

(40-80 K/km), normalny (gradient do 40 K/km). Rozróżnia się dwa rodzaje zasobów energii 

geotermalnej: hydrotermiczne (odnoszą się do wysokotemperaturowych warstw ogrzanej mieszaniny 

wody i pary wodnej o temperaturze 200-300C lub pokładów gorącej wody o temperaturze 50-70C) 

i petrotermiczne (energia cieplna zgromadzona w suchych, ogrzanych i porowatych skałach) [1, 12]. 

Źródła energii geotermalnej ze względu na stan skupienia i wysokość temperatury nośnika ciepła 

można podzielić na następujące grupy [1]:  

 grunty i skały do głębokości 2500 m, z których ciepło pobiera się za pomocą pomp ciepła, 

 wody gruntowe, jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych,  

 wody gorące, wydobywane za pomocą głębokich odwiertów eksploatacyjnych,  

 para wodna wydobywana za pomocą odwiertów, mająca zastosowanie do produkcji energii 

elektrycznej,  

 pokłady solne, z których energia odbierana jest za pomocą solanki lub cieczy obojętnych wobec 

soli,  

 gorące skały, gdzie woda pod dużym ciśnieniem cyrkuluje przez porowatą strukturę skalną. 
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W przypadku instalacji geotermalnych, wykorzystujących zasoby głębokich poziomów 

wodonośnych barierą w rozpowszechnieniu, są wysokie koszty inwestycji oraz ryzyko niepowodzenia, 

jakie wciąż towarzyszy pracom poszukiwawczym.  

 

 

2. Występowanie wód geotermalnych w Polsce 

 

Informacje na temat wód geotermalnych w Polsce pochodzą głównie z obserwacji 

hydrogeologicznych prowadzonych w głębokich otworach wiertniczych wykonywanych w celu 

poszukiwania ropy naftowej i gazy ziemnego. Informacje hydrogeologiczne, w ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat, odgrywały w tych badaniach rolę drugorzędną. 

Energia geotermalna w Polsce pod względem ekologicznym i ekonomicznym jest konkurencyjna 

w stosunku do źródeł energii uzyskanej z paliw kopalnianych, posiadamy stosunkowo duże zasoby 

energii geotermalnej, możliwe do wykorzystania dla celów grzewczych. W Polsce wody wypełniające 

porowate skały mają temperaturę od 20 do 130C i występują na ogół na głębokościach od 700 do 4000 

m, mineralizacja 0,5 -300 mg/dm3, wydajność eksploatacyjna wód z otworów wacha się od kilku m3/h 

do 550 m3/h. Najbardziej korzystne wydaje się wykorzystanie wód geotermalnych w obrębie niecki 

podhalańskiej, okręgu grudziądzko-warszawskiego, a także okręgu szczecińskiego oraz Karpat.  

Obszary podwyższonych wartości strumienia, posiadają największe perspektywy dla pozyskiwania 

energii geotermalnej. Znajomość wielkości strumienia pozwala na obliczenie wartości temperatury 

w otworach tylko częściowo objętych pomiarami. Pozwala nawet na uzyskanie przybliżonej informacji 

o temperaturze w sytuacji całkowitego braku danych pomiarowych. Najlepsze możliwości rozwoju 

energetyki geotermalnej występują zazwyczaj na obszarach o wysokich wartościach strumienia 

cieplnego, przy jednoczesnej obecności formacji wodonośnych o dobrych warunkach 

hydrogeologicznych. Praktyka wskazuje, że ten drugi warunek ma w większości przypadków bardziej 

istotne znaczenie [10, 11, 12]. 

Potencjał techniczny zasobów geotermalnych według danych IGSMiE PAN wynosi 302 000 PJ, 

a potencjał zasobów energii geotermalnej szacowany jest na około 1 512 PJ/rok.  Zasoby energii 

geotermalnej szacowane są bardzo rozbieżnie: według [14] wynosi on 625 000 PJ/rok, natomiast 

Wiśniewski [15] podaje 1 512 PJ/rok, a Ministerstwo Środowiska w „Strategii redukcji emisji gazów 

cieplarnianych” ocenia tą wartość na około 100 PJ/rok. W poszczególnych częściach Polski dostępność 

zasobów geotermalnych w 2013 roku przedstawia się następująco: Niż Polski – 7,75·1022 J, zasoby 

dyspozycyjne 9,21·1018J/rok; Zapadlisko Przedkarpackie – 2,83·1021 J, zasoby dyspozycyjne 4,37·1014 

J/rok; Karpaty Zachodnie – 2,83·1021 J, zasoby dyspozycyjne 2,57·1014 J/rok; Karpaty Wschodnie 

2,95·1021 J, zasoby dyspozycyjne 0 J/rok. Perspektywiczne obszary wykorzystania wód geotermalnych 

do celów ciepłowniczych w Niżu Polskim to przede wszystkim obszar Dolnej Kredy (24 236 km2), 

Dolnej Jury (81 390 km2) oraz Dolnego Triasa (38 839 km2), w tych obszarach wody geotermalne maja 

najkorzystniejsze właściwości [16]. 

Ważny jest fakt, iż w Polsce regiony o optymalnych warunkach geotermalnych w dużym stopniu 

pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji miejskich i wiejskich, obszarami silnie 

uprzemysłowionymi oraz rejonami intensywnych upraw rolniczych i warzywniczych. Wśród miast 

leżących na terenach zasobnych w energię wód geotermalnych jest m. in.: Warszawa, Poznań, Szczecin, 

Łódź, Toruń, Płock. 

Polska, na tle innych państw europejskich, ma umiarkowanie korzystne warunki występowania 

głębokich wód termalnych. 
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3. Wykorzystanie energii geotermalnej 

 

Na rysunku 1 przedstawiono przykłady zastosowań energii geotermalnej, oprócz sposobów 

przedstawionych na rysunku źródła geotermalne były wykorzystywane już 2000 lat temu przez 

Rzymian, w postaci gorących źródeł do kąpieli w łaźniach. System ogrzewania bezpośrednie 

oraz ogrzewania pośredniego stosowany był już w średniowiecznej Francji, natomiast pierwszy 

generator prądu uruchomiono w 1904 roku w Toskanii. Zastosowanie energii geotermalnej jako dolnego 

źródła ciepła wykorzystano po raz pierwszy w 1984 roku w Szwecji (moc 19,5 MW).  

 

 
a) 

 

b) 

 
    
c) 

 

d) 

 
   
Rys. 1. Sposoby wykorzystania energii geotermalnej: a) do bezpośredniego ogrzewania, b) do ogrzewania pośredniego, c) jako 

dolne źródło pompy ciepła, d) do produkcji energii elektrycznej [1] 

Fig. 1.  The usage of geothermal energy: a) for the direct heating, b) heating the intermediate, c) as a lower source heat pump, 

d) for the production of electricity [1] 

 

 

Wykorzystywanie energii geotermalnej do produkcji prądu elektrycznego jest uzasadnione 

ekonomicznie, gdy temperatura pary geotermalnej jest wyższa niż 150°C, a ilość rozpuszczonych soli 

i gazów jest stosunkowo niska (w przypadku Polski głębokość odwiertów musiała by znacznie 

przekraczać 5000 m, a więc koszty wykonania takiej studni w znacznej mierze przekraczają zyski 

ze sprzedaży wytworzonej w ten sposób geotermalnej energii elektrycznej). Oprócz metody 

przedstawionej na rysunku 1d) konwersja energii termicznej na elektryczną wykonywana jest w trojaki 

sposób: 

 W przypadku wysokotemperaturowego źródła geotermalnego napęd turbiny jest możliwy 

bezpośrednio parą wydobywaną ze złoża. W tym celu z dwufazowego płynu geotermalnego 

separuje się parę i bezpośrednio napędza turbinę (zastosowane w siłowniach w The Geysers 

w USA). 

 W przypadku geopłynu jednofazowego lub niskotemperaturowego wykorzystuję się go jako 

medium grzejne czynnika niskowrzącego, który wykonuje pracę w obiegu Rankine’a. 

 Przy źródle wysokociśnieniowym (500-900 MPa) z rozpuszczonym w geopłynie metanem 

możliwa jest realizacja 3 obiegów. Pierwszy obieg stanowi metan, który po separacji jest spalany 

w silniku wysokoprężnym połączonym z generatorem. Gorąca wysokociśnieniowa woda napędza 

turbinę hydrauliczną (drugi obieg), a następnie po opuszczeniu turbiny i zmieszaniu z wodą 

chłodzącą silnik wysokoprężny oddaje ciepło czynnikowi niskowrzącemu. Czynnik ten napędza 

turbinę w trzecim obiegu. 
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Stosowane są również siłownie binarne z podwójnym obiegiem termodynamicznym (Kalifornia). 

Geopłyn wypływa na powierzchnię samoczynnie lub jest wydobywany przy użyciu pomp 

umieszczonych poniżej poziomu wrzenia. Oddaje on ciepło do izobutanu w wymienniku ciepła, który 

spełnia rolę wytwornicy pary z przegrzewaczem. Przegrzana para izobutanu kierowana jest do turbiny, 

a następnie w skraplaczu pierwszego obiegu oddaje ciepło wykorzystywane na wytworzenie par 

propanu w drugim obiegu siłowni binarnej. 

Do produkcji elektryczności nadają się tylko bardzo gorące wody, których temperatura przekracza 

150°C. Wody o niższych temperaturach złoża (40-70°C) znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, 

w balneologii, w rolnictwie i ogrodnictwie (do upraw szklarniowych), w hodowli ryb. Stosuje się 

je również przemysłowo, na przykład pasteryzując mleko czy też susząc drewno. Na rysunku 2 i 3 

przedstawiono strukturę wykorzystania energii geotermalnej na świecie, oraz w Europie. W Europie 

w 2012 roku funkcjonowało 216 systemów c.o. z udziałem geotermii w 28 krajach. W latach 2012-2015 

w realizacji było 170 projektów geotermalnych ukierunkowanych na ciepłownictwo lub na kogenerację 

energii elektrycznej i ciepła (4000 MWt) m.in.: 53 projekty w Niemczech, 27 projektów we Francji, 

17 projektów na Węgrzech oraz 13 projektów w Danii [17]. Energia elektryczna generowana z geotermii 

jest obecnie w 15 krajach Europy, w tym 5 elektrowni jest w systemie "tradycyjnym" przy stałym 

wzroście mocy i produkcji (pary geotermalne). Pozostałe elektrownie to systemy binarne, technologie 

EGS - często w kogeneracji. Łączna moc elektryczna wszystkich elektrowni to 2640 MWe. 

  
Rys. 2.  Struktura wykorzystania energii geotermalnej 

na świecie (opracowanie własne na podstawie 

[9]) 

Fig. 2.  The structure of the use of geothermal energy 

in the world 

Rys. 3  Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej 

w Europie (opracowanie własne na podstawie [14]) 

Fig. 3.  Direct use of geothermal energy in Europe 

 

 

Inny rodzaj wykorzystania energii wnętrza Ziemi to ogrzewanie bądź też ochładzanie w sposób 

pośredni, bądź bezpośredni, lub za pomocą pomp ciepła, wykorzystywane zazwyczaj w ciepłowniach. 

Energia geotermalna może być wykorzystywana w ciepłowniach w kilku układach. W przypadku, gdy 

temperatura wody geotermalnej jest równa lub wyższa niż 80°C wykorzystywany jest układ 

monowalentny, gdzie całe potrzeby cieplne pokrywane są tylko z instalacji geotermalnej. Układ 

biwalentny, w którym całe potrzeby cieplne, do określonej temperatury powietrza zewnętrznego, 

pokrywane są tylko z instalacji geotermalnej. Natomiast przy niższych temperaturach powietrza 

zewnętrznego dla podwyższenia temperatury wody geotermalnej konieczne jest zastosowanie kotła 

31

20,57
9

10,5

11
11

ogrzewanie inne
przemysł hodowla ryb
pompy ciepła szklarnie
balneologia

36,3

3,2
0,8

6,20,1

17,7

35,5

0,2

ogrzewanie pomieszczeń

inne

przemysł

akwakultury



Energia – Ekologia – Etyka 2016  (tom 1) 
 

 

85 

szczytowego. Stosowany przy średnich temperaturach wody geotermalnej – około 60°C. Układ 

kombinowany, gdzie część potrzeb cieplnych odbiorców pokrywana jest przez energię geotermalną 

(ogrzewanie niskoparametrowe), a pozostała część przez energię pochodzącą z kotłowni 

konwencjonalnej (ogrzewanie tradycyjne). W zależności od ilości odwiertów geotermalnych wyróżnia 

się układy jednootworowe, dwuotworowe lub wielootworowe. Wykorzystywane są także układy 

bezpośrednie i pośrednie, przedstawione w sposób uproszczony na rys. 1a) i b) [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12]. 

W Polsce gorące źródła w Cieplicach wykorzystywane były już od XIV wieku, obecnie 

eksploatowanych jest tam osiem źródeł o temperaturach 22-76°C. W Lądku Zdroju źródła geotermalne 

wykorzystywane są do rozwoju zakładów balneologicznych (6 ujęć o temperaturach 20-40°C). W wielu 

miejscowościach eksploatowane są solanki, m. in. w Ciechocinku (temp. 26-31°C i wydajność  

80-135 m3/h), Rymanowie Zdroju, Rabce, Jaszczurówce i w innych. W latach 60 XX wieku opracowano 

atlas zasobów wód geotermalnych na głębokości 3000, 2000 i 1000 m. Wydobywanie i energetyczne 

zagospodarowanie wód geotermalnych jest opłacalne do głębokości 2000 m, o temperaturze 

przekraczającej 65°C i zasoleniu mniejszym niż 30 g/l.  

Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje dziewięć geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska 

Niżna (4,5 MJ/s, docelowo 70 MJ/s), Pyrzyce (15 MJ/s, docelowo 50 MJ/s), Stargard Szczeciński 

(14 MJ/s), Mszczonów (7,3 MJ/s), Uniejów (2,6 MJ/s), Czarnków (2 MJ/s), Słomniki (1 MJ/s), Lasek 

(2,6 MJ/s) oraz Klikuszowa (1 MJ/h). W fazie realizacji jest projekt geotermalny w Toruniu. 

Pierwszą pilotową instalacją geotermalną była Bańka Niżna k. Poronina, gdzie energia dostarczana 

jest w postaci wody o temperaturze 70°C i wydajności 60 m3/h, czerpie ona z odwiertu o głębokości 

2500 m. Składa się ona z dwóch odwiertów eksploatacyjnych: Bańka PGP-1 (max parametry: 

wydajność 550 m3/h, temp. wody przy odwiercie 86°C) oraz Bańka IG-1 (wydajność 120 m3/h, temp. 

wody przy odwiercie 82°C) i dubletu odwiertów chłonnych: Biały Dunajec PAN-1 (chłonność 200 m3/h) 

oraz Biały Dunajec PGP-2 (chłonność 400 m3/h). Moc cieplna instalacji geotermalnej to 50 MW, 

instalacja wspomagana przez kotłownie szczytową gazową o łącznej mocy dwóch kotłów 20 MW, 

wyposażonych w ekonomizery o mocy 1 MW każdy, kotła z palnikiem dwumedialnym zasilanego 

gazem lub olejem opałowym o mocy 16 MW oraz 3 silników gazowych o łącznej mocy 1,5 MW i 2,1 

MW. 

Zakład w Pyrzycach wykorzystuje 2 odwierty eksploatacyjne o głębokości 1630 m i wydajności 

170 m3/h, temperatura otrzymanej wody to 61°C i mineralizacja 120 g/l. Moc cieplna instalacji 

geotermalnej to 15 MW, całkowita moc cieplna ciepłowni geotermalno – gazowej to 54,8 MW. 

Dla lepszego wykorzystania ciepła geotermalnego woda dodatkowo schładzana jest w dwóch 

absorpcyjnych pompach grzejnych. Szczytowe zapotrzebowanie na moc pokrywane jest przez dwa 

kotły wysokotemperaturowe i dwa niskotemperaturowe o łącznej mocy 40 MW. System ciepłowniczy 

obejmuje 15 km sieci cieplnej, 28 km systemu nadzoru eksploatacyjnego, oraz 65 węzłów cieplnych. 

Ciepło wód geotermalnych w miesiącach zimowych pokrywa 40% całkowitego zapotrzebowania 

na ciepło odbiorców, w miesiącach letnich pokrywa 100% zapotrzebowania na c.w.u. 

W 2000 roku powstał trzeci zakład w Mszczonowie wykorzystujący wodę geotermalną z głębokości 

1650 m, wydajności ciepłowni 60 m3/h i maksymalnej rocznej produkcji ciepła 55 000 GJ. Dzięki 

mineralizacji wody 0,5 mg/l oraz korzystnemu składowi chemicznemu wykorzystano ją do celów 

pitnych. Woda o temperaturze 40°C trafia do ekonomizera o mocy 0,5 MW współpracującego z kotłem 

gazowym wysokotemperaturowym i absorpcyjną pompą ciepła. Moc kotła to 1,9 MW, natomiast moc 

pompy ciepła to 2,7 MW. Pompa schładza wodę do temp. 20-30°C, a następnie wentylatorowy 

schładzacz obniża jej temp. do 15-20°C, taka woda jest podawana do sieci wodociągowej jako woda 

pitna. Dla zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na ciepło zakład został wyposażony w 2 wodno-

gazowe niskotemperaturowe kotły o mocy 2,4 MW. Całkowita moc źródła grzewczego wynosi 12 MW. 

Zakład ciepłowniczy w Uniejowie składa się z 2 otworów o głębokości 2100 m, z których 

z wydajnością 80 m3/h wydobywa się wodę geotermalną o temperaturze 67-70°C i mineralizacji 7 g/l. 

Trzeci odwiert służy do zawrócenia wody do złoża po wcześniejszym jej schłodzeniu. Łączna moc 

ciepłowni wynosi 5,6 MW, z czego 3,2 MW to moc uzyskana z dwóch niskotemperaturowych kotłów 
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olejowych. Zaopatrzenie mieszkańców w ciepło z ciepłowni stanowi około 70% całkowitych potrzeb 

budynków w Uniejowie. 

Powstały w 2002 roku zakład w Słomnikach wykorzystuje samowypływające z głębokości 200-

311 m p.p.t., słodkie wody geotermalne o temperaturze 17°C i wydajności 260 m3/h. Do temp. powietrza 

zewnętrznego wynoszącej około -1°C obiekty ogrzewane są za pomocą pomp grzejnych wykorzystując 

ciepło zawarte w wydobywanej wodzie. Przy niższych temp. zakład wspomagany jest pompą ciepła 

o mocy 320 kW oraz 3 kotłami gazowo-olejowymi. Całkowita moc układu to 3,5 MW [1, 4, 6]. 

Wykorzystanie wód geotermalnych do celów ciepłowniczych generuje dość wysokie koszty 

inwestycyjne, zależne od głębokości źródła, jego temperatury oraz mineralizacji. Okres zwrotu 

instalacji, oraz określenie czy instalacja jest racjonalna ekonomicznie powinno być wyliczane 

indywidualnie w każdym przypadku. Ceny eksploatacyjne energii pochodzącej z ciepłowni 

geotermalnych w czerwcu 2013 roku kształtowały się na poziomie 46-83 zł/GJ, natomiast ceny energii 

cieplnej w tradycyjnych ciepłowniach, w zależności od obowiązujących taryf rozliczeniowych oraz 

spalanego paliwa wynosiły od 42 do 116 zł/GJ. Koszty ogrzewania energią geotermalną są zbliżone 

do kosztów ogrzewania gazem ziemnym [18]. 

Wykorzystanie energii geotermalnej jest wspierane w Europie m.in. poprzez:  

 Propozycję Europejskiego Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego (Europejska Rada 

Energii Geotermalnej; www.egec.org) powstałą w 2013 roku,  

 "Finansowanie Energii Geotermalnej" - kluczowe propozycje EGEC dla polityków i decydentów, 

udział w debacie dotyczącej bardziej efektywnego finansowania OZE (www.egec.org),  

 Projekty UE (2010-2014):  

 "GEOELEC", GeoDH" - opracowanie bazy danych dotyczących zasobów, propozycji ram 

prawnych i finansowych dla rozwoju generacji energii elektrycznej i ciepłownictwa 

(www.geoelec.eu, www.geodh.eu, IEE-GeoDH z udziałem zespołu IGSMiE PAN), 

 "GEOCOM" - projekt obejmujący geotermię, m. in. OZE, termomodernizację, oraz efektywność 

energetyczną (www.geothermalcommunities.eu, 7FP), 

 Europejska Platforma Geotermalna działająca od 2009 roku - energia elektryczna, ciepłownictwo, 

HDR, EGS, technologie (7FP). 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 

Energia geotermalna jest, podobnie jak pozostałe odnawialne źródła energii (OZE), nieszkodliwa 

dla środowiska, ponieważ nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Jej pokłady są zasobami lokalnymi, 

tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania.  Nie wszystkie OZE posiadają jednak 

pewne walory, charakterystyczne dla energii wnętrza Ziemi. Elektrownie geotermalne w odróżnieniu 

od zapór wodnych czy wiatraków nie wywierają niekorzystnego wpływu na krajobraz, a zasoby energii 

geotermalnej są, w przeciwieństwie do  energii wiatru czy energii Słońca dostępne zawsze, niezależnie 

od warunków pogodowych. Energia geotermalna może być wykorzystana w celu ogrzewania domu 

w sezonie zimowym, chłodzenia powietrza w sezonie letnim i jako źródło ciepłej wody użytkowej. 

To, co możemy zyskać poprzez systemy energii geotermalnej, zależy od użytej instalacji. Energia 

geotermalna może być wykorzystana poprzez użycie licznych systemów pozyskiwania energii: złoża 

geotermalne; kanały dostępu do złoża i specjalne oprzyrządowanie (pompy ciepła). Ciekawym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie pomp ciepła do pozyskania energii geotermalnej, czyli tak zwanych 

suchych źródeł geotermalnych. Takie rozwiązanie polega na umieszczeniu na odpowiedniej głębokości 

odpowiednich powierzchni wymiany ciepła.  Urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele 

miejsca i nie wpływają prawie wcale na wygląd krajobrazu. 

Wśród wad energii wnętrza Ziemi trzeba wymienić jej małą dostępność: dogodne do jej 

wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach. Poza tym może się zdarzyć, że przy 

pobieraniu energii geotermalnej z głębi ziemi wydostaną się szkodliwe gazy i minerały, których 

następnie trudno się pozbyć. Pozyskiwanie energii geotermalnej nie jest łatwe, ponieważ systemy pomp 
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ciepła wymagają odwiertów i drążenia w ziemi. Dodatkowo energia geotermalna to stosunkowo drogie 

rozwiązanie, opłacalność tego przedsięwzięcia zachowana jest przy odpowiednich parametrach źródła, 

które wszystkie jednocześnie są stosunkowo trudne do osiągnięcia. 
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Streszczenie: Słoneczny kataster jest inaczej nazywany katastrem dachowym, atlasem słonecznym lub mapą 

potencjału solarnego. To rozwiązanie polega na udostępnianiu potencjalnym użytkownikom geoportalu, który 

w oparciu o numeryczny model zabudowy i dostępne dla danego obszaru informacje klimatologów pozwala 

na zdefiniowanie potencjału słonecznego dla poszczególnych obszarów.  Geoportale tego typu powstają głównie 

z inicjatywy samorządowej danego miasta, w celu zwiększenia świadomość społeczeństw na temat zalet 

korzystania z energii słonecznej. Analiza nasłonecznienie i mapy potencjału solarnego mogą być wykorzystane 

w różnorodnych dziedzinach (budownictwo, energetyka czy planowanie przestrzenne) i na różnym etapie 

inwestycji. Systemy te powinny być przyjazne dla użytkownika, tj. powinny w sposób czytelny przekazać informację 

o potencjale energetycznym danej lokalizacji oraz ułatwić podjęcie decyzji o instalacji korektorów lub paneli 

słonecznych.  

W artykule zostanie przedstawione zastosowanie katastru słonecznego. Zostaną omówione różne przykłady 

katastru słonecznego z naszego globu dostępne dla użytkowników oraz przykłady stosowania wskazanych 

systemów w zadaniach związanych z planowaniem przestrzennym dla danej lokalizacji. Do analiz przyjęto 

wybrane mapy katastru słonecznego dostępne dla użytkowników w Internecie od roku 2008. Następnie porównano 

je pod kątem ich użyteczności i przydatności przy pracach związanych z planowaniem przestrzennym. Analizy 

służyły wyłonieniu najistotniejszych rozwiązań dla tego typu portalu, które byłyby najbardziej optymalne 

dla warunków polskich. 

 

Słowa kluczowe: mapa potencjału słonecznego, numeryczny model terenu, energia słoneczna 

Abstract: A solar cadastre is also called as a roof cadastre or a solar potential map. This solution is to provide 

a geo-portal for potential users, which allows to define potential of solar energy for specific locations. It is based 

on a DTM  and climate information available for this area. This kind of geoportals are made mainly as an initiative 

of the local government of the city. The aim is to increase public awareness of the advantages of using solar 

energy. Analysis of sunlight and solar potential maps can be used in various fields (for example civil engineering, 

energy engineering and spatial planning) and stage of investment. These systems should be user-friendly – 

they should clearly show the information about the energy potential of the location and facilitate decision-making 

in investment in solar collectors. 

The aim of project was to analyse the available methods, which allow to determine the value of solar potential 

for the area (roof of the building) from DTM  and energy possible to obtain from this area.  The project shows 

examples of different models of the solar cadastre available to users of the world and their use. Selected solar 

cadastre maps available to users on the Internet since 2008 have been analysed. Then the maps were compared 

in terms of their usability and usefulness of the work related to spatial planning. The results will be used to create 

a solar cadastre concept in Poland. 

 

Keywords: solar potential map, digital terrain model, solar energy 
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1. Wstęp 

 

Wszystkie paliwa kopalne, takie jak węgiel, gaz ziemny i olej, są wynikiem rozkładu roślin, które 

miało miejsce miliony lat temu pod wodą. Kiedy człowiek znalazły zastosowanie dla tych surowców, 

w ciągu 50 lat świat zmienił się nie do poznania. Rozwój spowodował, że populacja zwiększyła się 

dwukrotnie, a przemysł rozwinął się. Rolnictwo został zmodernizowany do tego stopnia, że kraje 

rozwinięte zaczęły produkować nadwyżkę żywności. Z jednego litra oleju pochodzącego z ropy 

naftowej można uzyskać tyle energii, ile wcześniej otrzymywano w wyniku pracy stu osób. Obecne 

statystyki wskazują, że na całym świecie, paliwa kopalne zapewniają ponad 85% całego zasobu energii, 

którą jest zużywany. 

Nasze środowisko płaci jednak wysoką cenę. Wzrost stężenia CO2 w atmosferze powoduje 

rozszerzenie dziury ozonowej. Emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu pochodzącego ze spalania węgla 

jest przyczyną kwaśnych deszczy i smogu. W styczniu 2014 roku, bezpieczna dla zdrowia granica 

(25 mikrogramów na metr sześcienny stężenia pyłu w powietrzu) w Pekinie została przekroczona 

26 razy i osiągnęła 671 mikrogramów na metr sześcienny. 

Paliw kopalnianych w końcu zabraknie, ale szkody dla środowiska ze względu na ich nadmierną 

eksploatację będą już nieodwracalne. Można tego uniknąć. W 1992 roku w Rio de Janeiro Polska 

uczestniczyła w Szczycie Ziemi (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa 

konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych). Jest to umowa międzynarodowa, 

której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego 

ocieplenia.  Następnie Polska podpisała protokół z Kioto w 1997 roku, który mówił również o redukcji 

emisji gazów cieplarnianych. Najważniejszym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii: słońce, 

biomasa, wiatr, woda, energia geotermalna fal i pływów. Jednym ze sposobów na zmniejszenie stężenia 

CO2 w powietrzu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii pochodzącej ze Słońca 

[1].  Rysunek 1 przedstawia roczne zużycie energii przez ludzkość w 2010 roku, w porównaniu 

do wielkości rocznej ilości energii z różnych źródeł energii odnawialnej. Kolor niebieski to globalne 

zapotrzebowanie na energię. Kolory czerwony, brązowy, zielony i czarny to inne rodzaje energii (wiatr, 

gaz, olej, węgiel). 

 

 

 
 

Rys. 1.  Roczne zużycie energii przez ludzkości, 2010 (www.unfccc.int, 05.05.2016) 

Fig. 1.  Annual energy consumption by humans, 2010 
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Powszechnie znane są dwie podstawowe możliwości wykorzystania energii słonecznej, 

a mianowicie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na ciepło lub na energię elektryczną. 

Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego, dzięki zaawansowanej technice są dziś 

znacznie szersze. Energię promieniowania słonecznego można wykorzystywać metodami: pasywną 

i aktywną. Metody pasywne tj. bezpośrednie, to wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania 

bez użycia dodatkowej energii z zewnątrz. Pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego odbywa 

się w sposób naturalny, dzięki naturalnym zjawiskom wymiany ciepła i masy. Pasywne techniki 

słoneczne to odpowiednie położenie budynku w stosunku słońce, wybieranie materiałów z korzystnymi 

właściwościami termicznymi lub rozpraszającymi światło oraz projektowanie przestrzeni, które 

naturalnie cyrkulują powietrze. Metody aktywne są to systemy, w których przemiana energii 

promieniowania słonecznego na ciepło użyteczne zachodzi dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń 

instalacyjnych - kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych i bardzo często wymaga wsparcia 

energią z zewnątrz.  

Energia słoneczna jest łatwo dostępne, co czyni ją bardzo atrakcyjnym źródłem energii elektrycznej. 

Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych w światowej ocenach ENERGY 2000 wykazał, że roczny 

potencjał energii słonecznej był na poziomie 1,575-49,837 eksadżuli (EJ). Jest to kilka razy więcej niż 

całkowite światowego zużycia energii, co wyniosło 559,8 EJ w 2012 roku [2]. 

Polska pod względem intensywności promieniowania, przy podziale całego obszaru na dwie części, 

na południe można ją porównać do północnej Francji, w północnej części z sąsiednimi Niemcami. 

(Rysunek 2). Rejon Tatr osiąga największe wartości sumy promieniowania słonecznego, a północna 

część najmniejsze. Światło jest sumą promieniowania słonecznego w czasie i na powierzchni. Jest 

to ilość, która opisuje zasoby energii słonecznej w danym miejscu i czasie, jest wyrażona w Wh/m² 

na dzień, miesiąc lub rok. Średnia ilość energii słonecznej w Polsce szacuje się na około  

900 - 1100 kWh/m2 rocznie. Daje to równoważnik energii wynikające ze spalania ok. 110 m3 gazu 

ziemnego lub 100 litrów ropy [3]. 

 

 

 
 

Rys. 2.  Poziom promieniowania słonecznego w Europie i Polsce (www.solargis.info, 05.05.2016) 

Fig. 2.  The level of solar radiation in Europe and Poland 
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2. Materiały i metody 

 

W celu przeanalizowania różnych rodzajów katastru słonecznej użyto: geoportali miast 

lub systemów informacji przestrzennej danych miast, które są dostępne na stronach internetowych miast 

w Europie i na świecie.  

Praca została przygotowany w kilku etapach. Po pierwsze, utworzono listę wszystkich dostępnych 

katastrów słonecznych. Następnie oceniono każdy system: opisano i określono ich wady i zalety 

dla potencjalnego użytkownika. W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązania z ocenami. Wyniki 

zostaną wykorzystane do dalszych badań nad możliwością wykorzystania tych rozwiązań w Polsce. 

 

 

3. Dyskusja wyników 

 

Kataster słoneczny jest również nazywany katastrem dachowym lub mapami potencjału 

słonecznego. Jest to rozwiązanie, które dostarczenia potencjalnym użytkownikom geoportalu 

informacje określające potencjał energii słonecznej w konkretnych lokalizacjach [3]. Jest on oparty 

na informacjach pochodzących z numerycznego modelu terenu oraz danych klimatycznych (Tabela 1). 

Ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi kalkuluje się z pomocą narzędzi GIS 

na dostępnych cyfrowych modelach wysokościowych, pozyskanych z danych pomierzonych  techniką 

ALS (ang. Airborne Laser Scanning, czyli lotniczy skaning laserowy). Stosuje się model typu DSM 

(ang. Digital Surface Model, cyfrowy model powierzchni terenu, numeryczny model terenu), który 

zawiera informacje o wysokości bezwzględnej powierzchni terenu wraz ze znajdującymi się na niej 

obiektami antropogenicznymi (zabudowania) oraz roślinnością. W analizie uwzględnia się także 

parametry astronomiczne (stała słoneczna), planetarne (szerokość geograficzna) i meteorologiczne 

(ciśnienie atmosferyczne) opisujące dany teren. Poszukuje się konkretnych obszarów, które ze względu 

na swoje cechy, takie jak położenie geograficzne (szerokość geograficzną), ekspozycję względem stron 

świata, nachylenie oraz położenie w odniesieniu do innych form powierzchni terenu, otrzymują 

względnie największą ilość promieniowania słonecznego w ciągu całego roku. Efektywne 

wykorzystanie energii skłania do wykorzystania tych powierzchni do lokalizacji na nich instalacji 

słonecznych, gdyż osiągają korzystniejsze wskaźniki ekonomicznych inwestycji. Poszukuje się dwóch 

rodzajów obszarów: 

 wyznaczanie obszarów dachów, na których można zainstalować ogniwa fotowoltaiczne, gdzie 

kluczowa jest klasyfikacja dachów pod kątem wskaźnika przydatności określana przez kąt 

nachylenia dachu, jego ekspozycja na kierunki świata i efekt zacienienia. 

 wyznaczanie obszarów gruntów, na których można zlokalizować elektrownie fotowoltaiczne 

Rezultatem przeprowadzanych analiz są interaktywne mapy potencjału solarnego, które pokazują  

maksymalną ilość energii dla danego obszaru [5]. 

Mapy dla miast, czyli obliczające potencjał solarny dachów, są wykonane głównie z inicjatywy 

samorządu miasta. Celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących 

z wykorzystania energii słonecznej. Analiza natężenia promieniowania słonecznego i mapy potencjału 

słonecznego mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach (jak inżynierii lądowej i wodnej, 

energetyki i planowania przestrzennego) oraz na różnych etapach etapu inwestycji. Geoportale 

te powinny być przyjazne dla użytkownika, czyli powinny one wyraźnie pokazywać informacje 

na temat potencjału energetycznego danej lokalizacji oraz ułatwić podejmowanie decyzji w zakresie 

inwestycji w instalacji słoneczne [6]. 
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Tab. 1. Informacje potrzebne do stworzenia katastru słonecznego 

Tab. 1  The information needed to create a solar cadaster 

 

1. NMPT  Znane współrzędne X,Y,Z 

2. Dane meteorologiczne  

Dane klimatyczne z wieloletnich zapisów informacji na temat 

promieniowania słonecznego, zachmurzenia, mgły.  

Internetowa strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

„Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne 

dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków” 

3. Algorytm do obliczenia potencjału 

solarnego 

Solar Radiation Firmy Esri, w rozszerzeniu ArcGIS Spatial 

Analyst, GrassGIS model r.sun, bądź innych 

4. Serwer, udostępnienie w internecie 

Łatwość i przejrzystość, „czytelność” dla użytkownika,  

Mapa ułatwia podjęcie decyzji o instalacji korektorów,  

Informacja o dodatkowych zezwoleniach np. związaną z budową 

na budynku zabytkowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury [4,6,7] 

 

 

Kraje takie jak Niemcy czy Austria to przykłady miast, gdzie zainwestowano w inicjatywę 

poszerzenia świadomości obywateli, jak właściwe inwestować w instalacje solarne. Miasta te umieściły 

mapę potencjału solarnego na swoich oficjalnych stronach internetowych. Zainteresowani użytkownicy 

mogą sami ocenić, czy dach ich domu jest dogodnie usytuowany w stosunku do słońca, aby móc 

zainstalować ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne. 

W 2008 roku dla miasta Osnabrück (Niemcy) stworzono pierwszą mapę potencjału słonecznego. 

Niemcy i Stany Zjednoczone są to kraje, które najbardziej rozwinęły się w tej dziedzinie. Lista miast, 

które obecnie posiadają na miejskich stronach kataster dachowy, została przedstawiona w tabeli 2. 

Wyszczególniono adresy stron internetowych, technologię obliczania potencjału i technologię Web 

GIS. 

 

 
Tab. 2. Mapy potencjału słonecznego (kataster słoneczny) na świecie 

Tab. 2  Solar potential maps (solar cadastre) in the world 

 

Miasto/rejon Adres strony www 
Technologia 

obliczeń 

Technologia Web 

GIS 

Europe and Africa 

  

  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pves

t.php 

Joint Research 

Centre 
MapServer 

Austria    

Graz http://gis.graz.at/ ArcGIS Desktop 
SynerGIS, Esri 

ArcGIS Server 

Vienna http://www.wien.gv.at/ umweltgut/ - 
bd. (część Vienna 

GIS) 

Chile    

Calama 
http://www.geopm-kom5.de/geoapp 

/catastrosolar/calama 

Sun-Area, ArcGIS 

Desktop 
Mapbender 

Germany    
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Berlin http://www.virtual-berlin.de/ 
Sun-Area, ArcGIS 

Desktop 

Google Earth (3D), 

Map-Guide (2D) 

Bielefeld http://www.bielefeld01.de/ 
Sun-Area, ArcGIS 

Desktop 
Mapbender 

Gelsenkirchen http://geo.gkd-el.de/ website/solar/ AeroWest Esri ArcIMS 

Hamburg  

  
http://www. hamburgenergiesolar.de/ Hamburg Energie OpenLayers+WMS 

Monachium  

  
http://maps.muenchen.de/ - OpenLayers+WMS 

Osnabrück http://www.osnabrueck.de/ sun-area 
Sun-Area, ArcGIS 

Desktop 
Esri ArcIMS 

Neckar-Odenwald-

Tauber    

http://www.leader-neckar-odenwald-

tauber.de 

Sun-Area, ArcGIS 

Desktop 
Mapbender 

USA    

Boston   http://gis.cityofboston.gov/ solarboston/ ArcGIS Desk Esri ArcGIS 

Denver   http://solarmap.drcog.org/ 
Woolpert Inc., 

NREL 
Google Maps API 

Los Angeles 

County    
http://solarmap.lacounty.gov/ CH2M Hill, NREL Bing Maps API 

San Francisco http://sfenergymap.org/ CH2M Hill, NREL Google Maps API 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Mapa potencjału słonecznego dla miasta Boston powstała z inicjatywy rządu. Idea, która skłoniła 

lokalne władze do tego, jest założenie, że do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych zmniejszy się 

o 25% [11]. Po wejściu na oficjalną stronę miasta (www.cityofboston.gov) w menu strony, należy 

kliknąć link "Maps" i spośród listy map należy wybrać "Solar map". Na karcie docelowej pokazany jest 

cel i obecna realizacja programu. Oprócz pomocy w oszacowaniu ilości energii słonecznej użytkownik 

otrzymuje również informacje na temat kosztów instalacji oraz okresie, w jakim inwestycja się zwróci 

(Rysunek 3). Przedstawiono przykład dla budynku mieszczącego się przy 28-38 Writer St, dla którego 

określono koszt przykładowej instancji oraz okres zwrotu. Mapa został stworzony w programie ArcGIS 

ESRI, który pozwala tworzyć, edytować i analizować dane. Obliczenie promieniowania słonecznego 

jest kalkulowane w rozszerzeniu Solar Analyst. Geoportal zawiera nakładki informujące użytkownika: 

 o istniejących instalacjach, 

 podatności pod montaż dla dachu, gdzie za pomocą intensywności kolorów od brązowej do żółtej 

pokazano całkowite roczne sumy promieniowania dla dachu. 
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Rys. 3.  Mapa solarna miasta Boston (www.cityofboston.gov, 05.05.2016) 

Fig. 3.  Solar Map of Boston 

Mapa pokazuje, gdzie już istnieją instalacje. Po najechaniu kursorem na symbol (ikona „panel") 

pokazane są dane dotyczące lokalizacji, rodzaju budynku, systemu oraz rok, w którym zamontowano 

instalacje. Niektóre opisy są wzbogacone obrazem budynku z zainstalowanymi kolektorami 

słonecznymi lub ogniwami słonecznymi (Rysunek 4).  

 

 

 
 

Rys. 4.  Mapa solarna miasta Boston – nakładka z istniejącymi instalacjami (www.cityofboston.gov, 06.05.2016) 

Fig. 4.  Solar Map of Boston – overlay with existing solar installations 

Geoportal jest aktualizacją starszego portalu, który został utworzony w modelu szczegółowości 

CityGML LoD1, czyli zakładał, że każdy dach jest płaski. Był to duży minus. Dla budynków 

o spadzistych dachach od strony północnej kalkulacja była błędna. Algorytm nie rozpoznawał przeszkód 

takich jak kominy. W nowej wersji wykorzystano dane 3D, które pozwoliły na uzyskanie lepszej 

dokładności mieszczącej się w marginesie błędu na poziomie  ±5%.  Jest to rozwiązanie dostarczone 
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przez firmę Massachusetts Institute of Technology. Ta sama firma utworzyła mapy potencjału solarnego 

dla  miast: Nowy Jork Waszyngton, Portland czy Cambridge. 

Solarny geoportal dla Wiednia znajduje się na oficjalnej stronie internetowej miasta w zakładce 

„Umweltgut” [12]. Program oblicza potencjał energii słonecznej z produkcji ciepła i energii 

elektrycznej. Mapa ta powstała z wykorzystaniem danych ALS zapisanych w postaci siatki (oczko 

0,5 m). Znalezienie aplikacji internetowej oraz jej zastosowanie jest łatwe dla użytkownika. Program 

ocenia orientację i nachylenie dachu, zacienienie spowodowane przez rośliny, budynki i teren. Dane 

dotyczące promieniowania bezpośredniego i rozproszonego z okresu 18 lat zostały uśrednione. 

Na mapie pokazane jest tylko wartości powyżej 900 kWh/m2. Po kliknięciu kursorem na konkretnym 

budynku, pokazuje informacje o potencjale słonecznym tego budynku (Rysunek 5). Kataster słoneczny 

Wiednia uwzględnia rzeczywisty kształt dachu, ustalonej na podstawie modelu szczegółowości 

CityGML LOD2, więc wiadomo dokładnie, jaka część dachu nadaje się pod instalację. Innsbruck Laser 

Dane GmbH to firma, która wykonała mapę potencjału słonecznego dla stolicy Austrii. Jest to jedna 

z najlepiej przygotowanych, posiadających wiele informacji map dotyczących tej tematyki. Wszyscy 

zainteresowani montażem instalacji solarnej mogą również odczytać z niej, jeśli jest potrzebne 

dodatkowe zezwolenie na budowę lub obowiązują dodatkowe regulacje prawne. 

   

 

 
 

Rys. 5.  Kataster słoneczny dla Wiednia – Wien Umweltgut: Solarpotenzialkataster (www.wien.at, 06.05.2016) 

Fig. 5.  Solar Cadastre  for Vienna – Wien Umweltgut: Solarpotenzialkataster 

Zaprezentowane przykłady wskazują rozwiązania, na jakich można by bazować przy tworzeniu 

takiego rozwiązania w Polsce. Dobrym rozwiązaniem wydaje się możliwość samodzielnego 

wskazywania obszaru dachu, który miałby być przeznaczony pod inwestycję oraz baza informacji 

o istniejących już instalacjach (bostoński portal). Z kolei w wiedeńskim portalu można znaleźć dużo 

informacji dodatkowych o innych obiektach związanych z energią odnawialną. Udostępnienie w jednym 

miejscu informacji o energii solarnej, wiatrowej czy geotermalnej jest pomocne dla użytkowników, 

którzy potrzebują informacji na temat, która forma korzystania z odnawialnych źródeł energii będzie 

dla nich najbardziej korzystna. 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 

Artykuł zaprezentował różne rodzaje katastru słonecznego z Europy i świata. Różnice te wynikają 

głównie rodzaju zastosowanych danych, ich prezentacji, dodatkowych informacji przekazywanych 

na stronie czy układu strony. Wszystkie jednak mają jeden cel – promowanie wykorzystania 

odnawialnej energii solarnej i oszacowanie kosztów potencjalnej instalacji. W Polsce, niestety, żadne 



Energia – Ekologia – Etyka 2016  (tom 1) 
 

 

 

96 

miasto nie ma portalu internetowego, na którym są umieszczone mapy potencjału solarnego, 

co powoduje, że jest to temat, którym warto się zainteresować. 
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Streszczenie: W przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym przeprowadzono badania możliwości 

zastosowania pełnego monitoringu z zdalnym sterowaniem przepompowni i tłoczni ścieków. Badanie obejmowało 

systemy kilku producentów. Badane systemy były podłączone do przepompowni ścieków pracujących w systemie 

kanalizacyjnym danego przedsiębiorstwa. Pojawienie się dostępnej usługi GPRS stworzyło możliwości 

do kompleksowego rozwiązania dotyczącego obsługi przepompowni i tłoczni ścieków, nie tylko w monitorowaniu, 

ale także sterowaniu z komunikacją dwukierunkową. Wyróżniającą cechą innowacyjności jest możliwość zdalnej 

modyfikacji oprogramowania. Wykorzystanie technologii GPRS oraz Internetu gwarantuje użytkownikowi 

bezpieczne i bezstresowe użytkowanie, inteligentnego systemu monitoringu obiektów rozproszonych. Wdrożenie 

tego systemu do nadzoru przepompowni i tłoczni ścieków redukuje koszty ich eksploatacji. Wbudowane w strukturę 

systemu monitorowania dodatkowe narzędzia, analizują „w tle” ponad 100 parametrów, z każdej przepompowni. 

Badanie mało za zadanie sprawdzenie funkcjonowania systemu monitorującego i sterującego przepompowniami 

oraz możliwości wykorzystania w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. 

 

Słowa kluczowe: przepompownia, tłocznia sterowanie, GPRS 

Abstract: The company water supply and sanitation were conducted examining the potential for full monitoring 

of remote control pumping stations and sewage pumping. The study included systems for several manufacturers. 

The tested systems were connected to the sewage pumping stations working    in the sewer system of the company. 

The emergence of available GPRS service has created opportunities for a comprehensive solution for operating 

pumping stations and sewage pumping, not only to monitor but also control the bidirectional communication. 

The distinctive feature of the innovation is the ability to remotely modify the software. The use of GPRS technology 

and the Internet provides the user with a safe and stress-use, intelligent monitoring system of distributed objects. 

The implementation of this system for monitoring pumping stations and sewage pumping reduces the costs of their 

operation. Built in the structure of the monitoring system with additional tools, analyze the "background" of more 

than 100 parameters of each pumping station. Research little for the task of checking the functioning of the system 

monitoring and control pumping stations and the possibility of use in a water supply and sanitation. 

 

Keywords: pumping station, compressor station, control, GPRS 

 

 

1. Wstęp 

 

Wpływ dynamicznego rozwoju urządzeń i usług telekomunikacyjnych na rozwiązania 

„od monitorowania do zdalnej, bezprzewodowej automatyki włącznie” jest faktem. Łączność poprzez 

sieć telefonii komórkowej GSM, bazująca na wykorzystaniu infrastruktury operatora, jest stosowana 

w tego rodzaju aplikacjach od połowy lat 90-tych i historycznie bazowała głównie na komunikatach 
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„SMS”. Przełomem było pojawienie się w ofercie operatorów telefonii komórkowej GSM możliwości 

korzystania z tzw. pakietowej transmisji danych, zwanej skrótowo „GPRS”. Pojawienie się przed 

dekadą szeroko dostępnej usługi GPRS stworzyło przesłanki do znaczącej redukcji kosztów przesyłania 

dużych ilości danych i jest podstawą prezentowanego, kompleksowego rozwiązania, dedykowanego nie 

tylko monitorowaniu, ale także sterowaniu obiektami dynamicznymi, z możliwością wykorzystania 

Internetu włącznie. 

Jako sprzętową podstawę rozwoju oprogramowania dla „aplikacji dedykowanej” wybrano 

nowoczesną i nieustannie rozwijaną rodzinę modułów telemetrycznych. Urządzenia najbardziej 

predysponowane do zastosowania w opisywanym segmencie aplikacyjnym, to telemetryczne moduły, 

które łączą w sobie cechy klasycznego sterownika PLC zintegrowanego z modemem GSM/GPRS. 

Urządzenia te, uzupełnione o nowoczesne oprogramowanie pełnią funkcję terenowych sterowników 

obiektowych. Jedną z wyróżniających cech nowoczesności jest możliwość zdalnej modyfikacji 

oprogramowania, co znacznie ułatwia zdalne usuwanie potencjalnych awarii, pozwala na zdalną 

aktualizację oprogramowania wewnętrznego, jak i aplikacyjnego modułów telemetrycznych. Dzięki 

możliwości zdalnego wsparcia użytkownika przez wykorzystanie narzędzi do zdalnego dostępu 

do komputerów na stacjach dyspozytorskich, szybkość reakcji serwisowej jest liczona w pojedynczych 

godzinach. Wykorzystanie technologii GPRS oraz Internetu gwarantuje użytkownikowi bezpieczną 

i bezstresową obsługę oferowanego, inteligentnego systemu monitoringu obiektów rozproszonych. 

Wdrożenie tego typu systemu w przepompowni ścieków lub innych obiektach rozproszonych istotnie 

redukuje koszty ich eksploatacji. 

Wbudowane w strukturę systemu dodatkowe narzędzia analizują „w tle” ponad 100 parametrów. 

Każda przepompownia, informuje na bieżąco operatora o standardowych awariach. Operator jest także 

powiadamiany o innych nieprawidłowościach w pracy przepompowni, które pozornie nie są 

klasyfikowane, jako stany awaryjne, pomimo że w rzeczywistości wymagają interwencji serwisowej. 

 

 

2. Struktura systemu monitoringu i jego główne składniki 

 

Wyróżniające cechy użytkowe przedstawianych systemów ujawniają się zwłaszcza w czasie awarii 

jednej z kaskadowo pracujących przepompowni ścieków, w sytuacji konieczności wyłączenia 

jej z „ruchu”, w obliczu zagrożenia podtopieniem otoczenia tej pompowni. Oferowane rozwiązanie 

umożliwia zdalne „przejęcie” sterowania przepompowniami w trybie online, co może pomóc 

zaoszczędzić „dodatkowy czas na usunięcie awarii”. Wymienione atuty ekonomiczne potwierdzają 

i podkreślają, że oferowany system spełnia „współczesne” oczekiwania użytkowników [1]. 
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Rys. 1.  System sterowania i monitorowania przepompowni i tłoczni ścieków (Meprozet Brzeg [3]) 

Fig. 1.  Control and monitoring of pumping stations and sewage pumping 

Analizując, przedstawioną na rysunku 1 strukturę rozważanego systemu sterowania i monitorowania, 

należy wyróżnić 2 typy obiektów: 

 rozproszone w terenie obiekty typu przepompownie i tłocznie ścieków, podlegające pełnemu 

monitoringowi w trybie online. Nadzorowi podlegają podstawowe parametry procesowe 

mierzone lub odtwarzane na tych obiektach. Szafki sterownicze w przepompowniach i tłoczniach 

ścieków są wyposażone w zaprogramowane moduły telemetryczne. W każdym z modułów 

telemetrycznych zainstalowana jest karta SIM posiadająca statyczny numer IP, wybranego 

operatora sieci komórkowej. 

 stację dyspozytorską wyposażoną w komputer stacjonarny z monitorem panoramicznym LCD 

oraz zasilaczem UPS, do którego podłączona jest bramka GPRS. Zainstalowana jest karta SIM, 

przekazująca dane z monitorowanych obiektów do dedykowanego systemu pracującego 

pod kontrolą systemu operacyjnego. Na komputerze zainstalowany jest inteligentny system 

dostarczony przez producenta modułów) telemetrycznych do monitorowania i zdalnego 

sterowania pracą obiektów rozproszonych w trybie online z wykorzystaniem technologii GPRS 

do transmisji danych. Należy podkreślić, że opisywany system został specjalnie przystosowany 

do obsługi technologii GPRS.  

Przedstawiany system nie posiada ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby obiektów 

rozproszonych, które można włączyć do jego struktury. Co więcej, dynamiczny rozwój infrastruktury 

oraz usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych gwarantuje stabilny rozwój systemu 

opartego na opisywanej technologii. Wykorzystana w systemie metoda odbioru i przekazywania danych 

nie powoduje konfliktów z innymi urządzeniami, wymagającymi dostępu do Internetu. 

 

 

3. Wykorzystanie technologii GPRS do transmisji danych 

 

Wykorzystanie technologii GPRS do transmisji danych gwarantuje użytkownikowi bezpieczny 

i niezawodny kanał komunikacyjny, dostępny przez 24h, którym za pośrednictwem infrastruktury 

wybranego operatora telefonii komórkowej, przesyłane są dane pomiędzy monitorowanymi 

przepompowniami i tłoczniami, a stacją operatorską. Podstawowa zaletą tej technologii jest 

niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych, brak bezpośrednich kosztów tworzenia 
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i utrzymania własnej infrastruktury sieci, gwarancja dynamicznego rozwoju technologii 

bezprzewodowej transmisji danych oraz bardzo niskie koszty eksploatacji [2]. Specjalnie dedykowany 

dla technologii GPRS serwer komunikacyjny gwarantuje przekazywanie do systemu wizualizacji 

danych obiektowych wraz z pełnym „stemplem czasowym” zaistnienia zdarzenia w monitorowanej 

przepompowni. Oznacza to, że jakiekolwiek, większe niż standardowe dla technologii GPRS opóźnienie 

w przesyłaniu danych pomiędzy obiektem, a stacją operatorską, nie powoduje przekłamań w systemie.  

Warunkiem koniecznym wykorzystania transmisji GPRS do zastosowań telemetrycznych jest 

posiadanie karty SIM operatora GSM mogącej logować się do APN udostępniającego statyczną 

adresację IP. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością zapewnienia jednoznaczności adresowania 

i identyfikowania użytkowników sieci transmisji danych. 

 

 

4. Koszty wykorzystania technologii GPRS do transmisji danych 

 

Korzystanie z technologii GPRS wymaga zainstalowania w modułach telemetrycznych 

na przepompowniach oraz w bramce na stacji operatorskiej specjalnie skonfigurowanych kart SIM.  

Warunkiem prawidłowej i stabilnej pracy systemu jest wykupienie kart SIM zarejestrowanych 

w APN telemetria.pl, który gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stabilnego kanału komunikacyjnego, 

szybką reakcje serwisową oraz utrzymanie niskich kosztów eksploatacji. Użytkownik ponosi 

też wszystkie koszty związane z aktywacją i eksploatacją kart SIM. 

Główna zaletą jest uśrednianie ruchu na kartach SIM, tzn. karty rozliczane są przez operatora 

w ramach konta użytkownika, a nie każda indywidualnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekty  

o większej dynamice, w przypadku wykorzystania pakietu przypisanego do swojej karty SIM, 

„pożyczają” niewykorzystane pakiety od innych kart. Średnie wykorzystanie pakietu, przez obiekty 

pracujące w systemie monitoringu, nie przekracza 60-70%. Oznacza to, że użytkownik nie ponosi 

dodatkowych, przekraczających abonament kosztów z tytułu transmisji danych. Karty SIM mogą być 

aktywowane u jednego z operatorów. Możliwe jest aktywowanie kart SIM w 2 wariantach: 

 system abonamentowy z regularną, comiesięczną płatnością, 

 system pre-paid, czyli karty przedpłaconej, z opłaconą z góry transmisją danych za dany okres. 

Z uwagi na fakt, że bramka GPSR na stacji operatorskiej sumuje ruch wychodzący i przychodzący 

z wszystkich monitorowanych przepompowni, musi ona być wyposażona w kartę z większym pakietem 

danych. 

 

 

5. Oprogramowanie aplikacyjne modułów telemetrycznych w przepompowniach ścieków 

 

Oprogramowanie aplikacyjne modułów telemetrycznych, zainstalowanych w monitorowanych 

przepompowniach ścieków, realizuje złożony algorytm sterowania pracą przepompowni ścieków 

oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do stacji dyspozytorskiej.  

Dodatkowo, dzięki dwukierunkowej wymianie danych, użytkownik uzyskuje możliwość zdalnego 

oddziaływania na obiekt, tj. uruchamiania pompy lub pomp, testowania i załączania agregatu (jeżeli 

przepompownia jest w takowy wyposażona), dezaktywacji pomp lub czujników pływakowych, 

włączania sygnalizacji alarmowej lub jej dezaktywacji, itp. Wystąpienie w obiekcie dowolnego 

ze zdefiniowanych w rejestrach sterownika zdarzenia powoduje przesłanie informacji o aktualnym 

statusie całego obiektu (przepompowni i tłoczni) do stacji operatorskiej. 

Oprogramowanie modułów telemetrycznych w pełni realizuje tryb zdarzeniowy, zarówno 

dla wartości binarnych (dwustanowych), jak i analogowych. Zaimplementowane w oprogramowaniu 

modułu procedury gwarantują wierne odtworzenie w systemie krzywej zmian poziomu ścieków 

w zbiorniku lub prądu pobieranego przez pompy. Całość realizowana jest zgodnie z zasadami teorii 

sygnałów, co gwarantuje już wspomniane wierne odtworzenie kształtu krzywych, a zatem rzetelną 
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analizę w systemie danych bieżących i archiwalnych. Wszystkie dane zapamiętane są w pamięci 

sterownika w sposób nieulotny, tzn. zanik zasilania nie powoduje ich utraty. 

W przypadku chwilowego braku usługi GPRS oprogramowanie wewnętrzne modułu 

telemetrycznego buforuje w rejestrach zdarzenia, które zaistniały w monitorowanym obiekcie. 

Pojemność pamięci rejestratora pozwala na buforowanie zdarzeń do 2 godzin przy średniej pracy 

obiektu. Przywrócenie przez operatora usługi GPRS powoduje automatyczne wysłanie do stacji 

operatorskiej wszystkich zbuforowanych i niewysłanych ramek zdarzeniowych oraz przejście modułu 

do pracy w trybie online. Takie rozwiązanie gwarantuje użytkownikowi zachowanie ciągłości danych. 

Każda szafa sterownicza wyposażona jest w dedykowany moduł UPS zapewniający, w przypadku 

zaniku zasilania podstawowego, podtrzymanie zasilania modułu przez okres ok. 5 h. Możliwe jest 

wydłużenie czasu podtrzymania przez zastosowanie akumulatora o większej pojemności, co gwarantuje 

podtrzymanie zasilania przez okres do 24 h. Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania 

specjalizowanego modułu UPS jest ochrona akumulatora przed całkowitym rozładowaniem 

oraz zapewnienie napięcia zasilającego na odpowiednim poziomie przez cały czas pracy z akumulatora. 

Taki poziom napięcia gwarantuje prawidłowy odczyt wartości poziomu ścieków oraz prądu pomp 

podczas braku zasilania podstawowego. Zatem zanik zasilania podstawowego nie przerywa procesu 

monitorowania. Do systemu monitorowania na bieżąco są przekazywane informacje o poziomie 

ścieków oraz wszelkich włamaniach, przekroczeniach poziomów, itd. 

Poniżej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujące pracą 

przepompowni, zapisane w pamięci FLASH modułu telemetrycznego: 

 naprzemienna praca pomp, 

 pomiar poziomu ścieków w komorze na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej 

lub ultradźwiękowej, 

 pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy, 

 pełna transmisja zdarzeniowa zarówno dla sygnałów binarnych na wejściach sterownika, 

jak i analogowych, 

 częstotliwość generowania zdarzeń od zmian sygnałów poziomu lub prądu, zależna od dynamiki 

zmian wielkości mierzonych, gwarantująca wierne odtworzenie przebiegu mierzonych wielkości 

przy zmiennej dynamice procesu, 

 załączanie pomp na podstawie analizy wartości poziomu odczytanego z sondy hydrostatycznej, 

 prawidłowa realizacja algorytmu sterowania pracą pomp po długim zaniku zasilania 

podstawowego, 

 w przypadku pracy 2 pomp jednocześnie, załączanie i wyłączanie drugiej pompy następuje 

z przesunięciem 5 lub 10 sekund, 

 automatyczne załączanie drugiej pompy jako wspomagającej pompę pierwszą, w przypadku 

dopływu ścieków większej ilości. Występują dwa warunki załączenia drugiej pompy, 

tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obniżenia się poziomu ścieków poniżej wartości 

MIN po upływie zadanego czasu, liczonego od momentu załączenia pierwszej pompy, 

 automatyczne przełączenie na drugą pompę w przypadku wystąpienia awarii pompy aktualnie 

załączonej, 

 informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przełączeniem na pracę 

z użyciem sygnałów z czujników pływakowych, 

 w przypadku awarii czujników pływakowych, możliwość zdalnego (z poziomu stacji 

dyspozytorskiej) ich odłączenia od wejść sterownika, 

 możliwość zoptymalizowania zużycia energii poprzez zdefiniowanie dwóch poziomów: MIN 

oraz MAX, dla różnych taryf energetycznych i wykorzystania retencji zbiornika, 

 przełączenie na drugą pompę po upływie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku, 

gdy dopływ równoważy wydajność pompy - wyrównywanie czasu pracy pomp, 

 automatyczne załączenie pompy pomimo nieosiągnięcia poziomu MAX po zadanym okresie 

czasu (typowo ok. 3 h), w celu uniknięcia przytrzymywania ścieków w komorze, 
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 cykliczne (np. co kilka cykli) załączanie dwóch pomp jednocześnie (z zachowaniem 5 lub 10 

sekundowego przesunięcia) w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym i usunięcia z jego 

ścianek osadów, 

 możliwość odpompowania ścieków do tzw. sucho biegu roboczego, jak zadaną ilość cykli pracy 

pomp, 

 możliwość blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez zakład 

energetyczny moc jest zbyt mała, 

 programowany czas działania sygnalizacji akustyczno-wizualnej, 

 możliwość wyboru trybu działania sygnalizacji akustyczno-wizualnej w zależności od rodzaju 

urządzenia, tj. sygnał ciągły lub przerywany w stosunku 2/3, 

 możliwość zdalnego lub lokalnego programowania poziomów SUCH, MIN, MAX, ALARM, 

 możliwość programowego wyboru, które stany awaryjne wymagają potwierdzenia zwrotnego 

do sterownika przez operatora systemu wizualizacji, 

 możliwość programowego negowania stanów logicznych na wejściach sterownika, 

 możliwość programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnałów binarnych na wejściach 

sterownika, 

 możliwość programowego określania, które sygnały wejściowe mają generować zdarzenia 

do systemu wizualizacji, 

 generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zarówno od wejść 

binarnych, jak i analogowych), a w przypadku braku zdarzeń (np. brak dopływu ścieków) w trybie 

cykliczno-czasowym, 

 możliwość łączenia z wprowadzonymi do pamięci sterownika numerami telefonów 

komórkowych, w przypadku braku reakcji ze strony operatora systemu na zaistniały na obiekcie 

stan alarmowy, 

 możliwość programowego definiowania, które stany logiczne mają przyznany status awarii 

krytycznej, 

 możliwość aktywowania funkcji łączenia ze wskazanymi numerami telefonów komórkowych 

w przypadku braku potwierdzenia przez operatora systemu (w ciągu np. 10 minut) przychodzącej 

z obiektu informacji o zaistnieniu krytycznej sytuacji alarmowej, 

 możliwość generowania (w przypadku krytycznym braku usługi GPRS) komunikatu 

SMS informującego operatora o sytuacji awaryjnej w monitorowanych przepompowniach, 

 funkcja trybu burzowego ograniczającego maksymalny czas pracy pomp z możliwością ustalenia 

przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami załączeń. 

 

 

6. Synchronizacja czasu w modułach telemetrycznych na przepompowniach ścieków 

 

Każdy moduł telemetryczny posiada własny zegar czasu rzeczywistego (RTC). W celu zapewnienia 

dokładnej synchronizacji czasu w modułach systemu monitorowania. Serwer komunikacyjny systemu 

codziennie synchronizuje czas we wszystkich modułach włączonych do systemu przepompowni 

ścieków. Zapobiega to problemom z przestawieniem czasu podczas zmiany z czasu letniego na zimowy 

i odwrotnie. Jako wzorzec czasu traktowany jest czas systemowy komputera tworzącego stację 

operatorską. 

Podłączenie komputera do Internetu zapewnia utrzymanie dokładnego wskazania czasu z uwagi 

na proces synchronizacji z wzorcem zewnętrznym realizowany cyklicznie przez system operacyjny. 
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7. Archiwizacja danych w systemie monitoringu 

 

Dane przekazywane do systemu monitowania przez moduły telemetryczne są, po przetworzeniu 

przez serwer komunikacyjny, zapisywane w kontenerze baz danych, SQL, na dysku twardym komputera 

stacji operatorskiej. Program do wizualizacji pracy przepompowni na bieżąco śledzi zmiany w bazie 

danych i odpowiednio przetwarza w aplikacji do wizualizacji. 

Generalnie do bazy danych na stacji operatorskiej zapisywane są wszystkie informacje 

przekazywane przez moduły telemetryczne oraz wszystkie operacje wykonane w systemie przez 

operatora. Oprogramowanie aplikacyjne modułów telemetrycznych przekazuje z każdej przepompowni 

do systemu prawie 30 informacji. Są to zarówno informacje podstawowe o załączeniu oraz awarii pomp, 

zaniku zasilania, włamaniu do obiektu, położeniu przełącznika trybu pracy, pracy z UPS-a, 

jak i zaawansowane informujące o specjalnych trybach pracy, np. pompownia do sucho biegu 

roboczego, zdalne zatrzymanie pracy pomp, itp. Oprogramowanie modułu sprawdza także sprawność 

sondy, bezpieczniki w obwodach sterowania stycznikami, uszkodzenia styków stycznika oraz wiele 

innych. 

Każdego dnia uruchamiany jest automatycznie program do archiwizacji danych zapisanych w bazie 

MySQL na nośniku zewnętrznym, np. pamięci FLASH. 

 

 

8. System wizualizacji pracy przepompowni ścieków 

 

W systemie wizualizacji zdefiniowanych jest ponad 40 parametrów, które podlegają procesowi 

wizualizacji. Wspomniano już wcześniej, iż oprogramowanie do wizualizacji na bieżąco „śledzi” 

zmiany zachodzące w bazie danych i przedstawia aktualny status obiektu.  

Nad zdjęciem obiektu, przedstawionego na rysunku 2, w specjalnej ramce widoczna jest rzeczywista 

data i czas ostatniego zdarzenia zarejestrowanego dla aktualnie wyświetlanej przepompowni. Należy 

podkreślić, że prezentowany czas jest rzeczywistym czasem zaistnienia zdarzenia w przepompowni, 

a nie zapisu w bazie danych. 

Zatem informacje zebrane w bazie i podlegające analizie w systemie oferują użytkownikowi 

funkcjonalność tzw. „czarnej skrzynki”, a więc pozwalają na pełną analizę procesu w obiekcie oraz 

działań podjętych przez operatora (przyjęcia informacji o zdarzeniu alarmowym, podjętych decyzjach, 

wykonanych rozkazach, itd.). 

 

 

 
 

Rys. 2.  Wizualizacja pracy przepompowni – parametry (Meprozet Brzeg [3]) 

Fig. 2.  Visualization of pumping stations – parameters 
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Z uwagi na fakt, że system oferuje również możliwość zdalnego sterowania praca przepompowni, 

operator po zalogowaniu ma możliwość przesyłania rozkazów sterujących. Do podstawowych należą: 

 załączanie pompy lub pomp do poziomu MIN lub tzw. SUCHobiegu, 

 dezaktywacja logiczna pompy, 

 blokowanie pracy pomp, aż do osiągnięcia poziomu alarmowego, 

 kasowanie/ustawianie liczników czasu pracy pomp, 

 przekazywanie aktualnego statusu obiektu na żądanie, 

 zwrotne potwierdzanie przyjęcia informacji o zdarzeniach krytycznych na przepompowni [4]. 

System wizualizacji zawiera wszystkie istotne dla użytkownika informacje.  

 Otwarcie szafy zasilania – sygnał pobierany z wyjścia przekaźnikowego z czujnika CKF. 

 Sposób zasilania sterownika – sygnał z wejścia UPS modułu. Informuje czy moduł jest aktualnie 

zasilany z zasilacza 230 V AC//24 V DC czy z akumulatora buforującego poprzez moduł UPS.  

 Brak sygnału włamania do szafki sterowniczej – sygnał pobierany z czujnika krańcowego, 

zamontowanego na drzwiach szafki sterowniczej lub detektora ruchu dla wykonania specjalnego. 

 Sonda hydrostatyczna sprawna – w przypadku, gdy wartość prądu generowana przez przetwornik 

do wskazanego poziomu sterownik aktywuje kontrolkę „Awaria sondy”. W przypadku 

uszkodzenia sondy lub przepalenia bezpiecznika zabezpieczającego wejście w module 

użytkownik jest informowany o wystąpieniu takiego zdarzenia. 

Komunikat o uszkodzeniu sondy może się pojawić podczas jej czyszczenia, gdy nie jest zanurzona 

w medium i na jej membranę nie oddziałuje ciśnienie słupa wody. W takim przypadku treść 

wygenerowanego komunikatu nie świadczy o jej uszkodzeniu. Po ponownym zanurzeniu sondy  

w medium opisywany komunikat powinien zniknąć po kilku sekundach. 

 Poziom powyżej ALARM – standardowo dla układu dwa pływaki Niezrozumiałe. (SUCH + 

ALARM) sygnał pobierany z czujnika przekroczenia poziomu ALARM. Informuje, że poziom 

ścieków w komorze przekroczył wartość krytyczną, przedstawiony na rysunku nr 3. W przypadku 

braku czujnika pływakowego, oznaczonego jako poziom ALARM, sygnał ten jest generowany, 

gdy poziom ścieków, odczytany z sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej, przekroczy 

wartość zdefiniowaną w rejestrach modułu jako poziom ALARM. 

 Poziom powyżej MAX - wartość MAX (podobnie jak MIN, zakres sondy, offset sondy, zakres 

przetwornika prądu) zapisana jest w rejestrach sterownika. Przekroczenie poziomu (odczyt 

z sondy) zdefiniowanego, jako MAX, powoduje ustawienie w odpowiednim rejestrze modułu 

flagi (poziom > MAX) i aktywowanie na ekranie kontrolki z kolorze błękitnym wraz 

z komunikatem „Poziom powyżej MAX”. Ustawienie flagi poziomu większego MAX 

standardowo powoduje włączenie, oczekującej w kolejce pompy i rozpoczęcie cyklu 

wypompowania ścieków do osiągnięcia poziomu oznaczonego jako MIN. 

 Poziom poniżej MIN - obniżenie poziomu ścieków (odczyt z sondy) poniżej wartości 

zdefiniowanej jako MIN powoduje ustawienie rejestrze modułu flagi (poziom < MIN) 

i aktywowanie na ekranie kontrolki z kolorze błękitnym wraz z komunikatem „Poziom poniżej 

MIN”. Standardowo ustawienie tej flagi następuję każdorazowo na zakończenie cyklu 

pompowania i powoduję wyłączenie pompy lub pomp. 

 • Poziom poniżej SUCH-obiegu - standardowo dla układu 2 pływaki (SUCH + ALARM) sygnał 

pobierany z czujnika pływakowego poziomu SUCH-obieg. Informuje, że poziom ścieków 

w komorze obniżył się poniżej wartości krytycznej określanej jako poziom SUCH-obiegu. 

W przypadku braku czujnika pływakowego oznaczonego jako poziom SUCH-obieg, sygnał ten 

jest generowany, gdy poziom ścieków, odczytany z sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej, 

spadnie poniżej wartości zdefiniowanej w rejestrach modułu jako poziom SUCH-obieg. 

 Pracuje/Nie pracuje (pompa) – sygnał potwierdzenia załączenia pompy pobierany ze styku 

pomocniczego przekaźnika lub soft-startu potwierdzającego załączenie stycznika lub soft-startu 

wyjścia. 
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 Tryb AUTO – sygnał pobierany z przełącznika trybu pracy, zamontowanego standardowo 

na elewacji drzwi wewnętrznych szafy sterowniczej, informujący o aktualnie wybranym trybie 

pracy danej pompy. Tryb AUTO oznacza, że pompa załączana jest z wyjścia sterownika i pracuje 

zgodnie z zadanym algorytmem.  

 Pompa sprawna/Zadziałał termik – sygnał informujący o awarii danej pompy pobierany ze styku 

pomocniczego wyłącznika silnikowego, styków zabezpieczenia termicznego w pompie i czujnika 

wilgotności. Z uwagi na fakt, że sygnały z w/w czujników są połączone szeregowo, czyli realizują 

funkcję iloczynu, zatem zadziałanie choćby jednego z zabezpieczeń powoduje aktywację sygnału  

o awarii danej pompy. 

 

 

 
 

Rys. 3.  Wizualizacja pracy przepompowni – sygnalizacja (Meprozet Brzeg [3]) 

Fig. 3.  Visualization pumping stations – signaling 

 Pompa aktywna/Pompa odstawiona – sygnał logiczny stworzony na podstawie wartości, tzw. bitu 

odstawienia pompy. W przypadku, gdy operator stwierdzi, że dana pompa jest niedrożna lub nie 

powinna być załączana przez sterownik z innych przyczyn może zdalnie ją „odstawić”, czyli 

dezaktywować. Po „odstawieniu” pompy sterownik nie załącza jej w kolejnych cyklach pracy, 

a proces pompowania realizowany jest przez drugą pompę. Tryb odstawienia umożliwia 

ograniczenie bezproduktywnego zużycia energii przez niesprawną pompę lub w przypadku 

wystąpienia uszkodzenia mechanicznego, np. zwiększone opory łożysk, zapobiega dalszej 

degradacji urządzenia. Po wykonaniu naprawczych czynności serwisowych i przywróceniu pełnej 

sprawności pompy należy ja „aktywować”. 

 Pompa wysterowana/nie wysterowana – sygnał logiczny stworzony na podstawie wartości, 

tzw. bitu wysterowania pompy. Kontrolka w kolorze żółtym informuje, że wyjście sterujące 

załączeniem danej pompy w sterowniku jest w stanie aktywnym, czyli pompa powinna zostać 

załączona, jeżeli jest sprawna. Zatem konsekwencją wysterowania stycznika lub aktywowania 

soft-startu powinno być potwierdzenie załączenia pompy (kontrolka „Pompa pracuje”). Jeżeli 

pomimo aktywnego wyjścia w sterowniku brak jest potwierdzenia pracy pompy, wówczas należy 

sprawdzić jaka jest przyczyna braku załączenia stycznika lub aktywacji soft-startu. 

 Pompa do załączenia – kontrolka informująca, która pompa zostanie załączona w kolejnym cyklu 

pompowania. 
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 Dobowy licznik liczby załączeń i czasu pracy - pole podręcznego, dobowego licznika liczby 

załączeń każdej z pomp i czasu pracy od godz. 00:00 dnia bieżącego. 

Struktura programu wizualizacji pracy przepompowni zrealizowana została na bazie dedykowanych 

funkcjonalnie zakładek. Dodatkowo w celu szybkiej analizy aktualnego statusu monitorowanych 

obiektów wyświetlany jest pasek statusowy. 

W programie do wizualizacji należy wyróżnić następujące zakładki widoczne na rysunku nr 2 i 4: 

 obiekty – zestawienie tabelaryczne aktualnych stanów wszystkich monitorowanych 

przepompowni. Umożliwia błyskawiczne analizę aktualnych stanów monitorowanych 

przepompowni, np. poziomy, prądy, położenia przełączników trybu pracy, awarie, itd. 

 mapa – graficzne przedstawienie lokalizacji obiektów na mapie z nałożonymi kontrolkami 

aktualnego statusu (postój, praca, awaria, brak łączności) 

 schemat – szczegółowy schemat przepompowni z animacją poziomu, aktualnie ustawionymi 

poziomami, pełnym statusem przepompowni, informacja o dacie i godzinie zaistnienia 

na obiekcie ostatniego zdarzenia, które zostało przesłane do systemu, zdjęciem obiektu. 

Dodatkowo szybki podgląd cykli pracy pomp i zmian poziomów. 

 wykres – szczegółowy i przede wszystkim wiernie odwzorowujący rzeczywistość wykres zmian 

poziomów ścieków, prądów pomp oraz cykli ich pracy. Dodatkowo dedykowane okienko 

do graficznej analizy krzywych oraz pełnego statusu obiektu. 

Zainstalowana jest funkcja zmniejszania lub zwiększania podstawy czasu do wyświetlenia danych. 

Jest możliwość eksportu danych do formatu XLS, do wykorzystania w programie EXCEL lub innym 

arkuszu kalkulacyjnym. Okno kalendarza umożliwiające wybór dowolnego dnia do analizy danych 

i wyświetlenia. Dane przekazywane do systemu wizualizacji są znakowane czasem wystąpienie 

zdarzenia na obiekcie, a nie czasem zapisu danej do bazy. Zatem czas transferu danej do systemu 

oraz wnoszone przez technologie GPRS kilkusekundowe opóźnienia nie wpływają na wierność 

odwzorowania zdarzeń zachodzących na monitorowanym obiekcie. Podczas analizy danych 

archiwalnych możliwe jest przełączenie się w tryb podglądu wartości bieżących bez konieczności 

opuszczania okna programu.  

Mamy możliwość wyświetlania w oknie wartości z ostatniego zdarzenia zapisanego w bazie danych.  

 czas pracy – pełna analiza czasu pracy każdej z pomp oraz liczby załączeń. Możliwa analiza 

dokładna w cyklu dobowym tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Dodatkowo zdjęcie każdego 

obiektu ułatwiające identyfikację. 

 zdarzenia – pełna analiza, na zasadzie „czarnej skrzynki”, wszystkich zdefiniowanych zdarzeń, 

które wystąpiły na obiekcie oraz działań podjętych przez operatora systemu. 

 GPRS – pełna statystka wykorzystania pakietu danych dla każdej karty SIM, łącznie z analizą 

liczby wylogowań modułu z trybu GPRS. 

 narzędzia – zestaw programów dla operatora do testowania siności bazy danych, wpisywania 

danych dla poszczególnych obiektów, wyboru kolorów tła, itp. 

W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego na dowolnym z monitorowanych obiektów generowany 

jest komunikat, w postaci ekranu typu pop-up, który jest nadrzędny do innych komunikatów. 

Dodatkowo generowany jest sygnał akustyczny oraz odtwarzany przez głośniki (rys. 4), nagrany 

komunikat informujący o awarii na obiekcie. 
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Rys. 4.  Wizualizacja pracy przepompowni – archiwum (Meprozet Brzeg [3]) 

Fig. 4.  Visualization pumping stations – archive 

W przypadku otwarcia szafki sterowniczej sygnał włamania jest bardzo głośny. Ponieważ włamanie 

może być następstwem prowadzenia prac konserwacyjnych, operator może dezaktywować sygnał 

akustyczny generowany przez system.  

System może sprawdzić automatycznie czy administrator nie dokonał np. zmian poziomów 

załączania i wyłączania. Wprowadzanie zmian przez administratora nie wymaga restartowania systemu.  

Wszystkie mierzone w systemie wartości fizyczne, tj. np. poziom ścieków czy prąd pomp, liczby 

załączeń pomp czy czasy ich pracy są wykorzystywane do celów sterowania pracą przepompowni lub 

analizy prawidłowej pracy pomp. Zarejestrowane wartości nie mogą być wykorzystywane do obliczania 

wielkości przepływu ścieków czy wielkości energii zużywanej przez silniki pomp na cele rozliczeniowe. 

Do celów rozliczeniowych służą zalegalizowane przyrządy posiadające zatwierdzenie GUM [4]. 

Dla administratorów systemu dostępne jest ponad dziesięć programów narzędziowych, 

ułatwiających zarządzanie systemem, dokonywanie w nim zmian, zdalne zmiany parametrów 

na przepompowniach, rozbudowę systemu o kolejne obiekty, itp. Do definiowania kolejnego obiektu 

w strukturze służy program MT_Admin. Struktura systemu pozwala na bezproblemowe włączanie 

do jego struktury kolejnych obiektów (np. przepompowni, tłoczni) [2]. 

 

 

9. Wnioski 

 

Z prowadzonego badania systemów do monitorowania z zdalnym sterowaniem przepompowniami 

i tłoczniami ścieków stwierdzam, że przedstawione funkcje i możliwości zarządzania 

przepompowniami i tłoczniami ścieków działały poprawnie. Praktyczna część badania potwierdziła 

prawidłowość funkcjonowania badanych systemów. Przeprowadzone testy zgodności wskazań systemu 

z praktycznym działaniem urządzeń. Nie odnotowano jakiś znaczących odchyleń wskazań 

przedstawianych od danych rzeczywistych. Wymiana danych z użyciem GPRS przebiegała prawidłowo, 

nie odnotowano problemów z przepustowością, stabilnością połączenia. Przy kontrolowanym 

przerwaniu sygnału GRPS dane pracy przepompowni zostały buforowane w urządzeniu i przy 

przywróceniu sygnału GPRS parametry automatycznie zostały przesłane do stanowiska operatorskiego 

i uzupełnione w historii.  
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Po wykonanych badaniach sytemu stwierdzono, że: 

1. wprowadzenie systemów umożliwiających monitorowanie i zdalne sterowanie 

przepompowniami i tłoczniami ścieków w dużym stopniu niweluje konieczność ingerencji 

bezpośredniej pracowników w urządzenia, 

2. skraca czas reakcji na awarie, umożliwia stwierdzenie rodzaju awarii i nieprawidłowości 

występujących w danym obiekcie, 

3. umożliwia lokalizację wystąpienia zakłóceń pracy w terenie, 

4. możliwości wynikające z dwukierunkowej komunikacji z obiektami umożliwia 

zoptymalizowanie pracy samych urządzeń oraz poprawia pracę układu sieci kanalizacyjnego, 

5. pełna archiwizacja prac pompowni i tłoczni ścieków umożliwia pełną analizę wyników, 

zoptymalizowania pracy układów kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, 

6. wprowadzenie takich rozwiązań jest dużym krokiem ułatwiającym pracę i zarządzanie obiektami 

kanalizacyjnymi. 
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Streszczenie: Wody podziemne kształtują swój skład uczestnicząc w naturalnym obiegu wód w przyrodzie. Wody 

podziemne charakteryzują się dużą przezroczystością, brakiem bakterii, znaczną zawartością rozpuszczonych soli, 

dużą ilością związków żelaza i manganu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, i niewielkimi ilościami azotu 

amonowego, azotanów i substancji organicznej. Badania prowadzone w ramach niniejszej pracy miały na celu 

porównanie dwóch złóż filtracyjnych w zakresie usuwania żelaza z wody podziemnej. Opisano jakość wód 

podziemnych i przytoczono ich podział. Scharakteryzowano również występowanie żelaza w wodach podziemnych, 

jego wpływ na zdrowie oraz urządzenia i armaturę, a także metody usuwania żelaza z wody podziemnej. 

Zaprezentowano wyniki badań w trakcie filtracji na złożach. 

 

Słowa kluczowe: wody podziemne, usuwanie żelaza z wód podziemnych, złoża filtracyjne 

Abstract: Groundwater participate in the natural water cycle in nature. It is result of the interaction of water 

and surrounding environment. Groundwater is characterized by high transparency, lack of bacteria, high content 

of dissolved salts, a large amount of iron and manganese compounds, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and small 

amounts of ammonium, nitrate and organic substances. Research conducted as part of this study were to compare 

the two filter beds in removing iron from underground water. Describes the quality of groundwater and quoted 

their classification. It characterized by the occurrence of iron in groundwater, its impact on health and the devices 

and fittings, as well as methods for removing iron from underground water. It also presents the results of research 

during the filtration beds. 

 

Keywords: groundwater, remove iron from groundwater, filter beds 

 

 

1. Wstęp 

 

Żelazo jest pierwiastkiem należącym do głównych składników skorupy ziemskiej. Jego zawartość 

wynosi około 5%, co daje mu czwarte miejsce wśród najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków 

po tlenie, krzemie oraz glinie [1]. Jest to najczęściej występujący pierwiastek w wodach podziemnych, 

natomiast w wodach powierzchniowych zazwyczaj nie występuje, bądź w tak małych ilościach, że jest 

pomijany technologicznie [2]. 

Wodami podziemnymi według [3] nazywamy wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią 

ziemi, które wypełniają próżnie i szczeliny w skałach. Wody podziemne stanowią jednie 1,7 % ogólnych 

zasobów wód na Ziemi. W Polsce woda pobierana dla wodociągów z ujęć podziemnych stanowi około 

66% [4]. 
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Wody podziemne występują na różnych głębokościach. W przekroju pionowym wyróżnić można 

dwie strefy ich występowania: strefę aeracji, czyli napowietrzania oraz strefę saturacji, czyli nasycenia 

wodą [Strefę aeracji charakteryzuje to, że pory i szczeliny wypełnione są powietrzem oraz częściowo 

woda związaną - higroskopijną, błonkowatą, kapilarną [5].  

Woda higroskopijna to woda zaadsorbowana na powierzchni cząsteczki skały bezpośrednio z pary 

wodnej zawartej w powietrzu. Woda ta pokrywa cienką warstewką cząstkę mineralną całkowicie 

lub częściowo. Pozyskuje cechy fizyczne cząsteczki skalnej, nie ma właściwości rozpuszczających 

minerały, nie przekazuje ciśnienia hydrostatycznego, nie przemieszcza się, nie jest wykorzystywana 

przez roślinność [7]. 

Woda błonkowata to woda adsorbowana przez cząsteczki skały z wody ciekłej. Na powierzchni 

cząstki tworzy kolejną warstwę wody związanej- błonkę, w której wyróżnia się dwie nieco odmienne 

warstwy [6]. Część wewnętrzna przylega bezpośrednio do warstewki wody higroskopijnej i ma zbliżone 

do niej właściwości, natomiast część zewnętrzna nabiera właściwość wody wolnej. Wykazuje 

ograniczoną zdolność rozpuszczania minerałów [7]. 

Woda kapilarna to woda wypełniająca cienkie kanaliki- pory i szczeliny skalne. Występuje 

nad zwierciadłem wód gruntowych. Ten typ wód posiada zdolność rozpuszczania soli mineralnych 

i przekazywania ciśnienia, a także podlega siłom ciężkości [6]. 

Woda zawieszona tworzy się w strefie aeracji w okresie opadów albo roztopów jako płytkie 

nagromadzenie wody infiltracyjnej [5].  

W strefie saturacji wszystkie wolne przestrzenie- szczeliny i pory są całkowicie wypełnione wodą 

wolną, która podlega wyłącznie sile grawitacji i może swobodnie się przesączać z punktów wyższych 

do niższych [5]. Wody podziemne tej strefy dzieli się na cztery typy: przypowierzchniowe, gruntowe, 

wgłębne i głębinowe. 

Wody przypowierzchniowe występują tuż pod powierzchnią terenu, na głębokości 

nieprzekraczającej kilkudziesięciu centymetrów [7]. Zazwyczaj zwierciadło wody położone jest tak 

płytko, że strefa aeracji praktycznie nie występuje. Na ogół występują w zagłębieniach terenowych, 

dolinach rzecznych. Ilość wód przypowierzchniowych zależy głównie od opadów atmosferycznych. 

Wody te reagują na dobowe zmiany temperatury. W związku z tym, że mają stały kontakt ze strefą 

glebową na ogół zawierają związki organiczne, a także mogą być skażone bakteryjnie. Zazwyczaj 

są również zanieczyszczone antropogenicznie. Z powyższych, ujemnych cech nie nadają się 

ani do ujmowania ani wykorzystania [6]. 

Wody gruntowe to takie wody, których zwierciadło jest swobodne, a ponad zwierciadłem występuje 

strefa aeracji umożliwiająca infiltrację opadów atmosferycznych do warstwy wodonośnej [7]. Zasilanie 

tych wód zachodzi na całym obszarze występowania warstwy wodonośnej. Gdy zwierciadło wód 

gruntowych znajduje się na głębokości nieprzekraczającej 20 m, mogą one podlegać nieznacznym 

wahaniom temperatury. Powyżej tej wartości posiadają temperaturę odpowiadającą średniej rocznej 

temperaturze powietrza na danym terenie [6]. To czy woda gruntowa nadaje się do picia zależy głównie 

od głębokości zalegania. Przyjęto, że wody znajdujące się na głębokości powyżej 3-4 m nie są skażone 

bakteriologicznie [5]. Skład chemiczny wód gruntowych może być bardzo zróżnicowany. Zależy 

to od składu mineralnego warstwy wodonośnej oraz stanu infiltrujących wód opadowych 

i powierzchniowych [7]. Wody gruntowe wykorzystywane są głównie do zaopatrzenia rolnictwa.  

Wody wgłębne to wody, które występują w warstwach wodonośnych odizolowanych od powierzchni 

ziemi utworami nieprzepuszczalnymi [5]. Są również zasilane wodami opadowymi, jednak odbywa się 

poprzez bezpośrednią infiltrację (na wychodniach warstw wodonośnych) lub za pośrednictwem innych 

warstw wodonośnych [6]. Zasilanie pośrednie następuje przez szczeliny uskokowe albo różnego rodzaju 

okna hydrogeologiczne, czyli przerwy w utworach nieprzepuszczalnych występujących w stropie 

warstwy wodonośnej [7]. Związek z powierzchnią jest ograniczony, co zmniejsza zasilanie, 

ale zwiększa odporność na zanieczyszczenia. Położenie wód wgłębnych jest wymuszone 

przez nieprzepuszczalną warstwę leżąca nad warstwami wodonośnymi. Wody te dążą do wyrównania 

ciśnienia i napierają na tą warstwę. W przypadku jej przewiercenia woda podniesie się na określoną 

wysokość. Jeśli ciśnienie spowoduje wypchnięcie wody ponad powierzchnie terenu to wody takie 

nazywane są artezyjskimi, natomiast gdy jedynie blisko pod powierzchnię to są to wody subarteryjskie 

[6]. Właściwości wód wgłębnych są w małym stopniu zależne od czynników atmosferycznych 

i powierzchniowych. Główna rolę w kształtowaniu własności fizykochemicznych odgrywa środowisko 
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geologiczne oraz czas przebywania wód w tym środowisku [7]. Wody te charakteryzują się dobrą 

jakością. Służą do zaopatrzenia ludzi oraz przemysłu. 

Do wód głębinowych zaliczamy wody znajdujące się na dużej głębokości, odizolowane 

od powierzchni ziemi wieloma kompleksami utworów nieprzepuszczalnych. Nie są ani zasilane 

ani odnawiane. Są silnie zmineralizowane i znajdują się pod dużym ciśnieniem wywołanym przez ciężar 

wyżej leżących utworów skalnych [6]. 

Charakterystyczną cechą wód podziemnych jest stosunkowo mała szybkość przepływu tych wód. 

Odnosi się to do pionowego przesączania przy infiltracji wód przez strefę aeracji, jak również przy 

poziomym przepływie w zbiornikach wód podziemnych. Dodatkowa właściwością wód podziemnych 

jest powolność wymiany wód w porównaniu do wód powierzchniowych [8].  

Wody podziemne kształtują swój skład uczestnicząc w naturalnym obiegu wód w przyrodzie. 

Jest on efektem wzajemnego oddziaływania wody i otaczającego ją środowiska [8]. 

Ze względu na to, iż często pochodzą z pokładów położonych na różnych głębokościach, mają 

zróżnicowany skład fizyczno-chemiczny, który kształtowany jest pod wpływem wielu 

współdziałających ze sobą czynników i procesów. Podstawowe czynniki to budowa chemiczna 

oraz struktura fizyczna (uziarnienie, stopień zwietrzenia) skał, przez które woda przepływa i z których 

rozpuszcza wiele substancji [9]. Zasadnicze znaczenie mają warunki hydrologiczne, szczególnie 

zasilanie i krążenie wód, a także warunki klimatyczne, zwłaszcza ilość opadów atmosferycznych [10]. 

W przypadku wód znajdujących się na małych głębokościach skład wód uzależniony jest od rodzaju, 

składu, budowy geologicznej oraz grubości warstwy gruntu, pod którym zalegają [11]. Wiąże się 

to z faktem, iż woda z powierzchni przenikając w głąb ziemi, ługuje z górnych warstw gruntu 

różnorodne substancje, a następnie miesza się z wodami podziemnymi jednocześnie zmieniając 

ich jakość i właściwości. Głębokie wody podziemne posiadają dodatkową osłonę, którą stanowi 

warstwa nieprzepuszczalna chroniąca wody przed przedostającym się z powierzchni ziemi, 

zanieczyszczeniem chemicznym oraz skażeniem bakteriologicznym [12]. Naturalnymi barierami 

na drodze przepływu wód są skały oraz gleby słabo przepuszczalne, tj. utwory ilaste i pylaste. 

Odgrywają one pozytywną rolę w ograniczaniu migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Jednak 

z drugiej strony ich obecność ogranicza ich zasilanie [8]. 

Zawartość żelaza w wodach podziemnych może wahać się w szerokich granicach od ilości 

śladowych do 100 mg Fe/dm3. W wodach występujących na głębokości do 100 m przyjęto, że zawartość 

żelaza nie przekracza 10 mg Fe/dm3, choć coraz częściej stwierdza się znacznie większe stężenia 

związków żelaza [13]. Żelazo występuje zazwyczaj razem ze związkami manganu, jednak w znacznie 

większych ilościach. 

Pierwotnym źródłem żelaza w wodach podziemnych są skały magmowe i osadowe. Minerałami skał 

magmowych są: czarny magnetyt (Fe3O4), biotyt, piryt (FeS2), natomiast skał osadowych syderyt 

(FeCO3), czerwony hematyt (Fe2O3), limonit (Fe(OH)3), getyt. Związki żelaza dostają się do wód 

w procesie ługowania, który jest złożonym procesem, a jego przebieg zależy od całokształtu warunków 

środowiska [14]. 

Żelazo jako mikroelement, jest niezbędny do życia człowiekowi, głównie ze względu na funkcję 

transportową tlenu we krwi. Powyżej pewnego poziomu, żelazo wywiera negatywny wpływ na wody 

powodując ich rdzawe zabarwienie, nieprzyjemny zapach i smak. Także rurociągi i armatura ulegają 

stopniowemu zniszczeniu, głównie przez pokrywanie ich brunatnymi osadami. Dopuszczalna ilość 

żelaza w wodzie do picia jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg której zawartość żelaza nie może 

być większa niż 0,2 mg Fe/l. Wymusza to konieczność zastosowania skutecznych metod odżelaziania.  

Procesy odżelaziania i odmanganiania wody odgrywają podstawową rolę w technologii uzdatniania 

wód podziemnych. W wodach niezanieczyszczonych antropogeniczne sole żelaza i manganu 

są najbardziej uciążliwymi substancjami, które warunkują ich wykorzystanie dla celów komunalnych 

i przemysłowych [15]. Usuwanie związków żelaza z wody jest łatwiejsze niż jej odmanganianie, 

ponieważ rozpuszczone w wodzie związki manganu trudniej hydrolizują do wodorotlenków. 

Dla sprawnego zajścia reakcji hydrolizy pH wody powinno wynosić 9,5-10, co wiąże się 

z koniecznością alkalizowania wody, które czasami sprawia kłopoty [16]. 

Istota procesu odżelaziania polega na utlenieniu rozpuszczalnych w wodzie związków żelaza II 

do nierozpuszczalnych związków żelaza III, a następnie usunięciu z wody powstałych związków 

w innych procesach [13]. Tworzenie nierozpuszczalnych związków Fe3+ przebiega na ogół przez takie 
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etapy jak: hydroliza związków żelaza (II), utlenienie związków żelaza (II) do żelaza (III), wytworzenie 

koloidu Fe(OH)3 i jego usuwanie [17]. Pozwala to praktycznie na całkowite usunięcie związków żelaza 

z wody. 

Dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody wiąże się z formą i ilością związków żelaza w jakich 

występują w wodach podziemnych oraz od rodzaju zanieczyszczeń towarzyszących, które mają wpływ 

na przebieg procesu [10,16]. Żelazo w formie mineralnej, występujące najczęściej w wodach 

podziemnych, zazwyczaj nie stwarza dużych problemów i daje się łatwo usunąć w tradycyjnym układzie 

napowietrzania i filtracji. Natomiast w sytuacji, gdy żelazo występuje w połączeniu ze związkami 

organicznymi napowietrzanie i filtracja są z reguły nieskuteczne i najczęściej potrzebny jest proces 

koagulacji [18].  

Do metod odżelaziania należą: 

 napowietrzanie i filtracja – klasyczne usunięcie żelaza z wody następuje poprzez jego utlenienie 

w procesie napowietrzania i dalej odfiltrowanie na złożu. Metoda napowietrzania i filtracji jest 

najprostszą metodą odżelaziania wód podziemnych [11]. Stosuje się ją w przypadku usuwania 

nieorganicznych związków żelaza II, głównie w postaci wodorowęglanu żelaza II – Fe(HCO3)2. 

 napowietrzanie, alkalizacja, filtracja – do usunięcia żelaza, który występuje w postaci soli 

mocnych kwasów np. siarczanów żelaza (II) czy chlorków żelaza (II) nie wystarczy metoda 

napowietrzania. Taką wodę trzeba odpowiednio zalkalizować. Jeżeli żelazo występuje w formie 

siarczanu żelaza II (FeSO4) w procesie hydrolizy powstaje kwas siarkowy, który ulega 

zobojętnieniu przez zawarte w wodzie wodorowęglany. Jeżeli zasadowość uzdatnianej wody nie 

wystarcza do „samoneutralizacji” H2SO4 do układu napowietrzania i filtracji powinien być 

wprowadzony proces alkalizacji, który zapewni jego neutralizację [17]. 

 napowietrzanie, utlenianie chemiczne i filtracja – czasami samo dostarczenie powietrza do wody 

okazuje się nieskutecznym sposobem utleniania związków żelaza. Dzieje się tak głównie 

w przypadku niskiego odczynu wody lub obecności w wodzie związków organicznych [19]. 

Stosuje się wówczas utlenianie chemiczne. Chemiczne utlenianie stosuje się do uzdatniania wód 

zawierających oprócz związków żelaza, także związki manganu, azotu amonowego 

i siarkowodoru [11]. 

 koagulacja – wody podziemne o dużej zawartości żelaza i substancji organicznych, 

charakteryzujące się również wysoką barwą oraz utlenialnością, nie poddają się klasycznym 

procesom odżelaziania. W procesie napowietrzania wody nie wydzielają się dobrze 

sedymentujące aglomeraty wodorotlenku żelaza (III), ale powstają koloidalne oraz rozpuszczalne 

w wodzie barwne połączenia żelazoorganiczne. Jednym ze sposobów usuwania żelaza 

w połączeniach z ligandami organicznymi jest zastosowanie koagulacji [20, 21]. Podczas 

koagulacji następuje destabilizacja koloidalnych połączeń żelazoorganicznych przez kationy 

koagulantów albo ich dodatnio naładowane hydrokompleksy oraz adsorpcja na cząsteczkach 

wodorotlenków metali używanych koagulantów [20]. Najczęściej stosowanymi koagulantami są 

sole glinu i żelaza, ponieważ zapewniają uzyskanie dużej sprawności usuwania kwasów 

humusowych [18]. Wg [21] wapno jako koagulant daje dobre efekty usuwania, jednak wadą jego 

stosowania jest wyeliminowanie magnezu z wody, a także konieczność przywrócenia stanu 

równowagi węglanowo-wapniowej po procesie koagulacji. 

 wymiana jonowa – usuwanie żelaza w procesie wymiany jonowej polega na zatrzymaniu jego 

związków w trakcie przepływu wody przez filtr wypełniony kationową żywicą jonowymienna, 

tzw. kationit [11]. Jony żelaza wymieniane są na jednowartościowe jony ruchliwe grup 

funkcyjnych jonitu. Kationity silnie kwaśne, pracujące w cyklu wodorowym zapewniają 

największy stopień wymiany jonów żelaza [13]. W procesie tym usuwane jest żelazo tylko 

w postaci zjonizowanej [11]. 

W ramach niniejszej pracy dokonano badań dwóch złóż filtracyjnych, tj. Masy Katalitycznej G-1 

oraz Hydrocarbon w zakresie możliwości ich stosowania do oczyszczania wód podziemnych z żelaza. 
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2. Materiały i metody 

 

Badania technologiczne prowadzono na wodzie modelowej, która była przygotowywana 

w laboratorium Katedry Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Do badań używano wody 

wodociągowej, którą preparowano codziennie przez co jej poszczególne składniki ulegały wahaniom.  

Pierwszym badanym złożem była masa katalityczna G-1. Jest to produkt komercyjny stosowany 

do odżelaziania i odmanganiania. Masa katalityczna G-1 to mineralna forma dwutlenku manganu 

(braunsztyn), naturalna ruda kopalniana. Materiał ten jest stosowany do usuwania żelaza, manganu 

i siarkowodoru. Działa jako katalizator, pozostając niezmieniony. Utlenione związki są zatrzymywane 

na złożu i usuwane podczas płukania. Nie wymaga regeneracji chemicznej. Masę G-1 można stosować 

w jednostopniowej jak i dwustopniowej filtracji, zarówno w filtrach otwartych jak i ciśnieniowych. 

Występuje w postaci czarnego granulatu o nierównomiernej strukturze, z widocznymi pojedynczymi 

szarymi i białymi ziarnami. Masa katalityczna posiada ocenę higieniczną Nr W/335/91 PZH 

w Warszawie z dnia 13.08.1991 – pozytywną pod względem zdrowotnym do wykorzystania Masy 

aktywnej G-1 w procesie usuwania Fe i Mn z wody, a także atest higieniczny PZH w Warszawie 

Nr HK/W/0300/01/2005 z 2005 r. Na rys. 1 przedstawiono zdjęcie masy katalitycznej G-1. 

 

 

 
 

Rys. 1.  Złoże G-1 (opracowanie własne) 

Fig. 1.  G-1 Beds  

Drugim badanym złożem było złoże hydrocarbon. Jest to materiał filtracyjny składający się 

z połamanych i przesianych odłamków naturalnego węgla antracytowego. Odporne na ścieranie ziarna 

mają charakterystyczny kształt i ostre krawędzie (rys. 2). Złoże to ma dobrze rozwiniętą powierzchnię 

właściwą. Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie pH od 3 do 12. Jest to produkt 

komercyjny, powszechnie dostępny. Nadaje się do usuwania żelaza i manganu, radzi sobie również 

z zatrzymywaniem zawiesin, krzemionki, ochrania zmiękczacze, filtry z węglem aktywnym 

oraz instalacje odwróconej osmozy. Przeznaczony jest głównie do filtracji wody w filtrach jedno- 

lub wielowarstwowych. W filtrach wielowarstwowych stanowi warstwę górną, która zwiększa ochronę 

złoża przed przebiciem oraz polepsza jakość i stabilność filtratu. Często stosowany jest w połączeniu 

z piaskiem kwarcowym. Złoże wielowarstwowe ma wiele zalet. Zamiast filtracji powierzchniowej, 

która ma miejsce w przypadku złóż jednowarstwowych, w złożach dwuwarstwowych woda jest 

filtrowana przez całą głębokość złoża. 
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Rys. 2.  Złoże Hydrocarbon (opracowanie własne) 

Fig. 2.  G-1 Hydrocarbon Beds  

Złoża przed umieszczeniem w kolumnie były odpowiednio przygotowane, a następnie 

przepuszczano przez nie wodę w procesie filtracji ciągłej (rys. 3). Prowadzono dwa cykle badawcze. 

Cykl I był prowadzony do punktu wyczerpania złoża, po czym złoże ponownie zregenerowano 

i przeprowadzono II cykl badawczy. Między cyklami badawczymi dokonano regeneracji złóż. 

 

 

 
 

Rys. 3.  Kolumny filtracyjne (opracowanie własne) 

Fig. 3.  Columns filter  

Zakres analiz obejmował zbadanie zawartości żelaza w wodzie przed i po procesie filtracji. Żelazo 

oznaczono metodą kolorymetryczną z rodankiem amonu. Jony żelaza w środowisku kwaśnym dają 

z roztworem rodanku pomarańczowoczerwone zabarwienie. Intensywność powstałego zabarwienia 

jest proporcjonalna do zawartości żelaza w badanej próbce [13]. Oznaczenie wykonano 

na spektrofotometrze DR/4000V firmy HACH stosując metodę nr 2165 Iron. Oznaczenie to polegało 

na porównaniu intensywności światła przy długości fali 510 nm widma spektroskopowego ze wzorcem- 

wodą destylowaną. Oprócz tego głównego parametru monitorowano także: pH, azot amonowy 

i utlenialność. 
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3. Dyskusja wyników 

 

W tab. 1 zaprezentowano wyniki usuwania żelaza przez złoże katalityczne G-1 w I i II cyklu badań 

filtracyjnych. 

 

 
Tab. 1. Zawartość żelaza w wodzie przed i po filtracji na złożu G-1 

Tab. 1  Content of iron in water before and after filtration on G-1 bed 

 

 
Czas pracy 

złoża [doby] 

Woda surowa 

Woda po 

filtracji na 

złożu G-1 

Efekt 

usunięcia 

[mgFe/l] [mgFe/l] [%] 

I 

Cykl 

filtracyjny 

2 1,140 0,167 85,35 

4 1,378 0,080 94,19 

6 0,973 0,172 82,32 

8 1,000 0,198 80,20 

10 1,012 0,185 81,72 

12 0,968 0,252 73,97 

14 0,965 0,490 49,22 

II   

Cykl 

filtracyjny 

1 1,085 0,101 90,69 

2 1,021 0,172 83,15 

3 1,039 0,392 62,27 

4 1,130 0,385 65,93 

5 1,117 0,375 66,43 

 

 

Przedział wartości żelaza w wodzie po I cyklu filtracyjnym zawierała się w przedziale 0,080- 0,490 

mg/l. Najniższa zawartość została odnotowana w czwartej dobie pracy złoża, natomiast najwyższa 

w czternastej dobie w I cyklu badawczym. W II cyklu filtracyjnym stężenie żelaza w wodzie po filtracji 

na złożu G-1 występowało w granicach od 0,101 do 0,392 mg/l. Najniższa zawartość wystąpiła 

w pierwszej dobie filtracji na złożu G-1, natomiast najwyższa w trzeciej dobie. Odwołując się 

do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, zawartość żelaza nie powinna przekraczać 0,2 mg/l, można stwierdzić 

iż oczyszczona woda spełniała dopuszczalne normy przez pierwsze dwanaście dni pracy filtru. Po tym 

czasie zawartość żelaza wzrosła i przekraczała normę. W drugim cyklu filtracyjnym punkt wyczerpania 

ze względu na żelazo zaobserwowano w 4 dobie, gdzie wartości dopuszczalne żelaza zostały 

przekroczone.  

Zarówno w I jak i II cyklu badawczym masa katalityczna G-1 okazała się dość skuteczna w usuwaniu 

związków żelaza w początkowym okresie filtracji. Najwyższy efekt usunięcia podczas I cyklu 

zaobserwowano w czwartej dobie badań, a następnie odnotowano spadek efektywności usuwania 

żelaza. Po przepłukaniu złoża z zatrzymanych na nim zanieczyszczeń efektywność usuwania żelaza 

znacznie wzrosła, jednak utrzymywała się jedynie w czasie pierwszych dwóch dniach pracy złoża. 

W kolejnych dniach zawartości żelaza oraz efektywność jego usuwania kształtowały się na podobnym 

poziomie.  
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Porównując wykonane badania z badaniami innych autorów należy przytoczyć badania 

laboratoryjne, które wykonali Łasińska i Sapiego (1996) [21] w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym 

UNITEX w Gdańsku. Analizowano wówczas skuteczność usuwania żelaza i manganu w procesie 

filtracji na złożu katalitycznym G-1. Zastosowano filtrację jednostopniową przez filtr dwuwarstwowy 

skomponowany z warstwy żwirku filtracyjnego o granulacji 0,8-1,4 mm (400mm) oraz masy 

katalitycznej G-1 o granulacji 0,8-1,4 mm i wysokości 300-400 mm. Badana woda charakteryzowała 

się zawartością żelaza od 0,48 mg/l do 4,75 mg/l, stężeniem manganu od 0,2 mg/l do 0,95 mg/l. 

Stwierdzono bardzo wysoki stopień usuwania żelaza na poziomie 90-100%. Wartości żelaza w tych 

badaniach nie przekraczały 0,3 mg/l. Efekty usuwania żelaza na tych filtrach były bardzo dobre, 

co potwierdziły także badania w ramach niniejszej pracy. 

Wyniki innych monitorowanych parametrów po filtracji na złożu G-1 pokazano w tab. 2. 

 

 
Tab. 2. Wartości pH, azotu amonowego i utlenialności w wodzie przed i po filtracji na złożu G-1 

Tab. 2.  Value of pH, ammonium nitrogen and oxygen consumption in water before and after filtration on G1 bed 

 

 Czas pracy 

złoża 

[doby] 

pH azot amonowy [mg NH4/l] utlenialność [mg O2/l] 

Woda  

surowa 

po filtracji 

na złożu G-1 

Woda  

surowa 

po filtracji 

na złożu G-1 

Woda 

surowa 

po filtracji 

na złożu G-1 

I 

 cykl 

filtracyjny 

2 5,86 6,48 2,430 1,180 10,0 7,7 

4 5,20 5,50 2,575 0,876 10,2 9,5 

6 5,77 6,15 2,040 1,776 9,4 8,8 

8 5,60 5,80 2,026 1,285 10,1 9,7 

10 4,25 5,00 2,552 2,152 10,3 9,2 

12 4,45 5,03 2,448 2,408 9,6 8,2 

14 4,47 5,00 2,720 2,330 10,2 9,4 

II  

cykl 

filtracyjny 

1 5,67 6,43 2,156 2,055 10,1 10,0 

2 6,49 5,90 2,900 2,657 9,6 9,6 

3 6,72 6,37 2,393 2,193 9,9 9,4 

4 6,35 6,63 2,900 2,900 9,5 9,0 

5 6,32 6,35 3,100 2,967 10,4 9,6 

 

 

Wartość pH wody po filtracji na złożu G-1 w I cyklu badawczym zawiera się w granicach od 5,00 

do 6,48, natomiast w II cyklu przedziale od 5,90 do 6,63. Wskazuje to na odczyn kwaśny roztworu, 

co oznacza, że stężenie jonów wodorowych przeważa nad stężeniem jonów wodorotlenowych. Według 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi odczyn wody powinien zawierać się w granicach pH 6,5-9,5. Badana woda 

nie spełnia tych norm, ponieważ posiada odczyn poniżej pH 6,5.  

Zawartość azotu amonowego po filtracji na złożu G-1 kształtuje się w granicach  

od 0,876 do 2,408 mg/l w I cyklu filtracyjnym oraz od 2,055 do 2,967 w II cyklu. W początkowej fazie 

pracy złoża nastąpiła obniżka zawartości azotu amonowego w wodzie. Widoczne jest to w pierwszych 

dwóch dobach filtracji, gdzie efektywność usuwania kształtuje się na poziomie 51,44% - 65,98%. 

W kolejnym etapie badań I cyklu filtracyjnego efekt usuwania azotu amonowego maleje, 

a w dwunastym dniu pracy złoża jedynie 1,63% amoniaku jest usuwane. Po przepłukaniu złoża G-1 



Energia – Ekologia – Etyka 2016  (tom 1) 
 

 

117 

nie nastąpiła poprawa usuwania azotu amonowego, efektywności jest bardzo znikoma od 0 % do 8,38%. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartość jonu amonowego w wodzie nie powinna przekraczać 

0,5 mg/l. W przeprowadzonych badaniach nie uzyskano obniżenia stężenia do wartości normatywnych.  

W I cyklu filtracyjnym utlenialność wody kształtowała się w granicach 7,7- 9,7 mg O2/l, a w II cyklu 

utrzymywała się na podobnym poziomie od 9,0 do 10,0 mg O2/l. Efekt obniżenia utlenialności w I cyklu 

filtracyjnym był niewielki i kształtował się na poziomie 3,96% - 23%. Najwyższy spadek utlenialności 

uzyskano po dwóch dniach pracy złoża. W dalszym okresie efektywność malała. Po przepłukaniu złoża 

z zatrzymanych na nim zanieczyszczeń nie zaobserwowano poprawy pracy złoża G-1. Przez pierwsze 

dwie doby pracy filtra w II cyklu badawczym efektywność obniżenia utlenialności była nieznaczna – 

do 0,99%. Następnie wraz z długością pracy złoża efektywność stopniowo wzrastała, ale do niewielkich 

wartości od 5,06% do 7,69%. Normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 

2010 r. wymagają, aby woda do picia miała utlenialność nieprzekraczającą 5 mg O2/l. Podczas filtracji 

wody na złożu G-1 nie uzyskano obniżenia wskaźnika do wartości dopuszczalnych. 

Wyniki usuwania żelaza na złożu Hydrocarbon w dwóch cyklach badawczych zaprezentowano 

w tab. 3. 

 

 
Tab. 3. Zawartość żelaza w wodzie przed i po filtracji na złożu Hydrocarbon 

Tab. 3.  Content of iron in water before and after filtration on Hydrocarbon bed 

 

 

Czas 

pracy 

złoża 

[doby] 

Woda 

surowa 

Woda po 

filtracji na złożu 

Hydrocarbon 

Efekt 

usunięcia 

[mgFe/l] [mgFe/l] [%] 

I cykl 

filtracyjny 

2 1,140 0,157 86,23 

4 1,378 0,200 85,49 

6 0,973 0,449 53,85 

8 1,000 0,488 51,20 

10 1,012 0,730 27,87 

12 0,968 0,664 31,40 

14 0,965 0,700 27,46 

II  cykl 

filtracyjny 

1 1,085 0,297 72,63 

2 1,021 0,344 66,31 

3 1,039 0,753 27,53 

4 1,130 0,882 21,95 

5 1,117 0,889 20,41 

 

 

Zawartość żelaza w wodzie w I cyklu filtracyjnym zawierała się w przedziale 0,157 do 0,700 mg/l. 

Najniższa zawartość wystąpiła w pierwszej dobie pracy złoża, natomiast najwyższa w dziesiątej dobie 

w I cyklu badawczym. W II cyklu filtracyjnym stężenie żelaza w wodzie po filtracji na złożu G-1 

występowało w granicach od 0,297 do 0,889 mg/l. Najniższa zawartość wystąpiła w pierwszej dobie 

filtracji na złożu G-1, natomiast najwyższa w piątej dobie. W I cyklu badawczym efektywność usuwania 

żelaza wahała się od 27,46% do 86,23%. Najwyższy efekt usunięcia zaobserwowano w pierwszej dobie 

badań, a następnie widoczny jest stopniowy spadek efektywności usuwania żelaza. Po przepłukaniu 

złoża z zatrzymanych na nim zanieczyszczeń efektywność wzrosła z 27,46% do 72,63%. Jednak taki 
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stopień usunięcia żelaza występował jedynie w czasie pierwszych dwóch dni pracy złoża. W kolejnych 

dniach efektywność usuwania żelaza znacznie się pogorszyła. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

zawartość żelaza nie powinna przekraczać 0,2 mg/l. W przeprowadzonych badaniach wody 

odpowiadała wartościom normatywnym tylko przez pierwsze 4 dni filtracji. W kolejnych dniach pracy 

złoża wartości dopuszczalne zostały przekroczone. Nawet po przepłukaniu złoża nie uzyskano 

pożądanego efektu usuwania tego pierwiastka. 

Wykorzystanie złoża antracytowego przebadali Weber i Jeż-Walkowiak (2006) [23]. W ich 

badaniach antracyt zastosowano w połączeniu z piaskiem kwarcowym jako złoże dwuwarstwowe. 

Badania zrealizowano na instalacji pilotowej na Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni. Woda podziemna 

przed filtracją była napowietrzana. Charakteryzowała się podwyższoną zawartością żelaza  

(do 1,6 mg/l), manganu (do 0,29 mg/l) oraz azotu amonowego (do 1 mg/l). Kolumna filtracyjna miała 

8,2 cm średnicy 300 cm wysokości, z czego warstw podtrzymująca wynosiła 20 cm, warstwa kwarcowa 

60 cm, a antracytowa 100 cm. Żelazo usuwane było z efektywnością 91,9-95,9%. Dodatkowo 

wyznaczyli wysokość strefy odżelaziania, czyli wysokość przy której stężenie żelaza spełniało wymogi 

wody do picia (0,2 mg/l). Wynosiła ona początkowo 80 cm, a później się zawęziła do 40 cm. 

W niniejszych badaniach wysokość złoża wynosiła 15 cm. Można wnioskować, że mała wysokość złoża 

była przyczyną niewielkiej efektywności usuwania żelaza oraz nieosiągnięcia wartości normatywnych. 

Wyniki innych monitorowanych parametrów po filtracji na złożu Hydrocarbon pokazano w tab. 4. 

 

 
Tab. 4. Zawartość pH, azotu amonowego i utlenialności w wodzie przed i po filtracji na złożu Hydrocarbon 

Tab. 4.  Value of pH, ammonium nitrogen and oxygen consumption in water before and after filtration on Hydrocarbon bed 

 

 
Czas pracy 

złoża 

[doby] 

pH azot amonowy [mg NH4/l] utlenialność [mg O2/l] 

Woda  

surowa 

po filtracji 

na złożu 

Hydrocarbon 

Woda  

surowa 

po filtracji 

na złożu 

Hydrocarbon 

Woda 

surowa 

po filtracji 

na złożu 

Hydrocarbon 

I 

 cykl 

filtracyjny 

2 5,86 7,07 2,430 0,630 10,0 9,5 

4 5,20 5,60 2,575 0,848 10,2 9,7 

6 5,77 6,37 2,040 1,635 9,4 9,3 

8 5,6 6,11 2,026 1,088 10,1 9,7 

10 4,25 4,68 2,552 1,284 10,3 8,5 

12 4,45 4,99 2,448 1,367 9,6 8,8 

14 4,47 4,88 2,720 1,555 10,2 9,7 

II  

cykl 

filtracyjny 

1 5,67 5,62 2,156 1,426 10,1 10,1 

2 6,49 6,16 2,900 1,479 9,6 9,4 

3 6,72 6,67 2,393 1,565 9,9 9,6 

4 6,35 6,45 2,900 1,446 9,5 9,3 

5 6,32 6,41 3,100 2,326 10,4 9,7 

 

 

Wartość pH wody w I cyklu badawczym zawiera się w granicach od 4,68 do 7,07, natomiast 

w II cyklu przedziale od 5,62 do 6,67. W 2 dobie filtracji I cyklu badawczego woda posiadała odczyn 

obojętny, natomiast w pozostałych badaniach odczyn kwaśny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
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odczyn wody powinien utrzymywać się w granicach pH 6,5-9,5. Woda po filtracji na złożu Hydrocarbon 

spełnia dopuszczalne normy w drugiej dobie pracy złoża I cyklu i w trzeciej II cyklu. 

Zawartość azotu amonowego po filtracji kształtuje się w granicach od 0,630 do 1,635 mg/l w I cyklu 

filtracyjnym oraz od 1,426 do 2,326 mg/l w II cyklu. Efektywność usuwania jonu amonowego w I cyklu 

badawczym waha się od 19,85% do 67,07%. Najwyższy efekt usunięcia zaobserwowano w 2 dobie 

badań, natomiast najniższy w 3 dobie. Po przepłukaniu złoża zaobserwowano niewielkie pogorszenie 

efektywności usuwania, która wynosiła od 24,97 do 50,14%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

zawartość jonu amonowego w wodzie nie powinna przekraczać 0,5 mg/l. W przeprowadzonych 

badaniach nie uzyskano obniżenia stężenia do wartości normatywnych. 

Utlenialność wody po filtracji w I cyklu badawczym zawiera się w granicach od 8,5 do 9,7 mg O2/l, 

przy czym najwyższą zawartość odnotowano w 4, 8 i 14 dobie pracy złoża, a najniższą w 10 dobie, 

natomiast w II cyklu parametr ten kształtował się przedziale od 9,3 do 10,1 mg O2/l, gdzie najwyższa 

wartość wystąpiła w pierwszej dobie cyklu, a najniższa w czwartej dobie. W I cyklu badawczym 

utlenialność była obniżana w bardzo małym stopniu od 1,06% do 17,48%, natomiast w II cyklu 

efektywność usuwania osiągnęła jedynie 6,73%. Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. określają, że woda do picia powinna mieć utlenialność 

nieprzekraczającą 5 mg O2/l. Podczas filtracji wody na złożu Hydrocarbon nie uzyskano obniżenia 

wskaźnika do wartości dopuszczalnych. 

 

 

4. Wnioski 

 

Na wykresach poniżej przedstawiono porównanie usuwania żelaza przez oba złoża. Rysunek 4 

pokazuje wykres usuwania po I cyklu filtracyjnym, natomiast rysunek 5 pokazuje usuwanie żelaza 

po II cyklu filtracyjnym. 

 

 

 
 

Rys. 4.  Usuwanie żelaza w wyniku filtracji na obu złożach w I cyklu filtracyjnym (opracowanie własne) 

Fig. 4.  Removal iron by filtration on both beds in first filtration cycle  
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Analizujący wykres na rysunku 4, można stwierdzić iż masa katalityczna G-1 lepiej usuwała żelazo 

z wody. Pozwoliła na zachowanie w miarę stabilnych wyników, dopiero w 14 dniu filtracji obserwuje 

się podwyższenie stężenia żelaza po filtracji. Efektywność usuwania żelaza na złożu Hydrocarbon 

już w 6 dobie wyraźnie spadła, co odnotowano po wyższej zawartości tego pierwiastka w dalszych 

dniach eksperymentu. 

 

 

 
 

Rys. 5.  Usuwanie żelaza w wyniku filtracji na obu złożach w II cyklu filtracyjnym (opracowanie własne) 

Fig. 5.  Removal iron by filtration on both beds in second filtration cycle  

Podczas filtracji w II cyklu zaobserwowano, że masa katalityczna G-1 lepiej usuwała żelazo z wody 

i pozwoliła uzyskać stabilniejsze wyniki przez cały okres trwania eksperymentu. Złoże Hydrocarbon 

zdecydowanie gorzej usuwało żelazo a jego efektywność usuwania z czasem malała. 

Na podstawie wykonanych badań, uznaje się masę katalityczną G-1 za interesujący materiał 

filtracyjny pod względem efektywności technologicznej, jak również warunków ekonomicznych. 

Obniżał on skutecznie żelazo, ponieważ powodował zmniejszenie jego zawartości do wartości 

normatywnych - 0,2 mg Fe/l. Usuwanie z wody żelaza na złożu Hydrocarbon nie przyniosło 

zadowalających efektów. Mogło być to spowodowane zbyt małą wysokością złoża lub wymaganym 

dłuższym okresem wpracowania się złoża. 
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Streszczenie: W związku z potrzebą ochrony środowiska naturalnego oraz zapobieganiem deficytom naturalnych 

surowców wykorzystywanych m.in. w branży budowlanej (kruszywo) oraz ingerencją w stan środowiska za sprawą 

różnych procesów, także produkcyjnych, recykling jest rozwiązaniem niezwykle potrzebnym. Recykling od dawna 

stosuje się do wyrobów z drewna, szkła, papieru i betonu. W Polsce przyjęło się, że materiał z recyklingu betonu, 

a więc gruz budowlany (pomijając odzysk stali), wykorzystywany jest najczęściej do podbudowy dróg, 

czy niwelacji terenu. Odzyskiwanie ze starego betonu kruszywa, kiedy ten naturalny surowiec wyczerpuje się i jest 

bardzo drogi, stało się obiektem wielu badań na świecie, a także w Polsce. Poza wartościowym kruszywem, które 

można wykorzystać wtórnie, w procesie obróbki gruzu pozostaje także liczna ilość frakcji poniżej 4 mm, która 

po odpowiedniej obróbce może być również wykorzystana jako składnik nowoprojektowanego betonu. W artykule 

przedstawiono wyniki badań własnych prowadzonych na próbkach kompozytów cementowych z dodatkiem 

mineralnym pochodzenia mineralnego. 

 

Słowa kluczowe: dodatek do betonu, kompozyty cementowe, recykling, dodatek wtórny 

Abstract: In connection with the need to protect the environment and the prevention of deficits natural raw 

materials used, among others, in the construction industry (aggregate) and interference in the environment 

through a variety of processes, including manufacturing, recycling is an incredibly needed. Recycling has long 

been used to catalog of wood, glass, paper, and concrete. In Poland it accepted that the material recycled concrete, 

so the rubble (excluding recovery of steel) is used most frequently to the substructure of roads, or land leveling. 

Recovering from an old concrete aggregates, when this natural resource is running out and it is very expensive, 

it has become the subject of many studies the world, and also in Poland. Besides valuable aggregate that can 

be used secondarily, in the processing of debris also remains large fraction of less than 4 mm, that the appropriate 

treatment can also be used as a component of the newly designed concrete. The article presents the results 

of research conducted on samples of cement composites with recycled mineral binder. 

 

Keywords: additive to concrete, cementitious composites, recycling, addition of secondary 

 

 

1. Wstęp 

 

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania nad możliwościami recyklingu konstrukcji 

żelbetowych i efektywnym wykorzystaniem odzyskanych w ten sposób składników np. stali, 

czy kruszywa. Tak naprawdę z prymitywną formą recyklingu konstrukcji można było się spotkać  

już w IV wieku przed naszą erą za sprawą Rzymian. W tamtym czasie bowiem sprawnie wznoszono 

różne konstrukcje przy użyciu betonu ( oczywiście w jego najprostszej formie), a gruz powstały z ich 

zniszczenia wykorzystywano do budowy dróg. W zasadzie można powiedzieć, że teraźniejsze działania, 
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co do gruzu betonowego uległy wątpliwej ewolucji, ponieważ większość tego odpadu (niestety 

w Polsce) trafia właśnie na podbudowy dróg, niwelacje terenu itp., a nie chętnie jest odzyskiwane 

kruszywo, które można wykorzystać do wznoszenia nowych konstrukcji, zamieniając nawet 50% 

kruszywem z recyklingu kruszywo zwykłe, dopuszcza to norma PN-EN-206:2014-04, załącznik 

informacyjny „E”. O ile prowadzone badania skupione są nad problematycznymi właściwościami 

kruszywa wtórnego, o tyle frakcje z recyklingu o wymiarach ziaren d poniżej 4 mm w ogóle 

nie są dopuszczane do ponownego wykorzystania. Frakcje tej wielkości to mieszanina starego cementu, 

części zmielonego kruszywa i innych drobnych substancji, wcześniej użytych jako składniki do betonu. 

W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań, które potwierdzają możliwość ponownego 

wykorzystania drobnych frakcji wtórnych w kompozytach cementowych. 

 

 

2. Regulacje prawne, recykling betonu i dane o odpadach budowlanych 

 

W związku z powszechnym wykorzystaniem betonu do większości konstrukcji inżynierskich, doszło 

do tego, że stał się on najczęściej używanym materiałem po wodzie. Szacunki podają, iż  nawet 25 mld 

ton betonu jest produkowanych na całym świecie. Konsekwencją tego jest 510 mln ton odpadów 

budowlanych generowanych w Europie, około 325 mln ton w USA i w przybliżeniu 77 mln ton 

w Japonii [1]. Przedstawione dane dotyczące ilości wytwarzanego betonu, finalnie - odpadu w postaci 

gruzu, pozwalają wysnuć wnioski, iż skala problemu związana z wyczerpywaniem naturalnych 

surowców, wzrostem emisji dwutlenku węgla oraz samym zagospodarowaniem gruzu betonowego jest 

ogromna i istnieje racjonalna potrzeba, aby podjąć wszelkie próby zapobiegania marnotrawstwu 

cennych materiałów. W pracach innych badaczy można zauważyć wiele przykładów potwierdzających 

możliwość wykorzystania tzw. grubych kruszyw recyklingowych do produkcji nowych betonów [2], 

ale równocześnie w opinii wielu badaczy drobne kruszywa recyklingowe istotnie wpływają 

na pogorszenie właściwości nowego betonu, w związku z czym nie zaleca się ich stosowania.  

Główną przyczyną takiego stanu jest obecność w ich składzie starej zaprawy cementowej  

i zanieczyszczeń [3]. Jednak od kilku lat na świecie prowadzone są badania umożliwiające 

wykorzystanie również drobnych frakcji recyklingowych do produkcji kompozytów cementowych [4]. 

W Polsce wiele aspektów prawnych w kierunku działań związanych z ochroną środowiska i propagacją 

procesu recyklingu związanych było z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Przepisem 

wyjściowym stworzonym przez UE bezpośrednio nakazującym krajom członkowskim na dokonanie 

działań w sprawie odpadów są różnego typu dyrektywy, które kładą wyraźny nacisk na ponowne 

wykorzystanie i recykling odpadów, zobowiązując państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich 

środków w celu wspierania ponownego wykorzystania produktów i przygotowania do działań 

związanych z ponownym wykorzystaniem. Głównie, zabiegi te polegają na zachęcaniu do tworzenia 

i wspieranie sieci ponownego wykorzystania i napraw, wykorzystanie środków ekonomicznych, 

kryteriów udzielania zamówień, itp. Nawołuje się Państwa członkowskie do podejmowania środków 

na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe z technicznego, 

środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia. Jedna z dyrektyw założyła, że do roku 2015 

selektywnym zbieraniem powinny być objęte przynajmniej papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. 

Aby dostosować się do celów dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim jest europejskie społeczeństwo 

recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie 

niezbędne środki służące realizacji następujących celów: a) do 2020 roku przygotowanie do ponownego 

wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa 

sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 

podobnych do odpadów z gospodarstw domowych, wzrośnie do minimum 50 % masy; b) do 2020 r. 

przygotowanie do ponownego wykorzystania, recykling i inne sposoby odzysku materiałów, w tym 

do wypełniania wyrobisk, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją 

dotyczącą odpadu o kodzie 17 05 04 w Europejskim Katalogu Odpadów, zostanie zwiększone 
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do minimum 70 % masy. W Polsce obecnie obowiązuje Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 2) [5], która systematycznie nowelizowana, dostosowuje prawo 

gospodarki odpadami do przepisów odgórnie narzuconych przez UE. W celu wdrożenia wskazówek 

Unii poszczególne województwa opracowały własne Plany Gospodarki odpadami, w których  

to scharakteryzowały strukturę i ilości wytwarzanych odpadów oraz przedstawiły metody zapobiegania 

ich generowaniu, zmniejszaniu ich masy, przetwarzaniu czy poddawanych recyklingowi. Słabym 

punktem jest nadal brak konkretnych i bezpośrednich ścieżek, czy instrukcji, a nawet dokładnej 

ewidencji co do ilości odpadów budowlanych (gruzu budowlanego). W tab. 1. przedstawiono dane 

dotyczące ogólnej ilości wytworzonych odpadów z grupy 17, poddanych odzyskowi 

i unieszkodliwionych, wg  danych  na koniec  2014 roku. 

 

 
Tab. 1. Dane o odpadach z grupy 17 w kontekście kraju i województwa podlaskiego 

Tab. 1.  The data on waste from group 17 in the context of the country and the region of Podlasie 
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[w tysiącach ton]  

17 - Odpady 

z budowy, remontów 

demontażu obiektów 

budowlanych 

oraz infrastruktury 

drogowej 

W Polsce 1570,0 591,8 86,6 86,6 855,6 36,2 3110,4 

W woj. 

podlaskim 
197,9 - - - 191,6 6,3 - 

źródło: opracowanie własne wg [6] 

 

 

Obserwując wzrost zużycia betonu jako materiału budowlanego łatwo przewidzieć,  

że ilości odpadów z grupy 17 będą miały tendencję wzrostową. Wszystkie nieprzerobione elementy 

z rozbiórki konstrukcji, czy będzie to gruz betonowy, czy stal, szkło lub plastik, wyrzucone – będą 

jedynie śmieciami powiększającymi i tak niechlubne już statystyki oraz zmarnowanymi pieniędzmi.  

Możliwości wykorzystania również starej zaprawy (czyli głównie „przehydratyzowanego” cementu) 

sprzyjać będą zarówno ochronie środowiska jak i względom ekonomicznym. 

Dotychczasowe nowoczesne podejścia w recyklingu betonu polegające na usunięciu zaprawy 

cementowej z kruszywa grubego,  sprowadzają się do czterech metod [7]: 

1.  Metoda mechanicznego ścierania; 

2.  Metoda młyna śrubowego;   

3.  Metoda koncentracji grawitacyjnej;  

4.  Metoda podgrzewania i tarcia;  
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W metodzie mechanicznego młyna, stosowane są dwa cylindry: zewnętrzny i wewnętrzny 

z wirnikiem mimośrodowym. Kawałki betonu są ładowane do młyna pomiędzy cylindry, gdzie 

następuje zarówno kruszenie jak i usuwanie zaprawy cementowej, przylegające do powierzchni 

kruszywa. W przypadku betonów wysokich wytrzymałości występuje niepożądane zjawisko 

rozdrabniania kruszywa grubego. W metodzie w kolejności wymienionej jako druga, kawałki betonu 

ładowane są do poziomego cylindra, w którym ścierana jest zaprawa za pomocą osiowo osadzonej śruby 

ze stożkami. Proces ten powtarzany jest kilkakrotnie, w zależności od wymaganej jakości kruszywa. 

W metodach tych odzyskuje się tylko kruszywo grube z powierzchnią oczyszczoną z zaprawy 

cementowej w 60-70%. Produktem ubocznym recyklingu wykonywanego opisanymi wyżej metodami 

są pyły, które głównie stosowane są do stabilizacji gruntów. W metodzie koncentracji grawitacyjnej 

zastosowany jest młyn do ścierania na mokro zaprawy cementowej z kruszywa grubego. Zawiera 

on mechanizm z kruszarką i ściernicą w postaci prętów stalowych. Pokruszone już kawałki betonu 

trafiają do pionowego zbiornika z wodą, gdzie są przemieszczane wielokrotnie w dół i w górę, celem 

oddzielenia frakcji pylastych. Kruszywo wtórne uzyskiwane metodą koncentracji grawitacyjnej 

(chociaż jest pozbawione pyłów na swojej powierzchni), traci frakcje drobne zaprawy i jej właściwości 

hydrauliczne. Powierzchnia oczyszczenia z zaprawy cementowej kruszywa grubego tą metodą 

nie przekracza 70%. W metodzie termicznego młyna występują: pojemnik termiczny i dwa młyny typu 

rurowego. W pojemniku termicznym gruz betonowy podgrzewa się do temperatury około 300°C. 

W wyniku częściowej dehydratacji cementu, następuje lokalnie utrata przyczepności między zaprawą 

cementową a kruszywem, co pozwala na późniejsze w młynach oddzielenie kruszywa od zaprawy. 

W efekcie otrzymuje się około 35% kruszywa grubego, 21% kruszywa drobnego i aż 44% pyłów. 

Z uwagi na częściową tylko dehydratację cementu w temperaturze 300°C koniecznym było 

zastosowanie dwóch młynów typu rurowego celem oddzielenia zaprawy od kruszywa. W tej technologii 

przy powstawaniu tak znacznej ilości pyłów nieodzownym jest stosowanie filtrów workowych.  

Na równomierne nagrzanie całości gruzu betonowego w stacjonarnym zbiorniku należy zużyć dużą 

ilość energii. Przewiduje się, że z powodu dużych kosztów recyklingu według opisywanej metody 

termicznej oraz z braku zaawansowanych metod utylizacji dużej ilości pyłów, metoda ta zostanie 

wprowadzona w Japonii dopiero po 2020 roku. 

 

 

3. Materiały i metody 

 

Do badań nad właściwościami zaprawy recyklingowej użyto materiał pozostały po mechanicznym 

odspojeniu kruszywa z gruzu budowlanego, o pierwotnej klasie cementu CEM II 32,5 R . Założono,  

iż odzyskaną w ten sposób zaprawę można ponownie wykorzystać po uprzednim przesianiu 

i przemieleniu jako częściowy dodatek do cementu. Przed przystąpieniem  do prac badawczych materiał 

roboczy tj. przehydratyzowaną zaprawę cementową należy przesiać na sicie o wymiarach oczek 2mm. 

Zaplanowano eksperyment badawczy, w którym wprowadzono 2 zmienne na 5 poziomach. Były to: 

 X1 – czas domiału zaprawy recyklingowej t [min]: (0, 5, 10, 15, 20), kodowane odpowiednio 

jako: -1,1414, -1, 0, +1,+1,414. 

 X2 – ilość dodanej zaprawy recyklingowej n [%]: (0,15, 30, 45, 60), kodowane odpowiednio 

jako: -1,1414, -1, 0, +1,+1,414. 

W tab. 2 przedstawiono macierz eksperymentu dla wartości kodowanych. 
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Tab. 2. Macierz eksperymentu dla wartości kodowanych 

Tab. 2.  The experiment values for the matrix encoded 

 

Lp X1 X2 

1 -1 -1 

2 -1 +1 

3 +1 -1 

4 +1 +1 

5 -1,414 0 

6 +1,414 0 

7 0 -1,414 

8 0 +1,414 

9 0 0 

10 0 0 

 

 

W celu zbadania wpływu dodatku recyklingowego między innymi na wytrzymałość 

na ściskanie i zginanie nowych zapraw, wykonano 10 serii próbek o wymiarach 4x4x16 cm,  

po 3 próbki w każdej, normowych zapraw cementowych. Badania wytrzymałościowe oraz skład 

zaprawy normowej przeprowadzono zgodnie z [8]. Stara zaprawa zawierała różne rozmiary ziaren, 

z tego powodu była domielana w młynku planetarnym. Czas domiału wynosił 0, 5, 10, 15 oraz 20 minut. 

Zróżnicowany czas domiału miał na celu zapewnienie różnej powierzchni właściwej mielonej próby. 

Przyjęto recepturę zaprawy normowej (450 g cementu, 1350 g piasku normowego, 225 g wody). 

Skład poszczególnych serii pokazano na rys. 1. 

 

 

 
 

Rys. 1.  Skład serii wykonanych próbek zapraw cementowych 

Fig. 1.  The series of samples cement mortars 
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Wydłużanie czasu mielenia zwiększało rozdrobnienie cząstek i powierzchnię właściwą materiału, 

którą każdorazowo określano w Aparacie Blein'a. Uzyskiwana powierzchnia właściwa domielonej 

zaprawy była mniejsza niż powierzchnia właściwa „czystego” cementu, która w tym przypadku 

wynosiła 5500 cm2/g. Wynik równy 3700 cm2/g uzyskano przy mieleniu zaprawy recyklingowej 

przez 20 minut i stanowi on około 66 % powierzchni właściwej użytego cementu referencyjnego. 

Zaledwie 5-minutowy domiał pozwolił uzyskać powierzchnię właściwą równą 2529 cm2/g, co stanowi 

45 % powierzchni cementu referencyjnego.  

Po 28 dniach dojrzewania próbek w wodzie przeprowadzono na nich badania wytrzymałościowe. 

Próbki o wymiarach 4x4x16 cm w pierwszej kolejności były poddawane zginaniu, następnie ściskaniu. 

Badania wykonano przy użyciu prasy hydraulicznej. Wyniki przedstawiono na rys. 2. 

 

 

 
 

Rys. 2.  Wyniki wytrzymałości próbek zapraw 10 serii, dojrzewających przez 28 dni 

Fig. 2.  The results of the test samples mortar 10 series , aged for 28 days 

Wyniki badań wytrzymałościowych na ściskanie pokazane na rys. 2 wykazują pewną zależność 

między czasem domiału i zawartością zaprawy recyklingowej a wytrzymałością na ściskanie.  

Wraz ze wzrostem czasu mielenia zaprawy, wytrzymałość nieznacznie wzrasta, natomiast wraz  

ze wzrostem procentowej zawartości, mielonej zaprawy, która częściowo ma zastąpić cement, 

stwierdzono spadek wytrzymałości. Odstępstwa od tych zależności zauważono, podobnie  

do wytrzymałości na zginanie, m.in. w serii 9 i 10, gdzie mimo identycznych parametrów wyniki 

wytrzymałości różnią się o 0,7 MPa. Procentowo jest to mniejsza różnica niż w przypadku 

wytrzymałości na zginanie. Seria 5 natomiast porównywalną wytrzymałość od serii 1, mimo braku 

domiału zaprawy oraz dwukrotnie większej zwartości domielonej zaprawy. Powodem tego jest 

najprawdopodobniej zawartość drobnego kruszywa (do 2 mm) w niemielonej zaprawie recyklingowej 

z serii 5. Najwyższą wartość otrzymano w serii 5 (odmiennie niż w przypadku wytrzymałości  

na zginanie), w której czas domiału wynosił 20 min, a zawartość zaprawy recyklingowej w użytym 

spoiwie cementowym wynosiła 30%. Wartość ta była niższa, od wytrzymałości próbki wykonanej 

 z czystego cementu wieloskładnikowego CEM II 32,5R firmy Cemex, o 5 MPa, co stanowi spadek 

wytrzymałości na ściskanie o 16%. Zastąpienie cementu w 45% zaprawą recyklingową obniża 

wytrzymałość na ściskanie o około 50% w porównaniu z wytrzymałością próbki z czystego cementu, 

natomiast zastąpienie cementu w 60% zaprawą recyklingową powoduje spadek wytrzymałości  

na ściskanie aż o 62%. Przeprowadzono także badania nasiąkliwości i gęstości objętościowej 
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przygotowanych próbek zapraw wg [9] (nie zamieszczono ich w artykule). Średnie wyniki badań 

nasiąkliwości i gęstości poszczególnych serii wydają się być zbliżone. Najniższą nasiąkliwość uzyskano 

przy serii 3 z czasem domiału 15 min oraz zawartością mielonej zaprawy równą 15%.  

Była ona wyższa od nasiąkliwości próbek serii 7 wykonanych z cementu wieloskładnikowego CEM II 

32,5 R firmy Cemex o zaledwie 0,04 %. Dla porównania nasiąkliwość próbek z serii 1, której zawartość 

domielonej zaprawy również wynosi 15%, jest wyższa od próbek z  serii 7 o 0,48%. Najwyższą 

nasiąkliwość osiągnęły próbki serii 2, z zawartością domielonej zaprawy równą 45% i czasem domiału 

równym 5 minut, a wyniosła ona 8,79%. Jest to wynik większy niż w przypadku próbek o zawartości 

domielonej zaprawy równej 60%. Podczas prowadzonych badań własnych nad próbkami zapraw badano 

także ich gęstości objętościowe. Okazało się, że nie występują zależności między czasem domiału 

i zawartością mielonej zaprawy. Najbardziej zbliżoną gęstość objętościową do próbek z czystego 

cementu osiągnęła seria 5, z dodatkiem 30% niemielonej zaprawy recyklingowej, oraz seria 

8 z dodatkiem aż 60% zaprawy recyklingowej. Już ta zbieżność świadczy o braku powtarzalności 

wyników, jakie miały miejsce przy wcześniejszych badaniach wytrzymałościowych. Różnica między 

największą gęstością objętościową, z serii 7 a najmniejszym jej wynikiem, z serii 4, wynosi zaledwie 

0,11 g/cm3, co stanowi różnicę na poziomie 5%. 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 

Właściwości fizyczne i mechaniczne betonu w dużym stopniu zależą od rodzaju użytego cementu. 

Jakość cementu zależy od jego składu, zawartych w nim różnych dodatków oraz od powierzchni 

właściwej, czyli stopnia zmielenia. W opracowaniu technologii odzysku spoiwa cementowego 

z zaprawy recyklingowej najistotniejsza jest temperatura prażenia gruzu betonowego [7] oraz czas 

domiału zaprawy recyklingowej (aby uzyskać jak największą powierzchnię właściwą). Ważna jest 

również zawartość kruszywa drobnego w zaprawie poddawanej mieleniu. Badany materiał powinien 

być przesiany przez sito o wymiarach oczek 2 mm lub mniejszych. W przeprowadzonych badaniach 

nie osiągnięto wartości powierzchni właściwej, domielonej zaprawy recyklingowej, porównywalnej 

z powierzchnią właściwą cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R 

firmy Cemex, która według producenta wynosi 5600 cm2/g. Było to spowodowane zbrylaniem 

i przylepianiem się zaprawy recyklingowej, podczas mielenia, do ścianek naczynia oraz kul metalowych 

w młynku planetarnym. Prawdopodobnie wpływ na to miała aglomeracja, która polega na wtórnym 

zbrylaniu się ziarenek cementu w większe agregaty. Z uzyskanych wyników badań można stwierdzić, 

że częściowe zastąpienie cementu domieloną zaprawą recyklingową jest możliwe lecz wymaga wielu 

badań rozpoznawczych. Czas mielenia zaprawy powinien wynosić przynajmniej 20 minut. Zastąpienie 

około 30% cementu wypreparowanym wtórnym dodatkiem mineralnym skutkuje spadkiem 

wytrzymałości na ściskanie o około 16 % w porównaniu z czystym cementem).  

Wyniki potwierdzają, że technologia odzysku spoiwa cementowego z zaprawy recyklingowej, 

opracowana przed laty za granicą, sprawdza się przy zachowaniu odpowiednich parametrów oraz 

rozsądnej zawartości wtórnego spoiwa. 
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Streszczenie: Wymogi dostosowania się do nowych dyrektyw, a co za tym idzie, bardziej rygorystyczne podejście 

w stosunku do gruzu budowlanego, jak również nakładające się problemy ze składowaniem odpadów 

budowalnych, skłaniają do coraz to nowych badań nad wykorzystaniem kruszywa wtórnego w ustrojach 

konstrukcyjnych z betonu. Zintensyfikowane starania przybliżają krajowy przemysł do stosowania recyklingu 

na szeroką skalę. Zagraniczne trendy m.in. z Japonii, USA oraz krajów zachodniej Europy dotyczące badań 

i praktyki budowlanej inspirują do wykorzystania materiałów rozbiórkowych nawet w 90%. 

W artykule zaprezentowano badania własne oraz badania poglądowe innych badaczy, w których dowiedziono 

możliwość efektywnego zastosowania kruszyw z recyklingu w betonowych elementach konstrukcyjnych poddanych 

obciążeniom cyklicznym. Skupiono się przede wszystkim na aspekcie analizy zmęczenia materiału. 

 

Słowa kluczowe: kruszywo z recyklingu, beton recyklingowy, obciążenie dynamiczne, zmęczenie 

Abstract: The necessity to conform to new directives, and in consequence, stricter attitude to construction rubble, 

as well as overleaping problems with storage of construction waste, constantly encourage to carry out a new 

research on usage of recycled aggregate in concrete structures. Intensified efforts lead the national industry 

to a wide use of recycling process. Foreign trends, for ex. from Japan, USA and western Europe countries, 

according to researches and construction practice, inspire to re-use materials from demolition in even 90%.  

The article presents personal and other scientists’ research, which confirms ability of effective use of the recycled 

aggregate in concrete structural elements subjected to a cyclic loading. The main focus was put on analyzing 

the material’s fatigue. 

 

Keywords: recycled aggregate, recycled aggregate concrete, cyclic loading, fatigue 

 

 

1. Wstęp 

 

Przepisem bazowym stworzonym przez UE bezpośrednio nakazującym krajom członkowskim  

na dokonanie działań w sprawie odpadów jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2008/98/WE 

oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dokument kładzie silny nacisk na ponowne wykorzystanie  
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i recykling odpadów, zobowiązując państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków w celu 

wspierania ponownego wykorzystania produktów oraz przygotowania do działań związanych  

z ponownym wykorzystaniem, zwłaszcza poprzez zachęcanie do tworzenia i wspieranie sieci 

ponownego wykorzystania i napraw, wykorzystanie środków ekonomicznych, kryteriów udzielania 

zamówień, itp. Nawołuje się Państwa członkowskie do podejmowania środków na rzecz promowania 

wysokiej jakości recyklingu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe z technicznego, środowiskowego  

i gospodarczego punktu widzenia. Aby dostosować się do celów dyrektywy oraz przybliżyć do celu, 

jakim jest europejskie społeczeństwo recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, państwa 

członkowskie powinny przyjąć wszelkie niezbędne środki służące realizacji następujących celów:  

a)  do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych 

i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw 

domowych, wzrośnie do minimum 50% masy;  

b)  do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recykling i inne sposoby odzysku 

materiałów, w tym do wypełniania wyrobisk, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie 

naturalnym zgodnie z definicją dotyczącą odpadu o kodzie 17 05 04 w Europejskim Katalogu 

Odpadów, zostanie zwiększone do minimum 70 % masy.  

W Polsce obecnie obowiązuje Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r.( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 

z późn. zm. 2), która systematycznie nowelizowana dostosowuje prawo gospodarki odpadami  

do przepisów odgórnie narzuconych przez UE. W celu wdrożenia wskazówek Unii poszczególne 

województwa opracowały Plany Gospodarki odpadami, w których to scharakteryzowano strukturę  

i ilości wytwarzanych odpadów oraz przedstawiono metody zapobiegania ich generowaniu, 

zmniejszaniu ich masy, przetwarzaniu czy recyklingu. 

Ciągle jednak brak jest konkretnych wskazówek, czy instrukcji, a nawet dokładnej ewidencji 

co do ilości odpadów budowlanych ( gruzu budowlanego). W tab. 1 przedstawiono dane dotyczące 

ogólnej ilości wytworzonych odpadów z grupy 17, poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych, 

wg danych na koniec 2014 r. 

 

 
Tab. 1. Ilości wytworzonych odpadów budowlanych w 2015 r. 

Tab. 1.  The amount of generated construction waste in 2015 
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[w tysiącach ton]  

17 - Odpady 

z budowy, remontów 

demontażu obiektów 

budowlanych 

oraz infrastruktury 

drogowej 

W Polsce 1570,0 591,8 86,6 86,6 855,6 36,2 3110,4 

W woj. 

podlaskim 
197,9 - - - 191,6 6,3 - 

Źródło: Dane według GUS z 2015 roku 
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Obserwując wzrost zużycia betonu jako materiału budowlanego łatwo przewidzieć, że również ilości 

odpadów z grupy 17 będą miały tendencję wzrostową. Zużywane do produkcji betonu kruszywo 

naturalne w niedalekiej przyszłości będzie produktem deficytowym. Doskonałym rozwiązaniem 

jest recykling kruszywa ze starego betonu i jego ponowne wykorzystanie w nowych konstrukcjach, 

gdzie stanie się alternatywą dla wykorzystania kruszywa naturalnego. 

Zintensyfikowane starania przybliżają krajowy przemysł do stosowania recyklingu na szeroką skalę. 

Zagraniczne trendy m.in. z Japonii, USA oraz krajów zachodniej Europy dotyczące badań i praktyki 

budowlanej inspirują do wykorzystania materiałów rozbiórkowych nawet w 90% [2]. 

 

 

2. Analiza literatury 

 

Podstawowe właściwości betonu recyklingowego zostały powszechnie rozpoznane i opisane  

w światowej literaturze. Wykazano dużą zależność finalnego produktu od jakości materiału 

wejściowego, gdzie niejednokrotnie uzyskiwano materiał o wyższych parametrach aniżeli mieszanki  

o tej samej recepturze wykonanej na całkowicie nowych składnikach. Zależność ta została potwierdzona 

w badaniach własnych. Mniej rozpoznanym zjawiskiem w skali kraju jest zachowanie się konstrukcji 

wykonanej z materiałów wtórnych pod wpływem obciążeń dynamicznych. 

W związku z powyższym podjęto próbę badań mających na celu szersze rozpoznanie zachowania 

się konstrukcji z betonów z zastosowaniem kruszywa recyklingowego, pracujących pod wpływem 

obciążeń dynamicznych (m.in. zmęczenia niskocyklowego). Ponieważ zagadnienie jest nowe,  

w literaturze spotkać można jedynie pojedyncze prace m.in. [6, 10]. 

Zakrojone na szeroką skalę badania zmęczeniowe betonu na kruszywie recyklingowym 

kontynuowane są od wielu lat w Chinach. W pracy [10] przedstawiono przegląd badań nośności  

i zachowań konstrukcji z betonu na kruszywie recyklingowym (ang. RAC – recycled aggregate 

concrete) pod wpływem obciążeń sejsmicznych. Przeprowadzane były m.in. próby zmęczeniowe 

żelbetowych węzłów ram, które poddawano naprzemiennym niskocyklowym obciążeniom bocznym 

[13]. Dla 3 elementów węzłów wykonanych w skali 1:2 o procentowej zawartości kruszywa 

recyklingowego równej kolejno 0, 50 oraz 100%, badano mechanizmy zniszczenia, przebieg pętli 

histerezy, plastyczność i spadek sztywności elementów pod wpływem obciążeń sejsmicznych. Rezultaty 

powyższych analiz dla węzłów żelbetowej belki ze słupem wskazują na nieznacznie mniejszą 

wytrzymałość zmęczeniową węzłów ram z betonu na kruszywie recyklingowym RAC w stosunku  

do węzłów z betonu na kruszywie normalnym NC. Jednakże stwierdzono, iż współczynnik ciągliwości 

i sztywność węzłów RAC jest wystarczająca, by spełnić wymagania tamtejszych norm regulujących 

odporność konstrukcji na działania sejsmiczne. 

Przedmiotem badań [11] stały się również połączenia prefabrykowanych słupów i belek wykonanych 

z betonu na kruszywie recyklingowym. Analizie poddawane były modele z trzema typami łączenia 

zbrojenia: przez spawanie, poprzez łączniki zbrojenia belek oraz za pomocą łączników zbrojenia 

słupów. Rezultaty badań również w tym przypadku wykazały, iż zachowanie prefabrykowanych 

węzłów ram z betonu RAC jest podobne do tych wykonanych z betonu na kruszywie naturalnym i beton 

na kruszywie recyklingowym spełnia wymagania odnośnie zastosowania w konstrukcjach  

z prefabrykatów, przy czym główny wpływ na nośność, plastyczność i zdolność pochłaniania energii 

węzłów RAC miał sposób łączenia prętów zbrojeniowych – najsłabsze właściwości wykazują węzły,  

w których zastosowano łączniki w zbrojeniu belek. W tym przypadku obliczony współczynnik 

zmniejszenia sztywności węzła był ponad dwukrotnie większy niż dla pozostałych typowych połączeń, 

a współczynnik plastyczności osiągał wartość ok. 2, podczas gdy dla węzłów o zbrojeniu łączonym 

przez spawanie współczynnik ten wynosił nawet ponad 9. 

Analiza zachowania się płaskiej ramy z betonu RAC pod obciążeniem sejsmicznym opisana w pracy 

[9] wykazała, że nośność ustroju ramowego z RAC zmniejsza się ze wzrostem procentowego udziału 
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grubego kruszywa z recyklingu RCA (ang. recycled coarse aggregate). Niemniej jednak konstrukcja 

ramowa z wyższą zawartością kruszywa z recyklingu nadal wykazuje wystarczającą wytrzymałość, 

by przetrwać trzęsienie ziemi. Niezależnie od procentowej zawartości RCA w betonie (0, 30, 50 

lub 100%), wszystkie ramy charakteryzował podobny model zniszczenia pod wpływem powtarzalnego, 

niskocyklowego bocznego obciążenia. Wykazano również, iż obecność w betonie kruszywa  

z recyklingu zmniejsza plastyczność węzłów, maksymalną oraz niszczącą wartość obciążenia, jednak 

spadek tych parametrów nie był większy od spadku właściwości mechanicznych materiału. Pomiary 

charakterystycznych przemieszczeń ram zaowocowały stwierdzeniem, że w aspekcie współczynników 

plastyczności i przemieszczeń poziomych węzłów nie ma żadnych oczywistych różnic między ustrojami 

ramowymi z betonu na kruszywie recyklingowym i tymi z betonu tradycyjnego. 

Praca [12] traktująca o badaniach sześciokondygnacyjnej ramy żelbetowej RAC na stole  

do symulacji wstrząsów sejsmicznych również potwierdziła dobrą wytrzymałość zmęczeniową, 

plastyczność i odporność na odkształcenia ram z betonu na kruszywie recyklingowym. Ramę, pokazaną 

na rys. 1 i rys. 2, o zróżnicowanej szerokości naw poddano wstrząsom, badając mechanizm 

jej zniszczenia oraz wyznaczając częstotliwość drgań własnych konstrukcji, przyspieszenie, 

przemieszczenia i stopień zniszczenia. 

 

 

 
 

Rys. 1.  Rzut oraz widok z boku analizowanej ramy. KZ – słupy o wymiarach 10x10 cm; KL-X – rygle o wymiarach 11,25x5,0 

cm; KL-Y – rygle o wymiarach 12,5x6,25cm. Wszystkie wymiary podano w mm [12] 

Fig. 1.  Plan and side view of the analyzed frame. KZ - columns with dimensions of 10x10 cm; KL-X - bolts with dimensions 

11,25x5,0 cm; KL-Y - bolts with dimensions 12,5x6,25 cm. All dimensions are in mm [12] 
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Rys. 2.  Rzut analizowanej ramy. KZ – słupy o wymiarach 10x10 cm; KL-X – rygle o wymiarach 11,25x5,0 cm; KL-Y – rygle 

o wymiarach 12,5x6,25 cm. Wszystkie wymiary podano w mm [12] 

Fig. 2.  Throw analyzed frame. KZ - columns with dimensions of 10x10 cm; KL-X - bolts with dimensions 11,25x5,0 cm;  

KL-Y - bolts with dimensions 12,5x6,25 cm. All dimensions are in mm [12] 

 

 

Badania ramy z betonu o 100% zawartości kruszywa grubego z recyklingu wykazały, że zniszczenie  

w pierwszej kolejności wystąpiło na końcach rygli, a następnie u podstaw słupów, co jest 

charakterystyczne dla najmocniejszego typu węzła – sztywnych słupów i wiotkich rygli. 

Przemieszczenia konstrukcji spowodowane były głównie przez drgania niższych częstotliwości  

i zarejestrowane przechyły węzłów rosły wraz z ich wysokością nad poziomem podstawy. Powyższe 

badania potwierdziły, że właściwie zaprojektowane konstrukcje z betonu recyklingowego odznaczają 

się dobrą nośnością, odpornością na odkształcenia oraz poprawnymi właściwościami zmęczeniowymi, 

w związku z czym mogą być z powodzeniem stosowane również w rejonach sejsmicznych. 

Badania przedstawione w [8] skupione były na analizie zjawiska zmęczenia w przypadkach 

jednoosiowego ściskania i zginania. W tym celu wykonano dwie serie pryzmatycznych próbek 

betonowych RAC. Pierwszą z nich były pryzmy o wymiarach 10x10x30cm, które przeznaczono  

do badań zmęczeniowych przy ściskaniu, natomiast drugą beleczki o wymiarach 15x15x55cm 

asygnowane do testów w układzie czteropunktowego zginania. Wszystkie badane elementy 

charakteryzowały się tym samym składem mieszanki betonowej o fc i E0 równym odpowiednio 46 MPa 

i 36,2 GPa. Przebieg zadawania obciążeń w czasie w obu przypadkach, miał kształt sinusoidy,  

a częstotliwość następowania kolejnych cykli wynosiła 10Hz. Amplituda sił przy ściskaniu zawierała 

się pomiędzy 0,10 fc, a 0,65÷0,85 fc. W przypadku zginania maksymalne obciążenie wynosiło 

0,60÷0,80 fc, natomiast stosunek sił minimalnej do maksymalnej określono na 3 poziomach: 0,15, 0,35 

i 0,50. Docelowo zaplanowano 5000 cykli obciążeń dla wyższych poziomów obciążeń, a 20000 dla ich 

niższych wartości. Mierzonymi wielkościami były powstałe odkształcenia próbek. Na podstawie 

przeprowadzonych badań oraz znanych podstaw teoretycznych zaproponowano wzór uwzględniający 

zmienny zakres naprężeń oraz degradację modułu sprężystości betonu. Ponadto stwierdzono, iż w RAC 

jak i w NAC (ang. natural aggregate concrete) odkształcenia resztkowe oraz odkształcenia od doraźnego 

obciążenia rosły w miarę postępu kolejnych cykli, a ich występowanie można podzielić na 3 fazy: etap 

pełzania, przejściowy etap pełzanie-zmęczenie oraz etap zmęczenia. 
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Przedstawione w pracy [7] eksperymentalne badania miały na celu sprawdzenie możliwości 

zastosowania wytycznych według aktualnie obowiązujących chińskich norm projektowania 

żelbetowych węzłów z betonu recyklingowego. Ich przedmiotem były 3 węzły z RAC oraz 1 z NAC, 

wszystkie poddane obciążeniom cyklicznym. Wszystkie elementy posiadały jednakowe wymiary  

i zbrojenie podane na rys. 3. Przekroje słupów i rygli miały odpowiednio wymiary 45x45 cm 

oraz 25x50 cm, zatem elementy były zgodne z zasadami projektowania - sztywnych słupów i wiotkich 

rygli. Wytrzymałość betonu zbadana na próbkach sześciennych o boku równym 15 cm, dla betonów 

recyklingowych, zawierała się w zakresie 46,5 MPa ÷ 51,6 MPa, natomiast dla naturalnego wynosił 

61,3 MPa. Przebieg badania polegał na zamocowaniu i obciążeniu elementów badawczych w sposób 

jaki pokazano na rys. 4. W pierwszej kolejności obciążono słupy osiową siłą pionową P w celu 

wytężenia ich do wartości od 0,09 do 0,19 ich nośności, w zależności od elementu badawczego. 

Następnie uruchomiono siłowniki na końcach rygli i cyklicznie zadawano obciążenia V wywołujące 

odkształcenia, w dwóch przeciwstawnych kierunkach rzędu +1, +2, +4, +6 krotności odkształcenia 

odpowiadającego granicy plastyczności ich pracy. Efektem badań były stworzone na podstawie ciągłych 

odczytów sił i odkształceń pętle histerezy, wykresy energii dyssypacji oraz obliczone współczynniki 

plastyczności µ dla każdego węzła. Współczynnik µ opisano jako stosunek wartości odkształcenia 

Δu przy sile w chwili zniszczeniu połączenia, czyli przy 85% maksymalnej uzyskanej siły V uzyskanej 

w czasie badania oraz wartości odkształcenia Δy odpowiadającej granicy sprężystej pracy połączenia 

(lub inaczej przy tzw. granicy plastyczności). Ponadto stwierdzono, że należy ponownie dokładniej 

określić wymaganą długość zakotwienia dla prętów zbrojeniowych w obszarze wewnętrznych węzłów 

konstrukcji żelbetowych w warunkach obciążeń sejsmicznych.  

 

 

 
 

Rys. 3.  Schemat zbrojenia ramy badawczej. Wszystkie wymiary podano w mm [7] 

Fig. 3.  Scheme of frame reinforcement. All dimensions are in mm [7] 
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Rys. 4.  Schemat obciążeń ramy badawczej. V – siły obciążające rygle; P – siły obciążające słup; F – reakcje podpór. Wszystkie 

wymiary podano w mm [7] 

Fig. 4.  Scheme of frame loads. V - bolts loads; P – pole loads; F - support reactions. All dimensions are in mm [7] 

 

 

3. Materiały i metody 

 

Na potrzeby badań materiałowych wykonano 3 serie walcowych próbek betonowych: 

 N - wykonane z betonu w całości na kruszywie naturalnym o uziarnieniu 0÷8 mm, 

 R 2÷8 - wykonane z betonu na kruszywie naturalnym o uziarnieniu 0÷2 mm oraz recyklingowym 

o uziarnieniu 2÷8 mm, co stanowi 70% całej mieszanki mineralnej, 

 R 100% - wykonane z betonu w całości na kruszywie recyklingowym o uziarnieniu 0÷8 mm. 

Kruszywo naturalne stanowiły otoczaki, natomiast kruszywo recyklingowe – przekruszone próbki 

badawcze (w wieku około 9 miesięcy) o 28-dniowej wytrzymałości rzędu 30,0 MPa.  

Badania zmęczeniowe polegały na osiowym, cyklicznym zadawaniu obciążeń ściskających próbki 

cylindryczne o wymiarach 15x30 cm. Każdą próbkę obciążano wstępnie siłą 20 kN, a następnie 

poddawano 20 cyklom zmęczeniowym składającym się z 2 kroków. Pierwszy krok stanowiło 

przyłożenie siły stanowiącej 80% siły niszczącej dla danej serii [4, 5]. Drugi - powrót do obciążenia 

wstępnego równego 20 kN.  

Badania przeprowadzono za pomocą hydraulicznego systemu zadawania obciążeń Hysdozok  

z użyciem siłownika o maksymalnej sile posuwu wynoszącej 500 kN. Pomiar odkształceń następował  

z zastosowaniem zdublowanych czujników odkształceń zegarowych oraz indukcyjnych wchodzących 

w skład systemu akwizycji danych Sensor o dokładności 0,001 mm. 
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4. Dyskusja wyników 

 

Badania pierwotnych właściwości mechanicznych próbek betonowych, tj. przed poddaniem 

obciążeniom zmęczeniowym, zostały przeprowadzone, w okresie około 90 dni po ich wykonaniu. 

Parametry wytrzymałościowe przedstawiono w tab. 2. 

 

 
Tab. 2. Pierwotna wytrzymałość na ściskanie próbek cylindrycznych. X – średnia arytmetyczna, S – odchylenie standardowe, 

V – współczynnik zmienności  

Tab. 2.  Primary compressive strength of the cylindrical sample. X - arithmetic mean, s - standard deviation, V - coefficient 

of variation 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

W porównaniu ze wcześniejszymi doświadczeniami przedstawionymi w pracach prof. Ajdukiewicza 

[1], [3], elementy wykonane z betonu recyklingowego wykazały większe wytrzymałości doraźne, 

aniżeli z betonu naturalnego na kruszywie otoczakowym. W tym przypadku największy wpływ  

na wytrzymałość betonu miał rodzaj kruszywa grubego (kruszywo recyklingowe miało formę kruszywa 

łamanego). Przesłanki wskazujące na podobne zjawisko przedstawiono w pracy [6].  

Ponadto zauważono różnicę pomiędzy wynikami serii R 2÷8 i R 100%. Wynikiem 

zaobserwowanego wzrostu wytrzymałości jest fakt samoistnego wiązania frakcji o uziarnieniu 0÷2 mm 

w kontakcie z wodą. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska były właściwości pucolanowe drobnego 

kruszywa z recyklingu oraz zróżnicowane rodzaje kruszywa (naturalne – otoczaki, recyklingowe – 

łamane). 

W celu określenia stopnia degradacji betonu wskutek naprzemiennych wysokich obciążeń, przed 

badaniami i po badaniach zmęczeniowych, określono dla każdej próbki wartości modułu sprężystości 

betonu. Wyniki tych badań przedstawiono w tab. 3 oraz na rys. 5. 

 

 
Tab. 3. Zestawienie wartości modułów sprężystości betonu przed i po badaniach zmęczeniowych 

Tab. 3.  Summary of the modulus of elasticity of concrete before and after the fatigue test 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

1 N

2 R 2÷8 

3 R 100% 

2,6

2,6

1,0

V

[-]

11,73%

7,64%

2,43%

22,8

34,9

40,0

[MPa]

21,9

34,0

40,2

26,2

38,2

39,0

[MPa]

19,3

31,5

41,0

21,1

36,0

38,6

[MPa]

19,3

31,5

41,0

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PRZED OBCIĄŻENIAMI ZMĘCZENIOWYMI

X SPOM. 4 POM. 5
Lp. SERIA

POM. 1 POM. 2 POM. 3

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

N R 2÷8 R 100% 

Dolny zakres siły [kN] 20,00 20,00 20,00

Dolny zakres σ [MPa] 1,13 1,13 1,13

Górny zakres siły [kN] 100,00 180,00 220,00

Górny zakres σ [MPa] 5,66 10,19 12,45

[GPa] 32,77 30,11 27,88

[GPa] 30,03 27,28 24,90

[%] 8,35% 9,38% 10,68%

SERIA

Ecm - przed badaniem zm.

Różnica - Ecm

BADANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI BETONU

Ecm - po badaniu zm.
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Rys. 5.  Zestawienie wartości modułów sprężystości betonu przed i po badaniu zmęczeniowym wraz z procentowymi spadkami 

tych wartości dla badanych mieszanek betonowych (opracowanie własne) 

Fig. 5.  Summary of the modulus of elasticity of concrete before and after the test fatigue along with percentage declines 

in the values for the tested concrete mixtures 

 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

 

Przeprowadzone badania materiałowe wykazały, że pomimo zbliżonych wytrzymałości na ściskanie 

betonów recyklingowych, charakteryzują się one odpowiednio mniejszymi wartościami modułów 

sprężystości w zależności od zawartości kruszywa recyklingowego w mieszance betonowej. Można 

zauważyć również, iż wzrost zawartości kruszywa recyklingowego powoduje wzrost stopnia degradacji 

betonu pod wpływem zmęczenia. 

Dowiedziono ponadto potrzebę weryfikacji zmęczenia niskocyklowego przy wysokim stopniu 

wytężenia konstrukcji z betonów recyklingowych.  

Wyniki dotychczas wykonanych własnych badań materiałowych znajdują odzwierciedlenie  

w literaturze technicznej zakresu rozpatrywanej powyżej problematyki. 

Planowane badania porównawcze zewnętrznych węzłów ram żelbetowych wykonanych z udziałem 

RCA, NCA (ang. natural fine aggregate), RFA (ang. recycled fine aggregate) oraz NFA (ang. natural 

fine aggregate) pozwolą wyjaśnić wpływ dodatku kruszyw recyklingowych na stan graniczny nośności 

i użytkowalności elementów poddanych naprzemiennemu zginaniu o przeciwnych kierunkach. 

Podstawą ich oceny będzie degradacja sztywności elementów badawczych w następstwie kolejnych 

cykli obciążeń. 
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Streszczenie: Fotokatalizatorem jest substancją, która pod wpływem światła prowadzi do reakcji utleniania-

redukcji w swoim otoczeniu. Umożliwia ona rozkład przebarwień i wiązanie szkodliwych tlenków z powietrza. 

TiO2 jest stosowany jako dodatek do mieszanki bądź jest nanoszony na powierzchnię kompozytu. Trwają prace in-

situ nad wdrożeniem najskuteczniejszych form stosowania tego dodatku w tunelach i na elewacjach zewnętrznych. 

Artykuł jest przeglądem zagadnienia stosowania dodatku TiO2 w technologii betonu. 

 

Słowa kluczowe: TiO2, fotokataliza, kompozyty cementowe 

Abstract: Photocatalyst is a substance that exposed to light leads to an oxidation-reduction reactions in their 

environment. They can give self-cleaning properties and can bind harmful oxides from the air. Titanium dioxide 

is used as a in-mass addition and surface layer in cement composites. There is ongoing in-situ research 

on application of TiO2 in tunnels and building’s elevations. The article is a review of the TiO2 usage in concrete 

technology. 

 

Keywords: TiO2, photocatalyst, cement composites 

 

 

1. Wstęp 

 

Jakość powietrza na świecie ulega gwałtownemu obniżeniu od wielu dekad. Pomimo znacznych 

nakładów finansowych na walkę z zanieczyszczeniami w powietrzu, ta sytuacja nie zmienia się. 

Szczególnie w Europie Środkowej, gdzie zostały przeprowadzone spore inwestycje w modernizację 

dotychczasowo istniejącej sieci energetycznej i promocję ekologicznych źródeł energii. Raport 

Europejskiej Agencji Środowiska z 2014 r. wskazuje Polskę jako kraj o jednym z największych stężeń 

benzopirenów, pyłów zawieszonych, ozonu i tlenku siarki (IV) w Unii Europejskiej. W przypadku 

większych węzłów transportowych poważnym problemem są również stężenia tlenków azotu [1]. 

W wielu branżach wdrażane są obecnie technologie i rozwiązania, które mają pomóc w walce 

z zanieczyszczeniem powietrza, W przypadku przemysłu cementowego, jednym z bardziej 

obiecujących kierunków badań jest zastosowanie zjawiska fotokatalizy TiO2 do rozkładu 

zanieczyszczeń na powierzchni kompozytów cementowych i w otaczającym je powietrzu [2]. 

Fotokatalizatorem nazywamy substancję, która pod wpływem światła aktywizuje się i wspomaga 

reakcje utleniania-redukcji. Przykładem tego typu związku chemicznego jest chlorofil, który katalizuje 

produkcję tlenu z dwutlenku węgla i wody. Efektem reakcji jest również synteza glukozy potrzebnej 

roślinom [3]. Z racji bilansowania zawartości O2 i CO2 w atmosferze jest to jedna z najważniejszych 
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reakcji w przyrodzie. Z kolei przykładami istotnych dla przemysłu fotokatalizatorów są obecnie 

m.in. ZnO, NaTaO3 i TiO2 [4]. 

Zjawisko fotokatalizy jest badane od lat 20. XX wieku. Renz w 1921 r. zauważył, że pod wpływem 

światła i obecności związków organicznych dwutlenek tytanu zmienia barwę z białej na szarą 

lub czarną, co wiązał z przejściem tytanu w niższe stopnie utlenia. Podobną reakcję na światło zauważył 

w przypadku tlenku ceru (IV), tlenku niobu (V) i tlenku tantalu (V). Baur i Perret w 1924 r. opracowali 

metodę produkcji czystego srebra z soli przy pomocy fotokatalizy tlenku cynku (II). ZnO budził duże 

zainteresowanie jeszcze w latach 50. XX wieku. Opublikowano kilka istotnych wyników badań 

poruszających temat powstawania nadtlenku wodoru na powierzchni oświetlanego promieniowaniem 

ultrafioletowym tlenku cynku. Te publikacje wyczerpująco wyjaśniły mechanizmy i reakcje zachodzące 

podczas fotokatalizy ZnO. Marham i Laidler w 1953 r. badając skuteczność ogniw paliwowych 

fotowoltaicznych wykorzystujących tlenek cynku (II) zainteresowali się również w tym kontekście 

wykorzystaniem tlenku tytanu (IV). Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia rosło zainteresowanie 

TiO2 [3, 5]. TiO2 jest wykorzystywany w malarstwie jako składnik rozjaśniający i wzmacniający białych 

farb. Zauważono, że tlenek powoduje zjawisko „kredowania się” farb – powstawania pyłu kredowego 

na powierzchniach pokrytych farbami z tym dodatkiem. Bliższe badania tego zjawiska dowiodły 

rozpadu organicznych składników farb. Badania nad właściwościami TiO2 trwały od lat 20 XX w., 

ale momentem przełomowym dla badań nad jego fotokatalicznymi właściwościami była dopiero 

publikacja Hondy i Fujishimy z 1972 r. na temat fotochemicznego rozkładu wody z wykorzystaniem 

elektrod z tlenku tytanu (IV). Rozpoczęła ona zainteresowanie praktycznymi zastosowaniami 

unikalnych właściwości tego tlenku [3, 4]. 

Do mniej więcej lat 90. głównym zastosowaniem fotokatalizatorów było oczyszczanie wody. 

Publikowane są w coraz większej ilości badania, które dotyczą właściwości samoczyszczących 

materiałów wzbogacanych fotokatalizatorami i oczyszczających powietrze na drodze fotokatalizy [6]. 

Rosnąca popularność elewacji wykonanych z betonu architektonicznego prowokuje technologów 

betonu do poszukiwań wydajnych metod utrzymania ich walorów estetycznych. Negatywny wpływ 

produkcji cementu na środowisko naturalne, który jest związany z emisją dwutlenku węgla podczas 

wypalania klinkieru, powoduje, że przemysł cementowy szuka sposobów na zwiększenie 

ekologiczności betonu. Nadanie właściwości fotokatalicznych kompozytom cementowym, poprzez 

stosowanie dodatku dwutlenku tytanu może rozwiązać oba wspomniane problemy [1, 2]. 

Obecnie w przypadku technologii betonu największe zainteresowanie budzą, jako dodatek 

do kompozytów cementowych, nanodrobiny tlenku tytanu (IV). Wielką zaletą tej formy dodatku 

jest bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa, która może zwiększyć jego reaktywność [1, 2]. 

 

 

2. Fotokataliza dwutlenku tytanu 

 

Dwutlenek tytanu występuje w przyrodzie w trzech odmianach polimorficznych, czyli różniących 

się strukturą krystaliczną. Są nimi rutyl, anataz i brukit. Największą aktywność fotokatalityczną tlenek 

wykazuje w formie odmiany anatazowej. Biorąc pod uwagę miejsce zachodzenia fotokatalizy, tlenek 

tytanu (IV) należy do grupy fotokatalizatorów heterogenicznych – reakcja katalizowana jest na granicy 

dwóch różnych faz, np.: ciała stałego i gazu [4]. TiO2 charakteryzuje się dużą wartością przerwy 

wzbronionej (ang.: band gap), która wynosi 3 eV dla rutylu i 3,2 eV anatazu. Jest to różnica energii 

elektronów pomiędzy pasmem walencyjnym, a pasmem przewodnictwa. Podobną energię posiadają fale 

elektromagnetyczne o długości około 400 nm. Ten zakres długości fal klasyfikuje się jako fale bliskiego 

ultrafioletu. Pochłaniane przez kryształy światło w tym zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

powoduje powstanie dziur elektronowych w paśmie walencyjnym, a wybite elektrony przechodzą 

do pasma przewodnictwa. Mogą one przemieszczać się po sieci krystalicznej, skąd trafiają 

na powierzchnię kryształu tlenku i uczestniczą w reakcjach międzyfazowych na powierzchni [3, 4]. 

Elektron w połączeniu z cząstką tlenu tworzy aktywny tlen (.O2
-). Przy obecności pary wodnej lub wody 

w otoczeniu kryształów tlenku tworzą się również rodniki wodorotlenowe (.OH), będące silnymi 

utleniaczami. Powstałe grupy hydroksylowe odpowiadają za właściwości hydrofilowe kryształu TiO2 

[3, 5]. Krople wody na powierzchni materiału nie formują się i rozpływają po niej z racji wyjątkowo 

małego kąta zwilżania. Woda tworzy płaszczyznę poślizgu na powierzchni. Dzięki temu 
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zanieczyszczenia związane chemicznie w formie produktów reakcji utleniania/redukcji są łatwo 

zmywane wraz z deszczem z powierzchni modyfikowanych materiałów [3].  

Na proces fotokatalizy ma wpływ kilka istotnych czynników związanych ze środowiskiem w którym 

reakcja odbywa się. Najistotniejszym jest dostępność do światła o stosownej długości fali. Bliski 

ultrafiolet stanowi jedynie 5% światła dochodzącego do Ziemi z Słońca. To problem, który musi być 

rozpatrywany przy wdrażaniu technologii na większych szerokościach geograficznych, gdzie światła 

słonecznego w ciągu roku jest znacząco mniej [7]. Z racji zapotrzebowania na wodę podczas procesu 

fotokatalizy, istotny wpływ na skuteczność przebiegu procesu fotokatalizy ma wilgotność powietrza.  

Na reakcje redoks wpływa stężenie jonów wodorowych. Do zmiany jej wartości w cieczy porowej 

w kompozycie cementowym dochodzi wraz z postępowaniem nieuchronnych procesów agresji 

chemicznej otaczającego środowiska. Przykładem jest proces karbonatyzacji, który polega na reakcji 

dwutlenku węgla pochodzącego z atmosfery z wodorotlenkiem wapnia w matrycy cementowej. Efektem 

jest obniżenie zasadowego odczynu matrycy. Innym przykładem powszechnie występującej agresji 

środowiskowej wpływającej na pH jest agresja jonów siarczanowych [8]. Wraz ze spadkiem wartości 

pH dochodzi do spadku potencjału reakcji redoks i zmniejszenia efektywności procesu fotokatalizy [7]. 

 

 

3. Wpływ dwutlenku tytanu na właściwości kompozytów cementowych 

 

Bardzo istotnymi aspektami wdrażania nowych dodatków do kompozytów cementowych, które mają 

nadać mu nowe właściwości, jest również ustalenie wpływu danej substancji na szereg podstawowych 

cech, wynikających z tradycyjnego zastosowania tego tworzywa jako materiału konstrukcyjnego. 

Wśród takich należałoby wymienić wytrzymałość i szeroko pojmowaną trwałość. 

Zarówno nanododatek rutylu i anatazu zwiększa reaktywność spoiwa cementowego [9]. Powoduje 

przyspieszenie i zwiększenie wartości występującego maksimum efektu cieplnego w pierwszych 

godzinach wiązania spoiwa cementowego, co jest najprawdopodobniej powodowane przez rozwiniętą 

powierzchnię właściwą dodatku. Pomimo tego, tlenek posiada najprawdopodobniej ograniczony wpływ 

na wytrzymałość na ściskanie stwardniałych kompozytów. Tlenek tytanu (IV) może spowodować 5% 

wzrost wytrzymałości na ściskanie w stosunku do serii kontrolnej przy dozowaniu w ilości 5% masy 

spoiwa [10]. Dodatek może także powodować spadek wytrzymałości na ściskanie kompozytu 

cementowego, co może być uzależnione od skutecznego wymieszania dodatku i wynikającego z tego 

negatywnego wpływu na strukturę stwardniałego spoiwa [11]. Badania wytrzymałości na zginanie 

wykazały, że niewielki, dozowany w ilości 1% masy spoiwa, dodatek tlenku tytanu (IV) może 

powodować zwiększenie wytrzymałości na zginanie przy testach zmęczeniowych. TiO2 może wpływać 

na tę właściwość skuteczniej niż rozproszone włókna polipropylenowe dodawane w takiej samej ilości. 

Dobrze wymieszane drobiny tlenku mogą blokować nadmierny rozrost wodorotlenku wapnia będącego 

najsłabszym elementem matrycy cementowej. Dodatkowo, włókna polipropylenowe wymagają 

większej zawartości wody w mieszance potrzebnej do uzyskania założonej konsystencji. Jest 

to związane z większą i bardziej rozwiniętą powierzchnią właściwą, co utrudnia ich skuteczne 

wymieszanie [12]. Dodatek 1% nanododatku TiO2 może powodować wzrost odporności na ścieranie 

kompozytu, za co również może odpowiadać blokowanie powstawanie znacznych ilości Ca(OH)2 [13]. 

Nadawane pod wpływem działania promieni ultrafioletowych przez TiO2 właściwości hydrofilowe 

może mieć poważny wpływ na transport wody przez materiał i zmieniać niektóre aspekty procesu 

hydratacji. Kompozyty z dodatkiem tlenku mogą tracić mnie wody podczas procesu wiązania. Może to 

ograniczyć początkowy skurcz materiału i wpływać pozytywnie na strukturę porów stwardniałego 

kompozytu [14]. Dodatek TiO2 w formie nanodrobin może zmniejszyć porowatość matrycy 

cementowej, co może przekładać się na większą jej szczelność [9, 10]. 

Dwutlenek tytanu jest jednym z mniej zbadanych dodatków do betonu, szczególnie w formie 

nanodrobin. Aby został on wprowadzony do powszechnego użytku w przemyśle cementowym 

niezbędnym jest uzupełnienie stanu wiedzy na temat wpływu tlenku i procesu fotokatalizy na hydratację 

spoiwa cementowego. Brakuje również usystematyzowanych wyników badań poruszających problem 

trwałości kompozytów wzbogacanych tym dodatkiem w środowiskach agresywnych [2, 3]. 
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4. Właściwości samoczyszczące 

 

Od początku obecnego stulecia powstało kilka obiektów, które z racji dużych wymagań dotyczących 

wartości estetycznych fasad, wykorzystują zjawisko fotokatalizy do utrzymania czystości i koloru 

elewacji. Wśród nich można wymienić kościół „Dives in Misericordia” w Rzymie, budynek Air France 

pod Paryżem, komendę główną policji w Bordeaux i miejski dom sztuki w Chambéry w południowo-

wschodniej Francji [2, 15]. Fotokataliza jest wdrażana poprzez różne rozwiązania. Oprócz stosowania 

TiO2 w masie do mieszanki betonowej, stosuje się wykończenie powierzchni zaprawą wzbogacaną 

tym dodatkiem, prefabrykowanymi okładzinami, natryskami lub farbami zawierającymi tlenek tytanu 

(IV). Wszystkie te technologie mają swoje wady i zalety, a sam dobór rozwiązania jest zależny 

od uwarunkowań danego projektu. Wszystkie te rozwiązania różnią się ceną i trwałością [6, 16].  

Jednym z pionierskich zastosowań mieszanki specjalnie zaprojektowane do wykonania oddanego 

do użytku w 2003 r. kościoła „Dives in Misericordia”. Przy wykonaniu białych elewacji, które 

przypominają żagle statku, zastosowano opatentowaną mieszankę cementu z dodatkiem TiO2. 

Zastosowanie dodatku w masie gwarantuje ochronę powierzchni nawet po jej uszkodzeniu, co było 

istotne przy usytuowaniu budynku w środku trzymilionowej aglomeracji o wyjątkowo 

zanieczyszczonym powietrzu [17]. W okresie dziesięciu lat monitorowania jej stanu zauważono głównie 

niewielkie żółte przebarwienia na panelach umieszczonych od strony południa. Jest 

to charakterystyczny we Włoszech efekt osadzania się bardzo drobnego piasku saharyjskiego 

niesionego na tak duże odległości przez Morze Śródziemne wraz z wiatrem [16, 17].   

Innym rozwiązaniem jest pokrywanie materiału warstwą zaprawy cementowej z dodatkiem TiO2. 

Drobiny tlenku tytanu (IV) wymieszane są z białym cementem, piaskiem do frakcji 1-2 mm i wodą. 

Odsiewane są drobne pyły frakcji poniżej kilkuset mikrometrów w celu zapewnienia większej 

porowatości zaprawy, co przekłada się na zwiększenie powierzchni działania dodatku [15, 18]. 

Wykonanie warstw powierzchniowych fotokatalizującego TiO2 jest trudnym technologicznie zadaniem. 

Wiele rozwiązań stosowanych przy innych substancjach nie może zostać zastosowanych przy tym 

dodatku, ponieważ reakcje fotokatalityczne mogą doprowadzić do rozkładu substancji organicznych 

znajdujących się w mieszankach natryskowych [6]. Stosuje się warstwy natryskowe na bazie zawiesin 

TiO2. Wykonuje się je dwuwarstwowo w temperaturze 60-120°C. Pierwsza warstwa jest bazą opartą 

o amorficzny dodatek, czyli stanowi zarazem niereaktywną warstwę tlenku, druga tworzy właściwą 

warstwę fotokatalityzującą [3, 18]. Innym rozwiązaniem jest stosowanie posypki z tlenku tytanu (IV) 

na powierzchnię świeżo wykonanego prefabrykatu. Proponowane są również rozwiązania, które 

wykorzystują reaktywność tlenku do wytworzenia warstwy stabilizującej fotokatalizator 

na powierzchni. Przykładem są natryski oparte na syntetycznych polimerach krzemoorganicznych, 

które w połączeniu z tlenkiem tytanu tworzą nieorganiczne wiązania. Podobnie działają warstwy oparte 

na mieszankach tlenku tytanu (IV) z polimerami organicznymi. Po obróbce chemicznej tworzą 

niereaktywne wiązania zawierające wodorotlenek tytanu [6]. 

Badania wskazują, że skuteczność działania dodatku zależy od rozmiaru  jego ziaren. Z racji większej 

powierzchni właściwej drobin, a zarazem większej powierzchni do przeprowadzania reakcji 

fotokatalicznej na styku faz, większą skutecznością charakteryzują się nanodrobiny tlenku tytanu (IV). 

Sama struktura powierzchni nanodrobin nadaje cząstkom większą reaktywność [2, 19, 20]. W praktyce 

zagadnienie stosowania nanododatków w technologii betonu jest bardziej skomplikowane. 

Wprowadzanie dodatku w formie mniejszych drobin nie gwarantuje ich równomiernego rozmieszczenia 

w obrębie mieszanki. Ze względu na istotniejsze działanie siły fizyko-chemicznych w skali nano 

dochodzi do aglomeracji cząstek w skupiska w matrycy cementowej. W kontekście właściwości samo-

czyszczących kompozytu cementowego ma to istotne znacznie. Najczęstszymi zanieczyszczeniami 

tych materiałów są związki organiczne o dużych cząsteczkach. Są one najczęściej rozpuszczone 

w cieczach lub stanowią ciała stałe. W tym wypadku mikrodrobiny, które łatwiej równomiernie 

rozproszyć w mieszance, skuteczniej rozkładają fotokatalityczne zabrudzenia [15]. Przy podejmowaniu 

decyzji projektowych o stosowaniu nanododatku należy wziąć pod uwagę również kwestie zdrowotne, 

ponieważ nie jest jasny wpływ nanodrobin na organizm człowieka. Również rachunek ekonomiczny 

może być przesłanką do stosowania obecnie mikrocząstek [20]. Ze względu na superhydrofilowe 

właściwości tlenku tytanu (IV), które są indukowane przez światło ultrafioletowe najskuteczniej 

projektować kompozyty cementowe o właściwościach samoczyszczących jako zewnętrzne elewacje 
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poziome. Maksymalizuje to efektywność zmywania zanieczyszczeń po warstwie poślizgowej wody 

przy występowaniu regularnych opadów.  Sama warstwa uniemożliwia utrzymanie się zanieczyszczeń 

na powierzchni, nawet przy małej ilości światła potrzebnego do fotokatalizy [5].  

Obecnie, jedynie Włochy i Japonia posiadają systemy prawne na unormowane badania dotyczące 

rozkładu fotochemicznego barwników [3]. Najpopularniejszą normą do badania rozkładu 

fotokatalicznego jest obecnie włoska norma do badania właściwości samoczyszczących kompozytów 

cementowych UNI 11259, która wykorzystuje rodaminę B (RhB) jako środek barwiący. Należy 

pamiętać o tym, że przy jej rozkładzie dochodzi również do rozkładu fotokatalicznego uczulanego 

barwnikiem (ang. dye-sensitised photoreaction). Ta droga rozkładu wykorzystuje przejście elektronów 

z najwyższego do najniższego orbitala molekularnego cząstki. Stąd może trafić do pasma 

przewodzącego TiO2 i rozpocząć wytwarzanie rodników. Inny popularny barwnik, występujący 

np. w japońskiej normie JIS R 1703–2, błękit metylenowy również może być rozkładany na drodze 

różnych mechanizmów. Rodzaj rozkładanego barwnika lub innej substancji jest istotnym aspektem 

badań zjawiska fotokatalizy. Spośród innych barwników można wymienić oranż metylowy. 

W prawodawstwie japońskim unormowane są również badania fotochemicznego rozkładu grzybów 

i bakterii [3, 5, 21]. 

 

 

5. Rozkład zanieczyszczeń gazowych 

 

Zjawisko fotokatalizy budzi również zainteresowanie pod kątem możliwości usuwania 

zanieczyszczeń w atmosferze. Szczególnie w dużych miastach, gdzie stężenia zanieczyszczeń 

gazowych są duże, a ich rozproszenie jest bardzo utrudnione przez gęstą i wysoką zabudowę, dochodzi 

do tzw. efekt kanionu ulicznego (ang. street canyon effect). Zjawisko fotokatalizy gazów przy działaniu 

tlenku tytanu (IV) może posiadać wysoką wydajność kwantową (ilość wychwytywanych cząstek 

odniesiona do zaabsorbowanych fotonów). Zakres stężeń gazów, które mogą być skutecznie 

neutralizowane przez TiO2 jest szeroki i wynosi od 0,01 ppm do 10 ppm. Podobne rzędy wielkości 

stężeń zanieczyszczeń występują w środowisku naturalnym jak i w tunelach mocno obciążonych 

autostrad [5]. Obecnie jest przeprowadzanych kilka pilotażowych badań in-situ. Przykładami są tunel 

im. Leopolda II w Brukseli, tunel im. Umberto I w Rzymie i fragment dróg w Bergamo 

pod Mediolanem. W Japonii testuje się obecnie aż 14 fragmentów dróg pokrytych warstwą 

fotokatalityczną tlenku tytanu (IV) [19, 22]. 

Bardzo ważnym projektem dla badań zjawiska oczyszczania powietrza była renowacja tunelu im. 

Umberto I w Rzymie przeprowadzona w 2008. Prawie 350 metrowy tunel znajduje się w centrum 

Rzymu przeprowadzony pod wzgórzem Kwirynał. Dotychczasowe wykończenie tunelu zostało mocno 

zniszczone przez smog i inne zanieczyszczenia agresywne chemicznie. Zastosowano pokrycie metodą 

dwóch warstw fotokatalitycznych. Zoptymalizowano projekt pod względem koloru farb i rozstawu 

oświetlenia w celu zapewnia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców oraz 

maksymalnej wydajności efektu fotokatalicznego. Efektem tych prac jest zdolność instalacji 

do usuwania około 20-50% zawartości tlenków azotu. Udało się również drastycznie ograniczyć 

maksymalne wartości stężeń tlenków, które występowały w godzinach szczytu [23]. Innym tunelem 

istotnym ze względu na dane z badań in-situ był tunel im. Leopolda II w Brukseli. Posiada on długość 

2,5 km, a przebadano tam 90-metrowy fragment drogi w środkowym odcinku tunelu, który został 

poddany renowacji. Położono na górnych fragmentach ścian tunelu warstwę zaczynu cementowego 

z dodatkiem TiO2. Zaobserwowano kilka trudności związanych z warunkami występującymi w tak 

długich tunelach. Pojawił się problem z odprowadzaniem zanieczyszczeń i kurzu ze ścian tunelu. 

Konsekwencją tego była stopniowa dezaktywacja fotokatalizatora. Do drobin TiO2 dochodziło coraz 

mniej światła z lamp ultrafioletowych co uniemożliwiało przeprowadzanie reakcji fotokatalizy 

przy nawet zwiększonym promieniowaniu UV. Duże znaczenie miała niekorzystna geometria tunelu 

przy obecnym obciążeniu ruchem. Powodowała krótki czas styku zanieczyszczeń gazowych 

z powierzchnią fotokatalizatora. Niekorzystna była zbyt duża wilgotność powietrza, która wpływa 

na obniżoną skuteczność fotokatalizy tlenków azotu. Same badania dały cenne informacje 

dla projektantów. Tunele wykorzystujące technologię fotokatalizy muszą być projektowane inaczej 

niż tradycyjne rozwiązania [24]. Badania in-situ są również przeprowadzane na odkrytych fragmentach 
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dróg. Na autostradzie będącej obwodnicą Tokio położono 300 m2 nawierzchni zawierających warstwę 

modyfikowaną dodatkiem TiO2. Przeprowadzone pomiary wykazały, że w ciągu dnia usuwane jest 

z atmosfery 50-60 mg tlenku azotu. Odpowiada to emisji około 1000 przejeżdżających samochodów 

[5].   

Obecnie coraz większym problemem jest zjawisko zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków. 

Wśród istotnych zanieczyszczeń wykrywanych w tego typu przestrzeniach można wymienić tlenki 

węgla, azotu czy lotne związki organiczne. Są one produktami ubocznymi oddychania, mogą pochodzić 

ze stosowanych powszechnie środków chemicznych czy urządzeń. Bóle głowy i mdłości wywołane 

przedłużającym się działaniem powyższych czynników są określane syndromem chorego domu 

(ang. sick building syndrome). W przypadku dużych kubatur biurowych lub przemysłowych 

zastosowanie fotokatalizy dwutlenku tytanu może być interesującym uzupełnieniem bardziej 

tradycyjnych metod utrzymania korzystnego mikroklimatu wewnątrz budynków [22].  

Beton posiada cechy które sprzyjają jego zastosowaniu jako filtra powietrza. Jego porowata struktura 

jest dobrą powierzchnią do wiązania cząstek gazowych. Wychwytywaniu zanieczyszczeń sprzyja 

również odczyn matrycy cementowej. Wiele zanieczyszczeń, które są usuwane na drodze fotokatalizy 

z powietrza ma kwasowy odczyn. Przykładem tego typu substancji są zarówno tlenki siarki, tlenki azotu, 

jak również część zanieczyszczeń organicznych. Są one dość skutecznie wiązane razem z produktami 

przejściowymi fotokatalizy. W zasadowym środowisku lepiej wiązane są tlenki azotu, które 

przereagowują z mniejszą ilością produktów ubocznych [7]. W przypadku zanieczyszczeń 

powietrznych, które częściej są drobniejszymi cząsteczkami tlenków, skuteczniejszą formą dodatku 

do kompozytów cementowych są nanodrobiny tlenku tytanu (IV). Mniejsze cząsteczki zdecydowanie 

skuteczniej są wychwytywane przez mniejsze pory nanodrobin niż mikrodrobin [15]. Poważnym 

problemem jest odprowadzenie niektórych trudno zmywalnych zanieczyszczeń z powierzchni materiału 

(fosforany). Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność fotokatalizy substancji gazowych 

jest optymalizacja dostępu do światła o odpowiedniej długości. Tlenek tytanu (IV) dobrze sprawdza się 

w warunkach laboratoryjnych, gdzie dostęp do światła UV jest stały i ustalony. Podobne warunki można 

wytworzyć w tunelach oświetlonych światłem ultrafioletowym, jednak są one trudniejsze do osiągnięcia 

w przypadku odkrytych fragmentów dróg lub elewacji pionowych. Ilość promieniowania UV 

jest istotniejsza w przypadku wiązania cząstek gazowych w porównaniu do cieczy i cząstek stałych 

na powierzchni materiału z racji ograniczonego czasu kontaktu cząstek gazu z katalizatorem. Z tego 

powodu również istotne jest zapewnienie możliwie wolnego przepływu powietrza. Innymi czynnikami, 

które mają duży wpływ na wydajność reakcji fotokatalizy jest dostępność do tlenu, z którego powstają 

rodniki tlenowe. Dla przebiegu procesu optymalne są zawartości około 5% tlenu, co jest związane 

ze stechiometrią reakcji. Wpływ wilgotności na proces fotokatalizy jest zależny od typu zanieczyszczeń. 

Takie zanieczyszczenia organiczne jak benzen czy toluen wymagają większej wilgotności powietrza niż 

etylen. Z kolei spada skuteczność katalizy tlenków azotu wraz ze wrastającą wilgotnością względną [15, 

19]. 

 

 

6. Modyfikacja właściwości fotokatalitycznych tlenku tytanu (IV) 

 

Dużą wadą TiO2 jest problematyczny zakres promieniowania przy którym dochodzi do jego 

wzbudzenia [7]. Potrzebnego do fotokatalizy światła bliskiego UV jest stosunkowo mało w świetle 

słonecznym. Od ponad dekady trwają prace, których celem jest poszerzenie lub przesunięcie wartości 

energii przerwy wzbronionej tlenku tytanu (IV). W tym celu opracowano kilka technologii modyfikacji 

sieci krystalicznej domieszkami. Stosuje się w tym celu domieszkowanie kryształów 

zanieczyszczeniami metalicznymi, wiązanie cząstek tlenku z półprzewodnikami o mniejszej wartości 

przerwy wzbronionej, przygotowywanie tlenku tytanu (IV) o niestechiometrycznie obniżonej 

zawartości atomów tlenu lub stosowanie domieszkowania niemetali. Wśród najpopularniejszych 

pierwiastków niemetalicznych stosowanych jako domieszki do sieci krystalicznej można obecnie 

wymienić azot (N), węgiel (C), siarkę (S), fosfor (P) i fluor (F). Przykładowo, tlenek tytanu (IV) 

z domieszką węgla (ang. C-doped TiO2) pozwolił obniżyć wartość przerwy wzbronionej z 3,0 eV 

dla rutylu do 2,32 eV. Duże zainteresowanie wzbudza modyfikacja domieszką atomami azotu. Bardzo 

dobre wyniki przy rozkładzie błękitu metylenowego osiągnięto przy pomocy N-doped TiO2. Rozkład 

zaobserwowano przy promieniowaniu o długości fali 500 nm [5]. Trwają również prace nad kryształami 
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tlenku tytanu (IV) modyfikowanymi grupami silanowymi. Tego typu kryształy zachowują właściwości 

hydrofilowe również bez dostępu do promieniowania ultrafioletowego [3]. 

W ostatnich latach odkryto również odmianę krystaliczną tlenku tytanu (IV), która powstaje 

w warunkach wysokiego ciśnienia. Najprawdopodobniej charakteryzuje się ona mniejszą przerwą 

wzbronioną i bardzo podobnymi właściwościami chemicznymi. Dzięki mniejszej przerwie ta odmiana 

tlenku również będzie wzbudzana przez promieniowanie z zakresu światła widzialnego, którego 

jest więcej w promieniowaniu słonecznym [12]. 

 

 

7. Podsumowanie 

 

Od przełomowych badań z lat 70. tlenek tytanu (IV) wzbudza coraz większe zainteresowanie 

w świecie naukowym. Jest dodatkiem do betonu odpowiadającym problemom naszych czasów – 

wykorzystując jedynie światło słoneczne i deszcz jest w stanie rozkładać zanieczyszczenia chemiczne, 

które są coraz bardziej palącym problemem w naszym codziennym życiu [1, 3]. 

Istotnymi problemami do rozwiązania, które wspomogą rozwój tej technologii jest rozszerzenie 

działania fotokatalizy tlenku tytanu (IV) na zakres światła widzialnego. Zwiększona wydajność 

fotokatalizy w naturalnych warunkach obniży stosunek ceny do efektów. Ważnym problem 

jest niedostateczne ustandaryzowanie zagadnienia fotokatalizy. Brakuje norm badawczych 

poza pionierskimi ośrodkami rozwoju tej technologii. Brakuje również norm budowlanych. 

Ich pojawienie się zachęci architektów i technologów betonu do stosowania dodatku TiO2 w swoich 

projektach. Aby to umożliwić należałoby poznać szerszy wpływ tlenku tytanu (IV) na właściwości 

kompozytów cementowych, głównie związane z trwałością. Dopracowana powinna być również 

technologia deaglomeracji dodatku w obrębie mieszanki cementowej [2, 3]. 
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