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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników szóstą monografię z cyklu możliwości i horyzon-
ty ekoinnowacyjności zatytułowaną Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako 
elementy transformacji energetycznej. Tym razem nasza publikacja poświęcona jest 
zagadnieniu transformacji energetycznej oraz licznym wyzwaniom i możliwościom 
jej towarzyszącym.

Prezentowana monografia zawiera prace autorstwa przedstawicieli kilku dziedzin 
naukowych odzwierciedlając interdyscyplinarny charakter współczesnej energetyki, 
która wychodzi daleko poza ramy stricte badawczo-naukowe i dotyka istotnych spo-
łecznie kwestii ekonomicznych i światopoglądowych.

Autorzy w swoich rozdziałach przedstawiają wnioski, opinie i sugestie odnosząc 
się zarówno do tematu nowoczesnych badań i rozwoju myśli technicznej ukierun-
kowanej na rozwijanie ekoinnowacyjnych rozwiązań, jak i praktycznych zastosowań 
pomysłów z ostatnich lat.

Monografię dedykujemy przede wszystkim inżynierom i naukowcom związanym 
zawodowo z energetyką. Jednak jest to także zbiór interesujący dla wszystkich od-
biorców, którym nie jest obca troska o nasze środowisko naturalne, a w szczególności 
o sprawiedliwy przebieg przemian w sektorze energetycznym pozwalający na zrów-
noważony rozwój gospodarczy i inkluzyjność społeczną.

Dariusz Całus
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Foreword

The monograph entitled Pro-ecological innovative solutions in the transformation 
of the power energy sector is the sixth in the Opportunities and Prospects of Ecologi-
cal Innovation series. The present publication is dedicated to the subject of energy 
transition and the numerous challenges and opportunities it entails.

The book comprises chapters written by scientists representing various fields of 
scientific research. This reflects the interdisciplinary character of the contemporary 
power energy sector, which transcends far beyond scientific research boundaries and 
touches upon economic and social perspectives.

The monograph was written primarily for engineers and scientists specializing in 
the power energy sector. However, it may be of interest to all those readers, who care 
about our natural environment, and in particular the need for a just energy transi-
tion that would allow for a sustainable economic development and ensure social 
inclusivity. 

The authors present conclusions, opinions and suggestions referring to modern 
science and the development of technical ideas aimed at the growth of eco innovative 
solutions. They also offer practical applications of ideas drawn from recent scientific 
research.

Dariusz Całus
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Dr inż. Maciej Sołtysik
Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki 
e-mail: maciej.soltysik@pcz.pl

„Wiele wskazuje na to, że rewolucja energetyczna wymagać będzie nie tylko aktywnego pań-
stwa, lecz także silniejszego zaangażowania obywateli. Nowe, oddolne formy demokracji będą 
konieczne.”

Autor: Claus Leggewie, niemiecki politolog, Długie pożegnanie atomu,  
wyborcza.pl, 3 czerwca 2011

1  

1.1. Decentralizacja energetyki systemowej i zwrot 
w kierunku nowoczesnej energetyki rozproszonej 
z uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym

1 1 1  Wstęp

Transformacja polskiego systemu elektroenergetycznego i nadanie mu zwrotu 
w kierunku nowoczesnych, proekologicznych technologii i rozwiązań, niesie ze sobą 
ciężar głębokich zmian o charakterze technologicznym, ekonomicznym, społecznym 
i regulacyjnym. Polska, uczestnicząc w strukturach europejskich, obligowana jest do 
realizacji działań zbieżnych z polityką wspólnotową z jednoczesnym zachowaniem 
suwerenności w zakresie modelu i trybu osiągnięcia postawionych przed państwami 
członkowskimi celów. Stopniowa liberalizacja rynków realizowana w oparciu o wy-
tyczne kierunkowe dyrektyw i rozporządzeń, ma na celu wzmocnienie roli kon-
sumenta energii, stworzenie nowych możliwości gospodarczych oraz zwiększenie 
poziomu i znaczenia szeroko rozumianego przepływu towarów i usług tak, aby wy-
kreować nowe segmenty, produkty i usługi na rynku, zagwarantować konkurencyj-
ność cen i wyższe standardy usług oraz przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa 
i stabilności dostaw energii.

Kluczem do zmian i ich ukierunkowania są ramy prawne, regulacyjne i strategicz-
ne. To od nich zależy, czy rozwinie się dana technologia, czy powstanie dany segment 
rynku, czy będzie się właściwie rozwijał, czy dynamika zmian będzie prawidłowo 
kontrolowana i monitorowana, czy rozwój ten wymagał będzie wsparcia. To od nich 
także zależy, jakie technologie wspierać i rozwijać, kiedy to wsparcie ograniczać i kie-
dy się z niego wycofać, jak również jakich korzyści dla rynku i systemu należy się 
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spodziewać. Konieczność transformacji sektora energetycznego i budowy energetyki 
przyszłości wymusza potrzebę budowy nowych strategii oraz scenariuszy rozwoju.

1 1 2  Czy ekologiczna energetyka jest faktyczną, rzeczywistą potrzebą 

społeczeństwa, czy może produktem kreowanym przez lobbystów? 

Piramida hierarchii Maslowa to trudno podważalna ilustracja spriorytetyzo-
wanych potrzeb ludzkich, które można podzielić na pięć grup. U samej podstawy 
znajdują się fizjologia i bezpieczeństwo, a dopiero później potrzeby relacji, uznania 
i samorealizacji. Parafrazując i dokonując przełożenia tej teorii na poziom lokalnych 
społeczeństw, można sformułować tezę, że u podstawy lokalnych struktur funkcjono-
wania społeczeństw będzie znajdować się zabezpieczenie potrzeb bytowych tj. woda, 
kanalizacja, energia elektryczna, ciepło, a dopiero w następnej kolejności znaczenia 
może nabierać ich pochodzenie i ekologiczny charakter.

W 2017 roku odsetek ogólnej liczby ludności korzystającej z infrastruktury wo-
dociągowej we wszystkich województwach w Polsce przekraczał poziom 80%. Od-
setek mieszkańców miast posiadających dostęp do sieci wynosił w skali kraju 96,6%, 
zaś w przypadku ludności wiejskiej 85,1%. Najmniejsze zróżnicowanie w dostępie 
do sieci wodociągowej między obszarami miejskimi, a wiejskimi występuje na ob-
szarze województwa łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego, natomiast najmniej 
korzystną sytuację w tym zakresie odnotowuje się w województwie małopolskim 
i podkarpackim.

Niestety zdecydowanie gorzej sytuacja przedstawia się w zakresie korzystania 
z sieci kanalizacyjnej. W 2017 roku dostęp ten miało zapewnionych 90% ludności 
miejskiej i tylko 41% mieszkańców wsi. Pomimo, iż w okresie dziesięciolecia, czyli 
w latach 2007–2017 odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej zwiększył się z 21% 
do 41%, to nadal pozostaje on na niepokojąco niskim poziomie. Najmniejszy dostęp, 
stanowiący poniżej 30%, występuje w województwach: lubelskim, podlaskim, łódz-
kim, a także w części rejonu mazowieckiego1. Czy w kontekście braku zabezpieczenia 
podstawowych potrzeb lokalnych społeczności można mówić o innych oczekiwa-
niach? Zdecydowanie tak. 

Środki dostępne w ramach unijnej polityki spójności przeznaczane są od wielu lat 
na rozwój infrastruktury, zmniejszenie zróżnicowania między Polską i innymi kra-
jami, ale również na likwidowanie opóźnień rozwojowych i luki infrastrukturalnej. 
Plany rządowe i samorządowe zakładają kontynuowanie działań na rzecz rozwoju 
infrastruktury, w szczególności do budowy sieci połączeń transportowych, moder-

1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównowa-
żony, Warszawa, wrzesień 2019.
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nizacji infrastruktury ochrony środowiska, energetyki, a także telekomunikacyjnej 
umożliwiającej cyfryzację. Konieczna jest koncentracja inwestycji na tych rodzajach 
infrastruktury, od których zależy budowanie i rozwój przewag konkurencyjnych na 
poziomach: wojewódzkim, regionalnym i lokalnym. Tym samym rozwój infrastruk-
tury będzie podporządkowany i uzależniony od lokalnych potrzeb o charakterze 
społeczno-gospodarczym. 

Właściwe zatem dla części regionów będą działania zabezpieczające podstawy 
funkcjonalne społeczeństwa, a dla innych te zabezpieczające potrzeby związane 
z ekologią i komfortem. Dla części lokalnych społeczności ważna będzie np. orga-
nizacja i zabezpieczenie transportu zbiorowego, dla innych to by był on ekologicz-
ny i zeroemisyjny. Dla jednych istotne będzie na poziomie ogólnym zabezpiecze-
nie potrzeb energetycznych, dla innych to by konsumowana energia i ciepło były 
ekologiczne.

1 1 3  Budowa obszarów samowystarczalnych energetycznie 

z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Decentralizacja energetyki wielkoskalowej, zastąpienie jej proekologicznymi, roz-
proszonymi źródłami wytwórczymi i budowa na tej podstawie obywatelskiego wy-
miaru energetyki wpisuje się w cele kierunkowe określone przez UE. Prawodawstwo 
wspólnotowe nie narzuca precyzyjnej formuły realizacji tych celów, dając swobodę 
realizacyjną poszczególnym państwom członkowskim. Budowa samowystarczalności 
energetycznej na poziomie lokalnym możliwa jest w oparciu o kilka rodzajów inicja-
tyw zwanych społecznościami energetycznymi.

Pierwszą z nich jest społeczność energetyczna określona w dyrektywie REDII2, 
koncentrująca się na obszarze energii odnawialnej (REC – Renewable Energy Com-
munity). Społeczność tą posiadającą osobowość prawną, cechuje dobrowolne i otwar-
te uczestnictwo. Kontrola nad podmiotem sprawowana jest przez członków lub 
udziałowców, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub samorządy terytorialne. 
Podstawowym celem funkcjonowania tej społeczności jest działalność przynoszą-
ca korzyści środowiskowe i ekonomiczne w wymiarze lokalnym. Dopuszcza się, że 
aktywność społeczności będzie przynosić korzyści poszczególnym członkom – np. 
w postaci tańszej energii i ciepła, jednak nie może to być cel powołania wspólnoty. 
Jej członkami mogą być gospodarstwa domowe zużywające energię na zaspokojenie 
własnych potrzeb, prosumenci oraz przedsiębiorstwa wytwarzające energię ze źródeł 
odnawialnych. 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie pro-
mowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L328/82 
z dnia 21.12.2018.
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Lawinowy wzrost popularności źródeł fotowoltaicznych wśród odbiorców energii 
został dostrzeżony przez ustawodawcę unijnego jako szansa na promocję i rozwój 
źródeł rozproszonych. Dyrektywa REDII wskazuje również na inną dopuszczalną 
formę budowy mikrospołeczności bazujących na działających grupowo prosumen-
tach energii elektrycznej, zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wie-
lomieszkaniowym. Takie połączenie co najmniej dwóch prosumentów może przyczy-
nić się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz ograniczenia efektu ubóstwa 
energetycznego.

Trzecią formą aktywności jest wprowadzona dyrektywą rynkową3 obywatelska 
społeczność energetyczna (CEC – Citizens Energy Community). Ten rodzaj budowy 
energetyki obywatelskiej jest szczególnie istotny z perspektywy implementowanych 
w Polsce rozwiązań koncentrujących się wokół klastrów energii. W tym rozwiązaniu 
społeczność energetyczna może przyjąć formę stowarzyszenia, spółdzielni, spółki 
osobowej, a także organizacji i przedsiębiorstwa oczekującego realizacji zysku. Cechą 
charakterystyczną tego rodzaju społeczności jest również dobrowolność i otwarte 
uczestnictwo. 

1 1 4  Klastry energii

Nakreślony w ten sposób kierunek transformacji rynku energii znalazł w Polsce 
odzwierciedlenie już w 2016 roku w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach 
energii. Wówczas wprowadzona została definicja klastra energii jako cywilnopraw-
nego porozumienia uczestników, którzy w ramach otwartej struktury mają się kon-
centrować na wytwarzaniu energii, równoważeniu zapotrzebowania, dystrybucji 
i obrocie energią. 

Aby zagwarantować lokalny charakter tej społeczności wprowadzono ogranicze-
nia geograficzne definiując zasięg klastra do 5 gmin, lub jednego powiatu, a także 
ograniczając uczestników klastra do podmiotów działających na niskim i średnim 
poziomie napięć. Klaster energii jest reprezentowany przez koordynatora, którym jest 
powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja, lub wskazany w zawar-
tym porozumieniu dowolny członek klastra energii. 

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej 
służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego z zachowaniem mak-
symalizacji efektywności ekonomicznej, a także przy uwzględnieniu miejscowych 
zasobów energetycznych. Budowa energetyki obywatelskiej w oparciu o klastry ener-
gii była i jest promowana na szczeblu krajowym. W latach 2017–2018 Ministerstwo 

3 Dyrektywa rynkowa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 
2019 r w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrek-
tywę 2012/27/UE, Art.2, pkt 8, Dziennik Urzędowy Unii Europejskie, L158/125, 14.06.2019. 



Rozdział 1: Energetyka odnawialna

13

Energii przeprowadziło dwa konkursy dla klastrów energii, w ramach których wy-
łoniono 66 najciekawszych inicjatyw działających w 243 gminach na terenie całego 
kraju, którym przyznano Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Warto podkreślić, 
że w obu edycjach konkursu uczestniczyło łącznie 138 klastrów, a w inicjatywy kla-
strowe zaangażowana była średnio co dziesiąta gmina w Polsce.

Organizacja konkursów pozwoliła nie tylko na promocję idei budowy energe-
tyki rozproszonej, ale również pobudziła samorządy i lokalne przedsiębiorstwa do 
nakreślenia i wspólnej realizacji działań mających na celu budowę samowystarczal-
ności energetycznej, współodpowiedzialności za środowisko i rozwój lokalnych go-
spodarek. Charakterystyka tych działań znalazła odwzorowanie w strategiach roz-
woju klastrów, których analiza pozwala na podkreślenie dwóch istotnych kwestii. 
Po pierwsze inicjatywy energetyczne w klastrach koncentrują się na maksymalizacji 
wykorzystania lokalnych surowców i budowie unikatowego lokalnego Energy-mix, 
co przedstawiono na rysunku 1. Plany rozwojowe klastrów zakładają zatem zarówno 
wykorzystanie metanu odpadowego (np. Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gmi-
ny Gierałtowice), biogazu (np. Klaster energyREGION Michałowo), jak i rzadkie 
i niespotykane rozwiązanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej (np. Klaster 
Energii Brenergia).

Rysunek 1. Struktura rodzajowa mocy źródeł wytwórczych zaplanowanych do wybudowania 
w klastrach energii 

Źródło:  oprac. własne na podst. analiz strategii klastrów.

Po drugie warte podkreślenia są średnio i długoterminowe plany rozwoju kla-
strów w kierunku uzyskania statusu pełnej samowystarczalności energetycznej. 
Planuje się, że pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w horyzoncie naj-
bliższej dekady będzie pochodzić w 53% ze źródeł odnawialnych i w 46% ze źródeł 
kogeneracyjnych (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Planowane pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w klastrach energii 

Źródło:  oprac. własne na podst. analiz strategii klastrów.

1 1 5  Spółdzielnia energetyczna

Kolejnym przykładem wspólnoty energetycznej zdefiniowanej w polskim systemie 
prawnym jest spółdzielnia energetyczna. Spółdzielnia energetyczna jest spółdzielnią 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze, lub ustawy 
z dnia 4 października 2019 roku, o spółdzielniach rolników, której przedmiot dzia-
łalności polega na wytwarzaniu energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w insta-
lacjach odnawialnego źródła energii i równoważeniu zapotrzebowania na potrzeby 
własne spółdzielni energetycznej i jej członków. 

Stworzenie możliwości budowania mikrospołeczności energetycznych w oparciu 
o spółdzielnie może mieć duże znaczenie szczególnie na terenach wiejskich, gdzie 
istnieje największy potencjał związany z wykorzystaniem biomasy i biogazu, także 
o charakterze odpadowym wpisującym się w charakterystykę Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym (GOZ). Spółdzielnia energetyczna podlega rejestracji przez Dyrektora 
Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa4. Lokalny charakter spółdziel-
ni podkreślają również dodatkowe wymagania. Liczba jej członków musi być mniej-
sza niż 1000, a działalność może być prowadzona na obszarze gminy wiejskiej lub 
miejsko-wiejskiej, na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośred-
nio sąsiadujących ze sobą. Aktywność spółdzielni może być prowadzona na terenie 
jednego operatora systemu dystrybucyjnego, lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub 
ciepłowniczej. Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji energii elektrycznej 

4 http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne/wykaz-spoldzielni 
-energetycznych (dostęp: 22.10.2020).
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powinna w skali roku umożliwić pokrycie, co najmniej 70% potrzeb własnych spół-
dzielni energetycznej i jej członków oraz nie może przekraczać 10 MW w przypadku 
energii elektrycznej oraz 30 MW dla ciepła i 40 mln m3 dla biogazu. Niewątpliwą 
korzyścią dla spółdzielni energetycznej jest możliwość skorzystania z preferencji roz-
liczeniowych w modelu opustowym. Rozliczenie odbywa się w stosunku 1 do 0,6.

Rozproszona energetyka obywatelska może w niedalekiej perspektywie czasowej 
stać się wyraźnym uzupełnieniem energetyki zawodowej. Malejące koszty technolo-
gii źródeł wytwórczych fotowoltaicznych, rosnące ceny energii i jej dystrybucji oraz 
preferencyjne systemy finansowania i współfinansowania budowy źródeł powodować 
będą wzrost rentowności inwestycji i staną się zachętą akcelerującą obserwowany 
kierunek.

1 1 6  Rola samorządów i władz lokalnych w transformacji energetycznej 

Jednym z dokumentów opisującym strategiczne funkcje i role państwa jest Poli-
tyka Energetyczna. Jej celem, określonym w art. 13 ustawy5 jest zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektyw-
ności energetycznej, a także ochrony środowiska. Zgodnie z założeniami ustawowymi 
dokument musi określać m.in. bilans paliwowo-energetyczny kraju, zdolności wy-
twórcze krajowych źródeł paliw i energii oraz rozwój wykorzystania instalacji odna-
wialnych źródeł energii i kierunki restrukturyzacji sektora energetycznego. Polityka 
Energetyczna państwa opracowywana jest z uwzględnieniem oceny realizacji polityki 
za poprzedni okres, a także w oparciu o prognozy obejmujące 20-letni okres plani-
styczny, dla którego sporządza się program działań wykonawczych. Realizacja tak 
zdefiniowanych krajowych celów strategicznych wymusza konieczność pozyskiwania 
informacji na poziomie regionalnym i deleguje część związanych z tym obowiązków 
planistycznych na samorządy i operatorów sieci dystrybucyjnych. Budowa obywa-
telskich społeczności energetycznych z uwagi na swój lokalny i regionalny charakter 
często wymaga zaangażowania i współpracy z samorządami. Ustawa Prawo energe-
tyczne nakłada wręcz na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze, a na wójta, burmistrza, 
lub prezydenta opracowanie projektu założeń do tegoż planu sporządzanego na okres 
co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowanie go nie rzadziej niż co 3 lata. Projekt 
założeń powinien określać m.in.: 

 – ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe;

5 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, z późn. zm.
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 – przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych;

 – możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów pa-
liw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych 
w instalacjach OZE i źródłach kogeneracyjnych oraz zagospodarowania ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowych.

Jednocześnie ustawa obliguje operatorów systemów dystrybucyjnych do sporzą-
dzania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebo-
wania na okres nie krótszy niż 5 lat oraz prognozę dotyczącą stanu bezpieczeństwa 
dostarczania energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 15 lat. Plan rozwoju powi-
nien określać m.in.: 

 – przewidywany zakres dostarczania energii;
 – przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

planowanych nowych źródeł – w tym instalacji OZE;
 – przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców – w tym 

także przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania 
danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu;

 – planowany harmonogram realizacji inwestycji.

Sporządzanie planów założeń przez gminy, jak i planów rozwoju przez OSD doty-
czy tych samych odbiorców oraz obszarów pokrywających się geograficznie i wymaga 
ścisłej współpracy i wymiany informacji. 

Niestety, jak wskazują wyniki analiz rządowych6, odsetek gmin, które opracowują 
plany, lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe wynosi zaledwie około 20%. Brak tych dokumentów rzutuje automatycz-
nie na jakość planowania realizowanego przez OSD oraz prognoz na poziomie kra-
jowym. Niewielki odsetek realizacji ustawowego obowiązku może być oczywiście 
spowodowany ograniczeniami budżetowymi, czy dostępem do odpowiedniej kadry, 
ale przede wszystkim jest konsekwencją braku przekonania o zasadności i potrzebie 
sporządzania planów. 

Planowanie energetyczne, aby było skuteczne i jakościowo prawidłowe, musi być 
komplementarne tj. obejmować wszystkie szczeble decyzyjne: centralny, wojewódz-
ki i gminny. Kolejność i tym samym istotność planowania jest kwestią dyskusyjną. 
Warto mieć jednak świadomość, że na obszarach wiejskich i o niewielkim stopniu 
zurbanizowania mieszka blisko 15 mln obywateli, czyli około 40% mieszkańców 
Polski. Regiony te charakteryzują się niewielkim stopniem wykorzystania nowocze-
snych źródeł energii, bazując raczej na zaspokajaniu potrzeb energetycznych tanimi, 

6 Program działań wykonawczych na lata 2015–2018. Załącznik 3 do Polityki energetycznej Polski do 
2050 roku wersja 0.4. Warszawa, czerwiec 2015 r.
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łatwo dostępnymi, wysokoemisyjnymi i niekorzystnymi dla środowiska naturalnego 
nośnikami. Budowa nowoczesnej energetyki wykorzystującej GOZ powinna zatem 
wpisywać się w potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności i wspólnot energe-
tycznych, tak aby zacierać istniejące dysproporcje między regionami. Sprawczość 
w tym zakresie zdecydowanie leży w gestii władz samorządowych. 

1 1 7  Wytwarzanie i użytkowanie energii w obiegu zamkniętym, jako 

element wspólnych potrzeb i korzyści lokalnych społeczeństw

Potrzeby i korzyści płynące z możliwości wykorzystania GOZ do produkcji ener-
gii elektrycznej i cieplnej na poziomie społeczności lokalnych, wymagają usankcjo-
nowania i kierunkowego wsparcia o charakterze strategicznym. 

Jednym z dokumentów wskazujących na ten kierunek rozwoju jest Strategia Bez-
pieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku7. Działania w nim 
opisane koncentrują się m.in. na charakterystyce racjonalnego gospodarowania od-
padami, w tym wykorzystania ich na cele energetyczne. W szczególności podkre-
ślono konieczność wdrażania i wspierania nisko odpadowych technologii produkcji 
oraz efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodli-
wiania, w tym termicznego przekształcania odpadów. Wytyczne, które znalazły się 
w dokumencie wskazują wyraźnie na potrzebę:

 – budowy instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego prze-
kształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów; 

 – zwiększenia energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów 
komunalnych; 

 – zwiększenia wykorzystywania odpadów rolniczych do produkcji biogazu 
w biogazowniach rolniczych.

Pod koniec 2019 roku funkcjonowało w Polsce 257 składowisk odpadów wyposa-
żonych w instalacje odgazowywania. Liczba składowisk w ramach województw była 
skorelowana z ich powierzchnią, liczbą mieszkańców i stopniem zurbanizowania, co 
przedstawiono na rysunku 3. 

7 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. Załącznik do uchwały 
nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (poz. 469).
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Rysunek 3. Czynne składowiska odpadów z instalacją odgazowywania – stan na 31 X 2019 r. 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS.

Niestety zdecydowana większość wysypisk, bo aż ponad 60%, nie była wyposa-
żona w instalacje do odzysku gazu. W 50% przypadków instalacje odgazowywania 
umożliwiały swobodne ujście gazu do atmosfery. W skali kraju funkcjonowało jedy-
nie 25 instalacji z odzyskiem energii cieplnej i 68 z odzyskiem energii elektrycznej, 
co przedstawiono na rysunkach 4–7.

Warto podkreślić i wskazać na duże dysproporcje występujące między woje-
wództwami, co jest szczególnie widoczne dla instalacji z odzyskiem ciepła. Aż w 7 
przypadkach na 16, w tym we wszystkich województwach ściany wschodniej nie 
funkcjonowały składowiska z odgazowaniem i odzyskiem energii cieplnej (rysu-
nek 4). Podobne wnioski można sformułować analizując sytuację instalacji z odzy-
skiem energii elektrycznej (rysunek 6). W tym przypadku 4 województwa z 16 nie 
dysponują żadnym, albo mają w posiadaniu jedynie jedno takie składowisko. Są to 
również obszary wschodniej Polski. Najwięcej źródeł energii bazujących na gazie 
wysypiskowym znajduje się w województwach mazowieckim i śląskim. Pomimo, 
że w Polsce funkcjonowało 68 instalacji z odzyskiem energii elektrycznej, to łączna 
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produkcja z tych źródeł wyniosła na koniec 2019 roku jedynie około 113 GWh8. Jest 
to poziom, który pozwoliłby na pokrycie zapotrzebowanie na energię elektryczną 
mieszkańców np. Bytomia, lub sumarycznie powiatów bolesławieckiego, dzierżo-
niowskiego i głogowskiego.

Innym z możliwych źródeł pozyskania energii w ramach budowy lokalnego wy-
miaru energetyki z wykorzystaniem GOZ jest zagospodarowanie odpadów z oczysz-
czalni ścieków, w celu ich przekształcenia termicznego. Na rysunku 8 przedstawiona 
została struktura pozyskania tej kategorii odpadów.

Rysunek 4. Instalacje odgazowywania z odzyskiem energii cieplnej – stan na 31 XII 2019 r. 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS.

8 Dane GUS, https://bdl.stat.gov.pl/ Kategoria: Stan i ochrona środowiska; Grupa: Odpady komunalne 
(dostęp: 22.10.2020).
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Rysunek 5. Energia cieplna wyprodukowana na bazie gazu składowiskowego w 2019 r. [TJ] 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS.

Rysunek 6. Instalacje odgazowywania z odzyskiem energii elektrycznej – stan na 31 XII 2019 r. 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS.
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Rysunek 7. Energia elektryczna wyprodukowana na bazie gazu składowiskowego w 2019 r. 
[GWh] 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS.

Rysunek 8. Odpady z oczyszczalni ścieków przekształcone termicznie [Mg] w 2018 r. 
Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS.
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Analiza wyników wskazuje na dwa wnioski. Po pierwsze, podobnie jak w pozosta-
łych przypadkach, wschodnie rejony kraju w sposób śladowy przetwarzają termicz-
nie osady z oczyszczalni ścieków. Po drugie uzysk energii otrzymany w skali kraju 
z przeróbki termicznej osadów wynosi około 160 GWh9, co mogłoby np. odpowiadać 
rocznemu pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną mieszkańców Sosnowca.

Mieszkańcy zarówno miast, jak i wsi mają zbliżone potrzeby związane z pokry-
ciem zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Wykorzystanie lokalnych 
zasobów gazu wysypiskowego, jak i osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych 
i przemysłowych byłoby idealnym rozwiązaniem wpisującym się w GOZ. Przeprowa-
dzona analiza wskazuje na istnienie dużego potencjału, w szczególności widocznego 
we wschodnich rejonach kraju.

1 1 8  GOZ w praktyce polskiej energetyki – przykłady rozwiązań 

biznesowych

Ekonomia cyrkularna stała się tematem wielu inicjatyw i działań podejmowanych 
przez różne organizacje – aktywność związana z realizacją i poszanowaniem celów 
GOZ. Zgodnie z wszechobecną tendencją, znacząca część instytucji i firm, chcąc 
zachować swój status lub chcąc dołączyć do grupy nowoczesnych przedsiębiorstw, 
decyduje się na modyfikację swojej działalności i realizuje procesy z wykorzystaniem 
kluczowych wytycznych koncepcji GOZ. 

Korzyść ekonomiczna, poprawa wizerunku czy świadomość odpowiedzialności 
ekologicznej i społecznej to tylko kilka z czynników wpływających na podejmowa-
ne zmiany strukturalno-organizacyjne, operacyjne oraz zmiany dotyczące procesów 
technologicznych. Podążanie w kierunku GOZ wymaga odpowiedniego dostoso-
wania modeli biznesowych i dialogu międzysektorowego, który umożliwi lepsze 
spożytkowanie potencjału tkwiącego w surowcach i wytworzenie wartości wspólnej, 
a nawet wartości globalnej. Wzajemne przenikanie się i współpraca środowiska na-
ukowego z publicznym, prywatnym i obywatelskim to także jeden z warunków, który 
dla wspólnego sukcesu powinien być zachowany, podobnie jak upatrywanie korzyści 
ekonomicznych wynikających z GOZ. 

Wiele firm podążając za coraz powszechniejszym kierunkiem, który w niedale-
kiej przyszłości okaże się wymaganiem czy nawet determinantą funkcjonowania na 
rynku, decyduje się na wdrożenie elementów koncepcji GOZ. Organizacje, które 
w realizowanych procesach konsumują wodę, starają się ją jak najlepiej wykorzy-
stać, poprzez np. mechanizmy odzysku, czy inwestycje w instalacje do zbierania 

9 Wynik szacunkowy uzyskany przy założeniu wartości opałowej osadów na poziomie 15MJ/kg i typo-
wej sprawności procesu przetwarzania.
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i magazynowania wody deszczowej. Firmy produkcyjne starają się zmieniać rodzaje 
opakowań na takie, które nadają się do ponownego przetworzenia. Powtórne wyko-
rzystanie opakowań zbiorczych, kartonów, to także nurt, który zaczyna wpisywać się 
w zwyczajną codzienność. Inne podmioty wykorzystują istniejący potencjał związany 
wprost z ich przedmiotem działalności. 

Firma Velux, producent okien mający fabrykę w Namysłowie, zrealizował inwe-
stycję polegającą na budowie kotła na biomasę, w którym 99,6% odpadów produkcyj-
nych, wiórów i zrębków drewnianych, przetwarza w procesach pro-produkcyjnych. 
Inwestycja ta znacząco wpłynęła na poprawę efektywności energetycznej fabryki, po-
zwoliła na redukcję zużycia gazu ziemnego w ok. 80% i redukcję emisji CO2 o 30%10. 

Inna marka, dostarczająca produkty do biur i miejsc pracy, Lyreco, od 2015 roku 
prowadzi darmowy dla klienta recykling kapsułek Nespresso. Zużyte kapsułki są 
poddawane procesowi, w którym kawa zostaje oddzielona od aluminiowego opa-
kowania, które przetwarza przemysł metalurgiczny. Kawa wykorzystywana zostaje 
do produkcji biogazu. Ciepło pozyskane z tego procesu służy do ogrzewania wody 
w dwóch polskich wsiach, a po wykorzystaniu uwolnionego metanu, kawa przezna-
czona zostaje na nawóz.

Ikea, w swoich codziennych działaniach, także skupia się na realizacji założeń 
GOZ. W roku 2018, aż 99,5% energii wykorzystanej do zasilenia fabryk w Polsce 
pochodziło ze źródeł odnawialnych11. Począwszy od 7 czerwca 2018 roku IKEA ogło-
siła i zaczęła stosować nową strategię zrównoważonego rozwoju, z której wynika 
między innymi plan wycofania do 2020 roku wszystkich plastikowych produktów 
jednorazowego użytku z asortymentu w swoich sklepach i restauracjach i zastąpienia 
ich produktami wielorazowego użytku12. Innym z celów IKEI jest, aby do roku 2030, 
wszystkie materiały wykorzystywane w procesach produkcyjnych mogły być podda-
ne procesom recyklingu, bądź z niego pochodziły13.

Przykładem i efektem skoordynowanej współpracy samorządów z przedstawicie-
lami biznesu jest współpraca miasta Wrocławia z firmą Fortum. W ramach programu 
antysmogowego „Czysta Energia dla Wrocławia”, realizowanego przez Fortum od lu-
tego 2018 roku na terenie Śródmieścia w przeciągu dwóch lat udało się doprowadzić 
do zlikwidowania ponad 4 tys. kotłów14.

10 http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/11/FOB_15-przykladow-CSRwPL-GOZ.
pdf (dostęp: 22.10.2020).

11 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ikea-ruszy-z-kampania-dobry-klimat-zaczyna-sie-w-domu-
przywiazanie-do-ekologii (dostęp: 22.10.2020).

12 https://www.green-projects.pl/ikea-ochrona-srodowiska/ (dostęp: 22.10.2020).
13 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ikea-ruszy-z-kampania-dobry-klimat-zaczyna-sie-w-domu-

przywiazanie-do-ekologii (dostęp: 22.10.2020).
14 https://www.fortum.pl/sites/default/files/documents/raport_fortum_wroclawscy_sztokholmscy.pdf 

(dostęp: 22.10.2020).
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1 1 9  Podsumowanie 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, transformacja pol-
skiego systemu elektroenergetycznego realizowana będzie w oparciu o trzy filary 
– (I) sprawiedliwa transformacja, (II) zeroemisyjny system energetyczny oraz (III) 
dobra jakość powietrza. Decentralizacja wielkoskalowej energetyki wydaje się być 
zarówno potrzebą, jak i koniecznością wpisania się w nurt budowy energetyki przy-
szłości. Proces transformacji będzie trudny, złożony i długotrwały, jednak poniesiony 
wysiłek pozwoli na osiągnięcie mierzalnych efektów widzianych także z perspektywy 
lokalnej samowystarczalności energetycznej. Obowiązujący system prawno-regula-
cyjny umożliwia już podejmowanie odpowiednich działań, a projektowane rozwiąza-
nia idące np. w kierunku wirtualizacji prosumeryzmu efekt ten powinny przyspieszyć 
i wzmocnić. Warto jednak pamiętać i podkreślać, że decentralizacja i subsydiowanie 
energetyki wielkoskalowej źródłami rozproszonymi powinny być realizowane w po-
szanowaniu środowiska naturalnego, a więc w powiązaniu z aspektami gospodarki 
o obiegu zamkniętym.
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„Zanieczyszczenie to nic innego jak zasoby, których nie zbieramy. Pozwalamy im się rozproszyć, 
ponieważ nie zdawaliśmy sobie sprawy z ich wartości.”

Fragment wypowiedzi z 1974 cytowany przez magazyn People. Za Thomas T. K. Zung,  
Buckminster Fuller: Anthology for the New Millenium (2002), 174. 1970s

1  

1.1. 
1.2. Charakterystyka stanu polskiej energetyki i gospodarki 

o obiegu zamkniętym

Energetyka, jako sektor produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepl-
nej, w Polsce oparta jest na energetyce konwencjonalnej, zasilanej kopalnymi, sta-
łymi, nośnikami energii. W roku 2019 blisko 73% mocy zainstalowanej stanowiły 
elektrownie zasilane węglem kamiennym i węglem brunatnym. Źródła te w roku 
2019 miały udział wynoszący niemal 81,8% w całkowitej krajowej produkcji energii 
elektrycznej1. 

W strukturze wytwórczej energii cieplnej, z roku na rok, coraz większy udział 
stanowią źródła kogeneracyjne. W 2018 już blisko 63,5% energii cieplnej zostało 
wyprodukowane w skojarzeniu z energią elektryczną2. Paliwa zużywane do produkcji 
energii cieplnej to głównie paliwa węglowe, które stanowią 72,5% udziału w struktu-
rze paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła. Dywersyfikacja paliw w procesie 
wytwórczym następuje powoli. Od roku 2002 udział paliw węglowych zmniejszył 
się o 9,2%, oleju opałowego o 3%, a wzrost o 5% odnotowano wśród odnawialnych 
źródeł energii i gazu.

1 https://wysokienapiecie.pl/27524-energetyka-w-polsce-w-2019-roku-moc-produkcja-energii-wg-
danych-pse/ (dostęp: 29.06.2020).

2 https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/8386,2018.html (dostęp: 29.06.2020).



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

28 

Rysunek 1. Struktura popytowo-podażowa 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych URE.

1 2 1  Gospodarka liniowa vs gospodarka cyrkularna

Polskę, i aktualny stan jej gospodarki, najtrafniej opisuje charakterystyka gospo-
darki liniowej, choć sytuacja ta zaczyna powoli ulegać zmianie. Gospodarka liniowa 
w swej istocie nie jest ukierunkowana na maksymalizację efektywności surowcowej 
i poprawę jakości środowiska. To tradycyjny model ekonomiczny, który od strony 
konsumenta opiera się na schemacie: „weź-użyj-wyrzuć”, od strony producenta zaś: 
„wyprodukuj przy najniższym koszcie z tanich materiałów, planuj zużycie tak, by 
było sprawne do końca okresu gwarancji”. 

Model ten został zakorzeniony i utrwalony w latach 70. w czasach, gdy panował 
konsumpcyjny optymizm a dostęp do surowców był niczym nie ograniczony, zasoby 
energetyczne były tanie i nikt nie przywiązywał wagi do stanu środowiska. Galopują-
cy przyrost ludności na świecie, energochłonny postęp technologiczny i konieczność 
zaspokojenia rosnących potrzeb jednostki na przestrzeni ostatnich dekad, doprowa-
dziły jednak do presji środowiskowej. Zużywalne zasoby naturalne, zubożenie środo-
wiska, emisje zanieczyszczeń, jako efekty uboczne rozwoju gospodarczego, zaczęły 
zwracać uwagę coraz bardziej świadomych obywateli, organizacji międzynarodowych 
i władz krajów o zaawansowanym poziomie rozwoju. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (gospodarka cyrkularna) to model produkcyj-
no-konsumpcyjny, który oparty jest na ekonomii współdzielenia, reperacji, re-użyciu, 
renowacji i recyklingu – czyli wszystkim tym, co pozwala efektywnie wykorzystać 
produkt i jak najbardziej wydłużyć cykl jego życia, łącznie z ponownym wykorzysta-
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niem surowców – ograniczeniem ilości odpadów do minimum. Koniec cyklu życia 
produktu oznacza tylko to, że surowce i odpady, które są z nim związane, zostają 
w gospodarce, celem ich ponownego przetworzenia i wykorzystania, uzyskując do-
datkową wartość. 

Rozwiązanie?

Rysunek 2. Struktura gospodarki obiegu zamkniętego 

Źródło:  oprac. własne.

Tradycyjnie definiowana gospodarka o obiegu zamkniętym polega na projekto-
waniu procesu produkcyjnego z uwzględnieniem potencjalnego wykorzystania su-
rowców i materiałów po zakończeniu cyklu życia projektowanego produktu z jak 
największym udziałem surowców wtórnych. Zgodnie z normą ISO 14040s, cykl życia 
definiowany jest jako „kolejne i powiązane ze sobą etapy wyrobu, od pozyskania lub 
wytworzenia surowca z zasobów naturalnych do jego ostatecznej likwidacji”. 

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, poza 
głównym celem jakim jest ograniczenie emisji CO2, wskazują także na inne korzyści: 
możliwość uniezależnienia się od importów surowców spoza obszaru Unii Europej-
skiej oraz poczynienia znaczących oszczędności. Gospodarka o obiegu zamkniętym 
to także korzyści w postaci: wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, ogra-
niczenia restrykcji związanych z ochroną środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa 
dostawy surowców, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności, a także poprawa 
jakości życia. 
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Droga transformacji z modelu liniowego do modelu cyrkularnego, pomimo do-
brej motywacji i jasnych celów, wymaga ogromnego zaangażowania, środków finan-
sowych, umiejętności, know-how, odpowiedniego nastawienia społecznego, reorga-
nizacji modeli biznesowych oraz dostosowania stanu prawnego poprzez nowelizację 
ustaw oraz stworzenia atrakcyjnego zaplecza i wsparcia umożliwiającego ukierun-
kowany rozwój. Fundacja Ellen MacArthur ocenia, że w skali Europy, gospodarka 
o obiegu zamkniętym mogłaby do roku 2030 podnieść poziom PKB o 7 %3. 

1 2 2  Polityka UE a transformacja rynku energetyki w Polsce

Widoczna w ostatnich latach transformacja polskiego rynku energetycznego, 
związana jest z ogólnoeuropejską polityką dekarbonizacyjną i ambitnymi celami 
określonymi przez Komisję Europejską w kwestii wzrostu udziału OZE w bilansie 
energetycznym krajów Unii Europejskiej. Pod koniec roku 2016, został upublicz-
niony przez Komisję Europejską pakiet dokumentów kierunkowych „Czysta ener-
gia dla wszystkich Europejczyków” zwany inaczej Pakietem Zimowym, który, poza 
wyżej wymienionymi celami, zakłada wzrost efektywności energetycznej oraz dal-
szą integrację rynków w wymiarze krajowym i regionalnym. W istocie Pakiet ten 
stanowi zestaw rekomendacji Komisji Europejskiej w kwestii zmian w przepisach 
dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej UE na lata 2020–2030. W ramach 
realizacji zaleceń Pakietu Zimowego przewiduje się zmniejszenie emisji CO2 o 40%, 
uzyskanie 32,5% docelowego poziomu efektywności energetycznej oraz wzrost udzia-
łu odnawialnych źródeł energii do 32%4 w produkcji energii elektrycznej. Wymogi 
te w konsekwencji przełożą się na decentralizacji wytwarzania i wzrost udziału pro-
sumenckich źródeł wytwórczych, w miksie energetycznym5. Istotną rolę odegrają 
także rozproszone społeczności klastrowe, które w zamyśle realizować mają cel nie-
zależności energetycznej6.

Opublikowany przez Ministerstwo Energii projekt Polityki Energetycznej Polski 
do roku 20407 zakłada obniżenie poziomu udziału stałych paliw kopalnych z obec-

3 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-
Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf (dostęp: 29.06.2020).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie pro-
mowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

5 M. Kozakiewicz, M. Sołtysik, J. Wróbel, Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii – model funk-
cjonalny i wyniki symulacji, REE 2019. https://www.cire.pl/item,187880,2,0,0,0,0,0,wybrane-elementy-
-sasiedzkiej-wymiany-energii---model-funkcjonalny-i-wyniki-symulacji.html (dostęp: 02.11.2020).

6 M. Sołtysik, J. Wróbel, Praktyczne rozwiązania – przegląd klastrów energii, [w:] Mataczyńska E., Ku-
charska A. (red.), Klastry energii, Regulacje, teoria i praktyka, Instytut Polityki Energetycznej im. Igna-
cego Łukasiewicza, Rzeszów 2020, s. 108.

7 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. – projekt w 2.1 – 08.11.2019 r.; www.gov.pl (dostęp: 05.07.2020).
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nego poziomu do poziomu 55-60% w 2030 roku, wraz z rekomendacją uzupełnienia 
różnicy źródłami gazowymi i OZE. Zamysł ten w dużej mierze zostanie zrealizowany 
poprzez wyłączanie bloków konwencjonalnych, których czas właściwej eksploatacji 
minął. Tylko w roku 2020, wycofane zostało 2,5 GW mocy, których modernizacja 
nie jest uzasadniona ekonomicznie lub technicznie. Zgodnie z powyższym moc ta 
zostanie zastąpiona źródłami gazowymi lub OZE, co dzięki istotnym inwestycjom 
może przełożyć się na ożywienie gospodarcze i wspomóc kraj w ograniczeniu nega-
tywnych, ekonomicznych skutków związanych z pandemią. 

Dziś w Polsce ponad 80% energii wytwarzanej jest w źródłach konwencjonalnych. 
W roku 2019 wygenerowano blisko 159 TWh energii elektrycznej, a konsumpcja 
wyniosła ponad 169 TWh. Różnica zbilansowana została dzięki możliwości prowa-
dzenia wymiany międzynarodowej, a energia pochodziła głównie z wymiany syn-
chronicznej czyli z kierunku zachodniego. 

Rysunek 3. Wymiana transgraniczna w 2019 roku 

Źródło:  oprac. własne.

Koncesjonowane ciepłownictwo w roku 2018 dysponowało mocą zainstalowaną 
na poziomie 55 GW8. Wytworzyło ono, łącznie z odzyskiem technologicznym, oko-
ło 412 tys. TJ ciepła. Ilość ciepła oddanego do sieci, po pokryciu potrzeb własnych 
przedsiębiorstw, wyniosła około 267 tys. TJ. Po uwzględnieniu strat związanych 
z przesyłem, do odbiorców przyłączonych do sieci dostarczono około 234 tys. TJ, co 

8 https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/8386,2018.html (dostęp: 29.06.2020).
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stanowiło blisko 57% całkowitej generacji ciepła, którego wytworzenie w ponad 70% 
opierało się na wykorzystaniu węgla kamiennego. 

Rysunek 4. Struktura zużycia paliw do produkcji ciepła [tys. ton] 

Źródło:  oprac. własne.

1 2 3  Energetyka a gospodarowanie odpadami

Energetyczne spojrzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym dotyczy głównie 
zagospodarowania i energetycznego wykorzystania surowców stanowiących odpady 
procesów przemysłowych, rolniczych i komunalnych. Celem takiej gospodarki jest 
zmniejszania ilości odpadów składowanych poprzez: przetwarzanie ich w zasoby 
mogące stanowić źródło energii, wykorzystanie ciepła stanowiącego produkt ubocz-
ny procesów operacyjnych do produkcji chłodu lub też wykorzystanie zalegających 
osadów do produkcji metanu. Odpowiednie zarządzanie gospodarką odpadami za-
pewnia efektywne użytkowanie zasobów naturalnych i wpływa istotnie na zrówno-
ważony wzrost gospodarczy. W 2018 roku w Polsce wytworzono 128 mln ton odpa-
dów, z czego 9,8 % stanowiły odpady komunalne, a ponad 115 mln ton wytworzone 
zostało przez przemysł9. 

Niezmiennie od lat górnictwo i przemysł wydobywczy jest sektorem generującym 
największą ilość odpadów, jednak, co warto podkreślić, 39% z nich poddanych jest 
odzyskowi. Jeszcze korzystniejsza struktura i udział odpadów poddanych procesom 

9 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1, 
20.html (dostęp: 30.06.2020).
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odzysku przypada na sektory przetwórstwa przemysłowego – 75% oraz wytwarzania 
i zaopatrywania w energię, gaz, parę i gorącą wodę – 48%. 

Analizując dane z 2018 roku dotyczące ilości wszystkich odpadów dotychczas 
zgromadzonych, trzeba wskazać na wyraźnie kształtującą się zmianę struktury źródeł 
powstawania odpadów. Istotny wzrost widoczny jest w sektorze przetwórstwa prze-
mysłowego oraz górnictwa i wydobywania – odpowiednio 23% i 53% względem 15% 
i 46% dla struktury dotychczas zgromadzonych odpadów, a bardzo istotny spadek 
– do 4%, w sektorze dostaw wody i gospodarki ściekami i odpadami.

Rysunek 5. Struktura wytwarzania odpadów 

Źródło:  oprac. własne.

Polska, na tle krajów Unii Europejskiej, w rankingu wytworzonych odpadów ko-
munalnych na mieszkańca, wypada bardzo dobrze. Mniej odpadów wytwarzanych 
jest jedynie w Rumunii. W 2018 roku średnio każdy Polak wytworzył 325 kg10 odpa-

10 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska- 
2019,1,20.html (dostęp: 30.06.2020).
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dów komunalnych – choć wynik ten jest prawdopodobnie niedoszacowany. Wyraź-
nie zmienia się też udział odpadów komunalnych poddanych składowaniu. W roku 
2018 poziom ten był o 20 punktów procentowych niższy niż 5 lat wcześniej. Aż 57% 
odpadów komunalnych poddano procesom odzysku, w tym 26% recyklingowi, 23% 
procesowi termicznego przekształcania, a 8% biologicznym procesom przetwarzania. 
Sytuacja ta nie rozwiązuje jednak problemów związanych z zagospodarowaniem od-
padów przemysłowych. W roku 2018 przemysł odpowiadał bowiem za wytworzenie 
w Polsce ponad 115 mln ton odpadów tego typu, z czego tylko ok. 51% odpadów 
zostało poddanych procesom odzysku, a 43% przekazano do składowania. 

1 2 4  Import odpadów do Polski

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów spowodowało, iż w roku 2018 do 
Polski zaimportowano 1179 tys. ton odpadów i jest to ilość 10 krotnie wyższa niż 
polski eksport odpadów w tym samym czasie. Odpady te transferowane są poza 
realną korzyścią finansową wynikającą z opłat za ich utylizację czy też składowanie, 
także w celu pozyskania paliwa do zasilania instalacji spalania z odzyskiem energii, 
oraz recyklingu i odzysku materiałów nieorganicznych, organicznych i metali. Należy 
jednak podkreślić, że import odpadów nie jest pożądanym zjawiskiem w szczegól-
ności, że w Polsce wskaźnik powtórnego ich wykorzystania jest niewielki, a odpady 
głównie trafiają na składowiska. 

Rysunek 6. Struktura Struktura możliwego wykorzystania ubocznych produktów procesów 
przemysłowych 

Źródło:  oprac. własne.
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1 2 5  RDF – Paliwo produkowane z odpadów 

Wytyczne dotyczące procesów zarządzania odpadami i związane z tym zmiany 
legislacyjne oraz stan zanieczyszczenia i degradacji środowiska wymusza ciągłe po-
szukiwanie rozwiązań oraz optymalizację i doskonalenie technologii. Wprowadzenie 
w roku 2016 zakazu składowania odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg do-
prowadziło do konieczności poszukiwania zastosowań dla frakcji odpadów o takiej 
charakterystyce. Jedna z idei polegała na zagospodarowaniu tego odpadu jako paliwa 
alternatywnego RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel). 

RDF to określenie stosowane w odniesieniu do odpadów o frakcji, której war-
tość opałowa oscyluje zwykle około 18 MJ/kg, a które nie nadają się do recyklingu. 
Paliwo RDF to najczęściej przetworzone, palne i rozdrobione odpady o jednorodnej 
strukturze wyprodukowane z papieru, drewna, folii i innych tworzyw sztucznych11. 
Odbiorcami RDF mogą być np. cementownie i elektrownie, dla których RDF może 
być substytutem węgla kamiennego. Warto podkreślić, że kaloryczność RDF-u jest 
ponad dwukrotnie większa niż węgla brunatnego, a na „ekologiczność” tego paliwa 
może też wskazywać niska zawartość chloru (około 0,7%) i siarki (około 1%)12, która 
dla węgla brunatnego jest nawet sześciokrotnie większa13.

1 2 6  Efektywne wykorzystanie odpadów do produkcji energii: przykład 

Fortum

Firmy, które swoją działalność realizują z poszanowaniem środowiska naturalne-
go i zwracają uwagę na komfort życia lokalnych społeczności, zmuszone są do opra-
cowywania planów zrównoważonego rozwoju, nieustannych inwestycji i rozbudowy 
swojej infrastruktury. Przedmiotem działalności Fortum jest wysokowydajna łączna 
produkcja energii elektrycznej i ciepła, dystrybucja ciepła i ich sprzedaż. W Polsce 
ten potencjał to łącznie 233 MW mocy wytwarzania energii elektrycznej, 998 MW 
mocy wytwarzania ciepła i ponad 900 km sieci ciepłowniczych14.

W 2018 roku Fortum uruchomiło w Zabrzu wielopaliwową elektrociepłownię 
o mocy 225 MW w paliwie. Jej maksymalna moc cieplna to 145 MW, a elektryczna – 
75 MW. Zastąpiła ona zużyte elektrociepłownie węglowe w Zabrzu i Bytomiu. Budo-

11 M. Nowak, M. Szul, Possibilites for application of alternative fuels in Poland, https://docplayer.pl/508-
91650-Possibilities-for-application-of-alternative-fuels-in-poland.html (dostęp: 02.11.2020).

12 https://www.polskicement.pl/wp-content/uploads/2019/07/706.pdf (dostęp: 20.10.2020).
13 https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-o-surowcach/9786-wegiel-brunatny.html (dostęp: 

09.08.2020).
14 https://www.fortum.com/about-us/media/press-kits/country-fact-sheets/fortum-poland (dostęp: 

20.10.2020).
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wa elektrociepłowni w Zabrzu to największy jak dotąd projekt inwestycyjny Fortum 
w Polsce. Źródło to produkuje ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Nowo-
czesny kocioł wielopaliwowy dostosowany jest do zasilania węglem, RDF, a w razie 
potrzeby także biomasą. Ilość RDF-u może stanowić nawet 50% miksu paliwowego. 
Inwestycja ta znacząco wpłynęła na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji. 
Eksperci Fortum szacują, że emisja pyłów spadnie ponad 11-krotnie, dwutlenku siar-
ki ponad 7-krotnie, a tlenków azotu blisko trzykrotnie – w porównaniu do emisji 
z wyłączonych elektrociepłowni. 

Celem Fortum jest zwiększanie efektywności wykorzystywania zasobów dzięki 
gospodarce o obiegu zamkniętym i wspieranie tej transformacji. Fortum przyjmuje, 
przetwarza i ponownie wykorzystuje odpady w celu recyklingu materiałów i produk-
cji energii w krajach skandynawskich, na Litwie i w Polsce. Spółka może pochwalić 
się 67% wskaźnikiem odzysku materiałów z odpadów przekazanych w 2019 roku. 
Odpady, które nie nadają się do recyklingu lub ponownego wykorzystania, są spalane 
w elektrociepłowniach. 

Przykładem nowoczesnej elektrociepłowni wykorzystującej GOZ i wpisującej się 
w krajobraz Sztokholmu jest Värtaverket. Źródło to, które powstało w latach 2013–
2016 w efekcie partnerstwa publiczno-prywatnego Fortum i miasta Sztokholm, jest 
jedną z największych elektrociepłowni na biopaliwa w Europie. Ciepło z Värtaverket 
jest wytwarzane głównie przez skojarzone wytwarzanie ciepła i energii oraz pompy 
ciepła. Jako paliwo wykorzystywany jest węgiel i biopaliwa, a odpadowy popiół jest 
przetwarzany w całkowicie zamkniętym systemie. Instalacja pompy ciepła w Ropsten 
wytwarza ciepło w naturalnych cyklach. Värtaverket produkuje rocznie 2598 GWh 
ciepła, 526 GWh energii elektrycznej i 304 GWh chłodu15.

1 2 7  Gospodarka o obiegu zamkniętym – mechanizmem i szansą

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi narzędzie, które w istotny sposób, 
wraz z odnawialnymi źródłami energii, wpłynie na rozwój i posłuży do kreowa-
nia przyszłości polskiej energetyki. GOZ stanowi także szansę dla polskich przed-
siębiorstw do rozwijania zaplecza technologicznego, poszukiwania optymalnych 
rozwiązań oraz budowania kompetencji i przewag konkurencyjnych, które mogą 
pozwolić na skuteczną ekspansję transgraniczną i zmianę aktualnego układu sił. 
Zwiększająca się podaż odpadów, mogących służyć celom energetycznym, wytyczne 
i ograniczenia narzucane przez dyrektywy unijne, wzrost świadomości społeczeń-
stwa w aspekcie zanieczyszczenia środowiska, a także upatrywanie szans do poprawy 

15 https://www.fortum.com/about-us/our-company/our-energy-production/our-power-plants/vartaver-
ket-chp-plant (dostęp: 20.10.2020).
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rachunku ekonomicznego sprawiają, że cyrkularny wzorzec gospodarki staje się nie-
uniknioną przyszłością i szansą dla wielu podmiotów polskiej społeczności.  

Kierunek ten, z uwagi na istniejący potencjał, w większości krajów UE rozpoczął 
już swój byt, widać jednakże duże dysproporcje pomiędzy podejściem i zaangażo-
waniem poszczególnych społeczności, przekładającym się na poziom zaawansowa-
nia i wdrożenia GOZ w danych krajach. Polska aktualnie znajduje się na samym 
początku transformacji, jednakże skłonność do zmian podsycana obowiązkiem 
wynikającym z wytycznych UE, doprowadzi do pożądanego efektu przekształcenia 
struktury surowców energetycznych wykorzystywanych w procesach wytwarzania 
energii i ciepła w najbliższych latach. Wymaga to jednak zaangażowania wszystkich 
podmiotów z zakresu oddziaływania GOZ, zaczynając od właściwej segregacji odpa-
dów, na efektywnym, pod względem wielokrotności wykorzystania, projektowaniu 
produktów kończąc. 
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1  

1.3. Udział energetyki odnawialnej w wytwarzaniu energii 
w Polsce

1 3 1  Wstęp

Rząd Polski przyjął w 2009 roku dokument regulujący politykę energetyczną kra-
ju. Dokument ten, „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku”, zawiera długotermi-
nową strategię rozwoju sektora energetycznego oraz prognozę zapotrzebowania na 
paliwa i energię. W „Polityce Energetycznej” zawarto podstawowe kierunki rozwoju 
polskiej energetyki, gdzie obok poprawy efektywności energetycznej uwzględniono 
między innymi wzrost bezpieczeństwa dostaw, pozyskiwania, produkcji paliw i ener-
gii, a także rozbudowę i rozwój infrastruktury przesyłowo-wytwórczej. Co więcej, 
w przyjętym dokumencie zakłada się ograniczenie wpływu energetyki na środowisko 
oraz szybki rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii [6].

20 lutego 2015 roku Polski Parlament przyjął ustawę o odnawialnych źródłach 
energii – OZE, która stanowi dopełnienie dawno przyjętej długoterminowej strategii 
rozwoju energetyki polskiej. Celem znowelizowanej ustawy o OZE jest zrównowa-
żony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, poprzez realizację dodatkowych dzia-
łań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku, zwiększenie bezpieczeństwa ener-
getycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii. W przyjętej ustawie zawarto rozwiązania porządku-
jące system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, polegające na [12]:

 – utrzymaniu obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE;
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 – wprowadzeniu nowych możliwości dla istniejących instalacji odnawialnych 
źródeł energii;

 – wdrożeniu nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych 
instalacji OZE;

 – przyjęciu cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej z mikro- 
instalacji.

Celem artykułu było przedstawienie wielkości wykorzystywania energii odnawial-
nej w Polsce. Dane statystyczne uzyskano ze strony stat.gov.pl.

1 3 2  Podstawowe dokumenty i akty prawne dotyczące rozwoju 

energetyki odnawialnej w Polsce

W Polsce cele i założenia dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej zostały okre-
ślone w dokumencie rządowym „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyję-
tym przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r., a także w dokumentach: „Polityka ener-
getyczna Polski do roku 2030” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 
2009 r. oraz w „Programie dla elektroenergetyki” przyjętym przez Radę Ministrów 
w dniu 28 marca 2006 r. Ponadto w dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przy-
jęła "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, który został 
przesłany do Komisji Europejskiej. W planie tym przyjmuje się, że poprzez rozwój 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii zwiększy się możliwość zaspokojenia 
stale wzrastającego zapotrzebowania na energię, a także zwiększy się stopień unie-
zależnienia od dostaw energii z importu [2], [4].

Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zawiera rów-
nież prognozę dotyczącą osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. 15% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej brutto w sposób zrównoważony, 
z uwzględnieniem wielu czynników, takich jak: zasoby odnawialnych źródeł energii 
i surowców do wytwarzania paliw, a także stanu systemu elektroenergetycznego [5]. 
Dokument ten jest uszczegółowieniem prognozy dotyczącej odnawialnych źródeł 
energii zawartej w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. Ponadto, w dokumen-
cie założono, że filarem zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie 
większe wykorzystanie biomasy oraz energii elektrycznej z wiatru [8].

Strategię rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce dopełnia przyjęta przez pań-
stwo ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. Dokument 
ten w zakresie swojej regulacji wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz dyrektywę 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej [7]. 
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Celem przyjętej ustawy o OZE jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodar-
ki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, 
a także ochrony środowiska. Przyjęty dokument między innymi [8]:

 – wprowadza nową instytucję sprzedawcy zobowiązanego;
 – określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zby-

wane są świadectwa pochodzenia;
 – określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia 

energii;
 – wprowadza procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z OZE;
 – wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii;
 – wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odna-

wialnej S.A.

1 3 3  Rozwój energii odnawialnej w Polsce w kontekście koncepcji 

zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego

Rozwój energii z OZE stanowi jeden z kluczowych elementów nowego podejścia 
w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego. Odzwierciedla się to w przyjętej kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej w ramach pespektywy 
czasowej na lata 2016-2020 [13].

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zrównoważony rozwój to „taki roz-
wój społeczno-gospodarczy, w którym występuje proces integrowania działań poli-
tycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [11]. Przyjęta strategia 
rozwoju społeczno-gospodarczego, która jest ściśle powiązana z definicją zrówno-
ważonego rozwoju, zakłada zatem konieczność określenia działań w trzech silnie 
powiązanych ze sobą sferach [13] (rys.1):

 – społecznej – umożliwienie ludziom szerokiego dostępu do żywności, edukacji, 
pracy, opieki zdrowotnej, energii, wody oraz systemów sanitarnych;

 – ekologicznej – wdrażanie rozwiązań sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, 
ograniczających zużycie zasobów naturalnych;

 – ekonomicznej – konieczność utrzymywania wzrostu gospodarczego doty-
czącego kraju, a także społeczności lokalnych z uwzględnieniem aspektów 
ekologicznych.
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Rysunek 1. Trójkąt celów zrównoważonego rozwoju 

Źródło: [10]. 

Polityka rozwoju energii z OZE w pełni wpisuje się w strategię zrównoważo-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego. Koncepcja ta jest wyraźnie widoczna 
w dokumencie Strategia „Europa 2020”, czyli strategii rozwoju Unii Europejskiej 
do 2020 roku. W dokumencie uwzględniono trzy obszary priorytetowe, które są 
wzajemnie ze sobą powiązane, dzięki czemu zapewniają realizację zrównoważonego 
wzrostu [3]:

 – wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemi-
syjnej, efektywnie wykorzystującej zasoby, a także bardziej konkurencyjnej;

 – wzrost inteligentny, oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i inno- 
wacjach;

 – wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli zapewnienie warunków wy-
sokiego zatrudnienia, spójności społecznej oraz terytorialnej.

Cele główne przyjęte w dokumencie Strategia „Europa 2020” są ze sobą ściśle po-
wiązane, w związku z tym osiąganie celu dotyczącego rozwijania energii ze źródeł od-
nawialnych wymaga zarówno zwiększenia nakładów na sektor badawczo-rozwojowy, 
jak i wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwiających zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery. Polityka stopniowego zwiększania produkcji 
energii z OZE, a także poprawa efektywności energetycznej sprzyjają włączeniu do 
tych działań społeczności lokalnych. Wobec tego, działania z wyżej wymienionych 
obszarów realizowane są także w ramach polityk regionalnych, a nie wyłącznie na 
poziomie polityk narodowych krajów członkowskich Unii Europejskiej [13].

W ramach dokumentu „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020”, 
uregulowano aktywny udział regionów w Polsce w planowaniu i realizacji polityki 
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w zakresie energii pozyskiwanej z OZE. W przyjętej strategii wskazuje się na działa-
nia przewidziane do realizacji w poszczególnych województwach, należą do nich [9]:

 – poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjałów w zakresie pozyskiwania 
energii z OZE;

 – wykorzystywanie możliwości udostępniania zasobów odnawialnych;
 – opracowywanie i wdrażanie praktycznych rozwiązań energii odnawialnej z zapew-

nieniem wsparcia dla zainteresowanych inwestorów lokalnych i zewnętrznych;
 – zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania rozwoju OZE, w tym z fundu-

szy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
 – promowanie w regionie rozwoju energii odnawialnej przez włączenie w ten 

proces społeczności lokalnych, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w proce-
sie decyzyjnym, związanym z opracowywaniem regionalnej polityki w tym 
zakresie.

1 3 4  Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

W poniższej części pracy starano się dokonać analizy pozyskania energii pier-
wotnej w Polsce w latach 2014–2018 i porównania jej z pozyskaniem w tym samym 
okresie energii z różnych źródeł energii odnawialnej. Dane statystyczne uzyskano ze 
strony bdl.stat.gov.pl.

Dane dotyczące pozyskania energii pierwotnej ogółem, w tym energii ze źródeł 
odnawialnych, w latach 2014–2018 w Polsce zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem, w tym energii ze źródeł odnawialnych 
w Polsce w latach 2014–2018

Wyszczególnienie/ Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w TJ 2 803 586 2 831 342 2 783 203 2 682 632 2 570 600
W tym energii ze źródeł odnawialnych w TJ 339 834 372 048 379 457 383 167 371 588
Udział energii ze źródeł odnawialnych  
w energii pierwotnej ogółem w % 12,1 13,1 13,6 14,3 14,5

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS, 2019 [1].

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w badanym okresie wystę-
pował spadek pozyskania energii pierwotnej ogółem. W 2018 roku odnotowano 
jej spadek o 8,3% w porównaniu z rokiem 2014. Jednocześnie wartość pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych stale wzrastała i w 2018 roku była większa o 9,3% 
w porównaniu z rokiem 2014. 
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Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w latach 
2014–2018 systematycznie wzrastał. W 2014 roku wynosił 12,1%, natomiast w 2018 
roku wzrósł do 14,5% (rys. 2).

Rysunek 2. Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w Polsce w la-
tach 2014–2018 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS, 2019 [1].

Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecz-
nego, wiatru, wody, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, 
biogazu i biopaliw ciekłych, oraz energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

Dane dotyczące udziału poszczególnych nośników energii odnawialnej w po-
zyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2014–2018 zestawiono 
w tabeli 2 oraz na rysunku 3 dla 2014 i 2018 roku. 

Tabela 2  Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w pozyskaniu energii ze 
źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2014–2018 w %

Wyszczególnienie/Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Biopaliwa stałe 76,13 74,24 70,78 67,87 69,26
Energia słoneczna 0,44 0,56 0,69 0,75 0,93
Energia wody 2,31 1,77 2,03 2,4 1,91
Energia wiatru 8,13 10,51 11,94 14,01 12,4
Biogaz 2,56 2,58 2,88 3,07 3,25
Biopaliwa ciekłe 9,18 9,1 10,17 10,03 10,2
Energia geotermalna 0,25 0,24 0,25 0,25 0,27
Odpady komunalne 0,45 0,45 0,67 1,01 1,11
Pompy ciepła 0,55 0,55 0,58 0,62 0,67

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS, 2019 [1].
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Rysunek 3. Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według nośników w Polsce 
w 2014 i 2018 roku 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS, 2019 [1].

W pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 
2014–2018 dominującą pozycję stanowiły biopaliwa stałe. Ich udział w pozyskaniu 
energii ze źródeł odnawialnych w 2018 roku osiągnął 69,26% pozyskanej energii 
z OZE. Najmniejszy udział w pozyskaniu energii z OZE w badanym okresie od-
notowano w przypadku energii geotermalnej, której udział wahał się w granicach 
0,24–0,27% (tab. 2).

W latach 2014–2018 odnotowano wzrost udziału kilku nośników energii odna-
wialnej. Największy wzrost w 2018 roku w stosunku do roku bazowego osiągnęła 
energia wiatru, z 8,13% do 12,40%. W przypadku pozostałych źródeł energii odna-
wialnej odnotowano odpowiednio wzrost w biopaliwach ciekłych z 9,18% do 10,2%, 
biogazie z 2,56% do 3,25% oraz energii słonecznej z 0,44% do 0,93% (rys. 3).

W omawianym okresie nastąpił jeden spadek udziału wśród źródeł energii od-
nawialnej, a był to udział energii wody, który zmienił się z 2,31% do poziomu 1,91% 
(rys. 3). 

1 3 5  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w Polsce

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Udział oma-
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wianej energii oblicza się, jako wartość końcowego zużycia energii brutto ze źródeł 
odnawialnych podzieloną przez wartość końcowego zużycia energii brutto ze wszyst-
kich źródeł i wyraża się w procentach (%). Czyli energię obliczoną wraz ze stratami 
i różnicami bilansowymi.

W roku 2020 obowiązkowe krajowe cele zakładają, że udział tej energii w poszcze-
gólnych krajach UE będzie wynosił 20%. Dla Polski cel ten został ustalony na pozio-
mie 15%. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno sprostać założeniu, że jego 
udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2020 
roku będzie wynosił, co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w la-
tach 2007–2018 w Polsce przedstawiono na rysunku 4. Kolorem pomarańczowym 
zaznaczono założony 15% cel na rok 2020.

Rysunek 4. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 
2007–2018 w Polsce w % 

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS, 2019 [1].

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto w 2018 roku wyniósł 11,28% i wzrósł o 4,35 p. proc. w porównaniu z 2007 ro-
kiem. Średnioroczne tempo wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto w latach 2007–2018 wyniosło 4,5%. Jest to zbyt mały 
przyrost, aby osiągnąć ustalony 15% cel, gdyż do pełnego zrealizowania dyrektywy 
pozostaje 3,72% przez najbliższe 2 lata.

W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym zużyciu energii brutto, wraz z podziałem na sektory, w latach 
2014–2018 w Polsce.
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Tabela 3  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wraz 
z podziałem na sektory, w latach 2014–2018 w Polsce w %

Wyszczególnienie/Rok 2014 2015 2016 2017 2018
%

Udział energii z OZE w ciepłownictwie 
i chłodnictwie 14,03 14,54 14,68 14,60 14,79

Udział energii z OZE w elektroenergetyce 12,40 13,43 13,36 13,09 13,03
Udział energii z OZE w transporcie 6,25 5,62 3,92 4,20 5,63
Udział energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto 11,50 11,74 11,27 10,96 11,28

Źródło:  oprac. własne na podst. danych GUS, 2019 [1].

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłow-
nictwie i chłodnictwie systematycznie rośnie. W 2018 roku wyniósł on 14,79%, zatem 
wzrósł o 0,76 p. proc. w stosunku do 2014 roku.

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w elek-
troenergetyce wzrósł w 2018 roku w porównaniu do roku bazowego. W 2018 roku 
wyniósł 13,03% i wzrósł o 0,63 p. proc. w porównaniu do 2014 roku.

Od 2014 roku wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zu-
życiu energii w transporcie ulegał systematycznemu spadkowi. W 2018 roku osiągnął 
on wartość 5,63% i zmalał o 0,62 p. proc. w porównaniu z 2014 rokiem. Do pełnego 
zrealizowania dyrektywy pozostaje zatem 4,37% przez najbliższe 2 lata.

1 3 6  Podsumowanie

W artykule zaprezentowano dane statystyczne obecnie dostępne, które dotyczą 
energii ze źródeł odnawialnych. Zakres prezentowanych danych nie daje pełnego 
obrazu sytuacji w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawial-
nych w Polsce.

Dokonana analiza danych statystycznych dotyczących pozyskania energii pier-
wotnej w Polsce w latach 2014–2018 i porównania jej z pozyskaniem w tym samym 
okresie energii z różnych nośników energii odnawialnej, pozwala stwierdzić, że za-
chodzi przeciwstawna tendencja – zmniejsza się produkcja energii pierwotnej i jed-
nocześnie zwiększa się produkcja z odnawialnych źródeł energii.

Po przeprowadzonej analizie struktury technologii OZE w Polsce widać, że ener-
gia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w badanym okresie pochodzi w przeważa-
jącym stopniu z biopaliw stałych, następnie z energii wiatru oraz z biopaliw ciekłych. 
Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych 
w Polsce w 2018 roku wyniosła 371 588 TJ.
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Przedstawiony w niniejszym artykule poziom rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce przebiega dość wolno, ale konsekwentnie. Kluczowe jest tu właściwe kształ-
towanie polityki państwa w taki sposób, aby gospodarka i całe społeczeństwo mogło 
w pełni korzystać z potencjału tkwiącego w krajowych zasobach energii odnawialnej. 

Energetyka odnawialna ma także potencjalnie bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i lokalnego. Poprzez zwiększenie przychodów samorządów lokalnych, 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz rynku dla firm produkujących urządzenia do 
wytwarzania energii elektrycznej.
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1  

1.4. Energia słoneczna a ochrona środowiska

1 4 1  Wstęp

Przemysł opierający się na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa 
naturalne, tj. węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny, w dużej mierze przyczynia się 
do zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy. Średnia temperatura globalna 
wzrasta, a zasoby Ziemi ulegają wyczerpaniu, dlatego można śmiało powiedzieć, że 
odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki. Woda, wiatr, biomasa czy pro-
mieniowanie słoneczne są skutecznym sposobem, aby zahamować dalszą degradację 
środowiska.

1 4 2  Nasłonecznienie oraz jego uwarunkowania

Słońce to rozżarzona kula gazowa o masie 2∙1030 kg oraz temperaturze powierzch-
ni około 5800 K. Jego średnia odległość od Ziemi wynosi 149,6 mln km. Podczas 
jednej sekundy emituje energię o wartości 3,8∙1026 J. Z energii wypromieniowanej 
przez Słońce do górnych warstw atmosfery ziemskiej dotrze rocznie około 5,4 ∙1024  J 
energii słonecznej. 

Wyróżniamy trzy podstawowe składniki promieniowania słonecznego docierają-
cego do powierzchni Ziemi:

 – promieniowanie bezpośrednie – czyli to, które pochodzi od widocznej tarczy 
słonecznej;

 – promieniowanie rozproszone – promieniowanie, które jest efektem wielokrot-
nego załamania promieni słonecznych na składnikach atmosfery;
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 – promieniowanie odbite – powstaje w wyniku odbić od elementów krajobrazu 
oraz otoczenia [1].

Rysunek 1. Roczne promieniowanie całkowite w Polsce 

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego.

1 4 3  Ogniwa fotowoltaiczne

Podstawowym przyrządem służącym do bezpośredniej zamiany energii pocho-
dzącej z promieniowania słonecznego na energię elektryczną jest ogniwo fotowol-
taiczne. Jest nim płytka półprzewodnikowa, w której została uformowana bateria 
potencjału. W wyniku absorpcji promieniowania w półprzewodniku wytworzone 
zostają pary nośników ładunku elektron-dziura, które, gdy ulegną rozdzieleniu przez 
pole elektryczne bariery potencjału, spowodują wytworzenie się napięcia na zaci-
skach przyrządu. Kiedy zostanie dołączone do nich urządzenie, które chcemy zasilać, 
popłynie przez nie prąd elektryczny [4].
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1 4 4  Podstawy fizyczne działania ogniw fotowoltaicznych

Naukowcy w swoich badaniach nieustająco dążą zarówno do zwiększenia wydaj-
ności, jak i zredukowania ceny wytworzenia ogniwa. Aby móc osiągnąć wymagany 
efekt należy poznać i zrozumieć podstawowe zasady i prawa fizyczne ich działania. 
Działanie ogniw fotowoltaicznych bez względu czy ich konstrukcja zawiera homo-
złącze, heterozłącze czy nanostrukturyzowane materiały organiczne i nieorganiczne 
opiera się na tych samych regułach:

1. Wszystkie ogniwa potrzebują absorbera światła, dzięki któremu elektrony zo-
staną przeniesione ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego. Absorpcja 
energii fotonu doprowadzi do kreacji par elektron-dziura (rys. 2a). 

2. Wytworzone pary elektron-dziura relaksują do najniższego poziomu wzbu-
dzonego. W wyniku tego procesu tracona energia ulega zamianie na ciepło.

3. Niezbędna jest siła przemieszczająca fotogenerowane nośniki w kierunku kon-
kretnego kontaktu elektrycznego (rys. 2b). Wówczas elektrony będą kierowały 
się do wysokoenergetycznego kontaktu, natomiast dziury do niskoenergetycz-
nego kontaktu.

4. Ważne jest, aby kontakty elektryczne charakteryzowały się selektywnością 
zbierania wytwarzanego ładunku. Dziury nie mogą rekombinować z elektro-
nami podczas wysokoenergetycznego kontaktu, a elektrony nie mogą prze-
mieszczać się w stronę niskoenergetycznego kontaktu oraz rekombinować tam 
z dziurami (rys. 2c) [3].

Rysunek 2. P

                            a)                b)             c)

odstawowa zasada efektu PV. (a) Proces generacji par elektron-dziura, (b) ruch 
nośników w stronę kontaktów pod wpływem siły wymuszającej, (c) ograniczenie 
ruchu nośników w stronę odpowiedniego kontaktu (zatrzymanie procesu rekom-
binacji fotogenerowanych nośnikówna kontakcie)  

Źródło: 13M.A. Green, Photovoltaic Principles. Physica E 14, (2002) 11−17.
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1 4 5  Ogólna klasyfikacja ogniw PV

Wyróżniamy trzy generacje ogniw:
 – ogniwa fotowoltaiczne I generacji – ich produkcja opiera się na bazie płytek 

krystalicznego krzemu. Dzięki swoim zaletom takim jak: powszechność wy-
stępowania, kompatybilna dla konwersji fotowoltaicznej przerwa energetyczna 
czy nietoksyczność krzemu, stanowi ona aktualnie ok. 82% światowej produkcji 
ogniw PV. Sprawność tychże ogniw szacowany jest w granicach 22%;

 – ogniwa PV II generacji – to ogniwa cienkowarstwowe. Ich produkcja może od-
bywać się z krzemu amorficznego (a-Si:H), polikrystalicznego tellurku kadmu 
(CdTe), a także z polikrystalicznych warstw CIS. Jednak sprawność tego typu 
ogniw jest niższa i waha się od 10 do 15%. Niestety ogniwa wykonane z krzemu 
amorficznego charakteryzują się efektem degradacyjnym, w wyniku którego 
po kilku dniach od ich wykonania obserwuje się znaczący spadek sprawności 
– nawet do 20%;

 – ogniwa III generacji – bywają najtańszą formą ogniw. Wyprodukowane w tech-
nologii cienkowarstwowej tandemowej, tzn. składającej się z dwóch bądź wię-
cej materiałów, których przerwy energetyczne różnią się między sobą. Ich 
cechą charakterystyczną jest to, że każdy absorbuje tę część promieniowania 
słonecznego, którą może najefektywniej zamienić na energię elektryczną. Naj-
popularniejsze są trójskładnikowe ogniwa, których bazą jest krzem amorficzny 
z wodorem i stopy z germanem [6].

1 4 6  Korzyści dla ochrony środowiska

Generowanie słonecznej energii elektrycznej nie przyczynia się do emisji zanie-
czyszczeń, nie wpływa na efekt cieplarniany oraz nie powoduje zużycia organicznych 
zasobów paliw kopalnych. 

Niezaprzeczalną zaletą, którą może poszczycić się ta metoda produkcji elektrycz-
ności, jest fakt, że źródło energii jest całkowicie darmowe, jednocześnie dostępne 
w ilościach całkowicie nieograniczonych.

Do produkcji ogniw fotowoltaicznych najczęściej wykorzystuje się krzem, który 
jest bezpieczny, nie wykazuje żadnej toksyczności oraz występuje na Ziemi w ilo-
ściach praktycznie nieograniczonych.

Zarówno ogniwa krzemowe jak i te wytworzone z innych materiałów, poddawane 
są pełnemu recyklingowi po czasie ich wykorzystania.

Systemy fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń do środowiska, jednocześnie 
pracując przy tym całkowicie bezgłośnie oraz nie szpecą krajobrazu.

Systemy fotowoltaiczne charakteryzują najniższe koszty eksploatacyjne ze wszyst-
kich metod produkcji energii, gdyż nie posiadają żadnych części ruchomych, nie są 
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podporządkowanie działaniu ludzkiemu: nie wymagają remontów, energię produkują 
a nie zużywają ją.

Niezwykle istotnym wskaźnikiem, mającym ogromny wpływ na rozwój fotowol-
taiki, jest czas zwrotu energii, a mianowicie, czas, w którym system wytworzy tyle 
energii, ile włożono w jego produkcje. 

Fotowoltaikę można śmiało zaliczyć do czystych i przyjaznych środowisku źródeł 
energii, dlatego tak często włączana jest do programów mających na celu ochronę 
powietrza. Programy takie jak programy czystego powietrza najczęściej mają charak-
ter regionalny. Fotowoltaika zajmuje również swoje honorowe miejsce w strategiach, 
których celem jest redukcja gazów cieplarnianych w skali globalnej, gdyż patrząc 
długoterminowo jest ona wyjątkowo atrakcyjną opcją redukcji ich emisji.

Mimo znacznych kosztów, jakie należy ponieść instalując systemy PV w miej-
scach, które są oddalone od sieci, są one nadal często bardziej opłacalne ekonomicz-
nie aniżeli rozbudowa sieci energetycznej [2, 5].

W Polsce widać, że energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w badanym 
okresie pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych, następnie z energii 
wiatru oraz z biopaliw ciekłych. Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii 
pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 roku wyniosła 371 588 TJ.

Przedstawiony w niniejszym artykule poziom rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce przebiega dość wolno, ale konsekwentnie. Kluczowe jest tu właściwe kształ-
towanie polityki państwa w taki sposób, aby gospodarka i całe społeczeństwo mogło 
w pełni korzystać z potencjału tkwiącego w krajowych zasobach energii odnawialnej. 

Energetyka odnawialna ma także potencjalnie bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i lokalnego. Poprzez zwiększenie przychodów samorządów lokalnych, 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz rynku dla firm produkujących urządzenia do 
wytwarzania energii elektrycznej.
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1  

1.5. Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem

1 5 1  Wstęp

Populacja ludzka posiada coraz większą świadomość, a także wiedzę na temat 
ochrony środowiska. Podczas gdy populacja wzrasta, wraz z nią wzrasta zapotrzebo-
wanie na energię, a także związane z nią usługi społeczne, gospodarcze i zdrowotne 
dla ludzi. Zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii w celu złagodzenia 
klimatycznych zmian to bardzo dobre podejście dążące do idei zrównoważenia, aby 
sprostać zapotrzebowaniu na energię wykorzystaną przez przyszłe pokolenia. W co-
dziennym życiu budynki zajmują kluczowe miejsce. Spędzamy w nich około 90% 
czasu, czy to w gospodarstwie domowym, w pracy, szkołach, czy innych budynkach 
użyteczności publicznej. Budynki te posiadają wspólną cechę, generują ok. 40% zu-
życia energii i odpowiadają za ok. 36% emisji gazów cieplarnianych. Aby rozwiązać 
problemy nadmiernego zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie większych 
kosztów eksploatacyjnych, musimy ją zredukować poprzez zastosowanie technologii 
pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii. Energia odnawialna to podsta-
wowy mechanizm, który prowadzi do zrównoważenia ekologicznego i ekonomiczne-
go. Obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii energii odnawialnej 
jest fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne, czyli standardowe moduły monokrystaliczne 
lub polikrystaliczne montowane są na dachach lub na gruncie przy pomocy kon-
strukcji wsporczych. Ponieważ wykorzystanie energii słonecznej ewoluuje cały czas 
i koszt paneli fotowoltaicznych spadł, stały się one bardzo popularne. Możemy je zo-
baczyć na dachach lub gruntach postawione na konstrukcji. Z roku na rok zakładamy 
ich coraz więcej. Założone, widoczne na dachu lub gruncie, stanowią odrębną część 
budynku oraz odznaczają się na tle zastosowanego pokrycia dachowego lub zmniej-
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szają powierzchnie użytkową gruntu. Fotowoltaika jest dziedziną, która prężnie roz-
wija się i udoskonala, tak aby sprostała zmieniającym się potrzebą użytkowników. 

Nadążając za postępem i coraz większym zainteresowaniem, a także codziennym 
obcowaniem z pozyskaniem energii odnawialnej poprzez różne technologie, zna-
leziono rozwiązanie, dzięki któremu można wkomponować technologię słoneczną 
w architekturę budowlaną, tak aby nie odstawała od bryły budynku, ale w dalszym 
ciągu spełniała swoją rolę.

1 5 2  Technologia BIPV

Jedną z najnowszych technologii fotowoltaicznych, która nie odbiega od ogólnego 
wyglądu bryły budynku, a tym samym jest bardziej dyskretną alternatywą to techno-
logia BIPV. Building Integrated Photovoltaic (BIPV) to fotowoltaika zintegrowana 
z budynkiem. Jest to nowa i obiecująca technologia, niestety mało rozpowszechnioną 
w naszym kraju, w stosunku do innych. Celem nowego rozwiązania jest osiągnięcie 
takiego efektu, w którym fotowoltaika jest zaprojektowana tak, aby stanowiła spój-
ną, integralną całość z budynkiem i równocześnie spełniał swoją funkcję, jaką jest 
produkcja energii. Dzięki technologii BIPV, materiałami fotowoltaicznymi może-
my zastąpić tradycyjne materiały budowlane, które występują w częściach przegród 
zewnętrznych budynków, tj. dach, świetliki, elewacja, balustrady, szklane systemy 
elewacyjne (Rys.1). Takie zastąpienie tradycyjnych materiałów, materiałami fotowol-
taicznymi powoduje, że bryła budynku technologicznie jest zintegrowana z fotowol-
taiką, a tym samym nie jest ona widoczna na pierwszy rzut oka, powodując przy tym 
całkowitą spójność. Systemy BIPV zapewniają oszczędność materiałów, zmniejszenie 
kosztów energii elektrycznej, zużycia paliw kopalnianych, emisji dwutlenku węgla, 
zwiększają atrakcyjność budynku, a także podążają zgodnie z zasadą zrównoważenia. 

Systemy zintegrowane z budynkiem zazwyczaj są planowane w pierwszych eta-
pach projektu architektonicznego, mimo to można je zaprojektować również w kon-
strukcji w ramach modernizacji budynku. Jednakże włączając system BIPV do 
wstępnego projektu budowlanego, można osiągnąć największą wartość tego systemu. 
Podczas początkowego procesu budowy, zastępując standardowe materiały budow-
lane systemami technologii BIPV projektanci mogą zmniejszyć przyrostowy nakład 
pieniężny systemów PV oraz wykluczyć koszty i problemy projektowe związane z od-
dzielną instalacją systemu. Jednocześnie kluczową częścią zwiększenia wartości pod 
względem czynników środowiskowych i strukturalnych, które oddziałują na estetykę, 
ekonomie i ogólną funkcję każdego układu słonecznego. 
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Rysunek 1. Zainstalowany zintegrowany system fotowoltaiczny w budynku 

Źródło: [8].

Nowa technologia, jeszcze mało rozpowszechniona, ale dobrze rokująca, jak 
każda instalacja posiada swoje wady i zalety, które wpływają na jej powszechność 
i skłonność do jej instalowania. System BIPV możemy porównać już z bardzo dobrze 
nam znanymi modułami PV, które są wykorzystywane na ogromną skalę.

Zalety BIPV w porównaniu standardową instalacją fotowoltaiczną [9]:
 – estetyczność, a co za tym idzie nowoczesny design;
 – oszczędność pieniędzy na zakup tradycyjnych materiałów i kosztów robocizny 

na etapie projektowania nowych budynków;
 – możliwość stosowania na budynkach w miejscach, w których nie jest możliwe 

zainstalowanie paneli fotowoltaicznych;
 – nie wymagają dodatkowych konstrukcji wsporczych;
 – stosunkowo dość szybki montaż.

Wady BIPV w porównaniu z standardową instalacją fotowoltaiczną [9]:
 – wyższy koszt BIPV w porównaniu ze standardowymi modułami;
 – trudniejsza i droższa i nieopłacalna modernizacja budynków już istniejących;
 – trudniejsza wymiana już uszkodzonych ogniw;
 – mniejsza efektywność.
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Do najpopularniejszych rozwiązań w technologii BIPV należą: dachówka foto-
woltaiczna, fasady fotowoltaiczne, szyby fotowoltaiczne; balustrady fotowoltaiczne.

1 5 3  Rodzaje systemów BIPV

Obecne na rynku zagranicznym dostępne są rożne systemy w technologii BIPV. 
Możemy je podzielić na systemy elewacyjne i dachowe. W praktyce rzadko kiedy 
rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i pozyskiwania energii wyglądają tak 
estetycznie jak systemy fotowoltaiki zintegrowanej. Głównym budulcem paneli są 
ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne. Jednakże, na rynku fotowoltaicznym 
łatwo również znaleźć moduły zawierające w strukturze ogniwa cienkowarstwowe. 
Cienkowarstwowe ogniwa otrzymywane są z wykorzystaniem innych technologii 
i pierwiastków niżeli ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne. Istnieje kilka ty-
pów cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, są to: panele fotowoltaiczne CIGS, 
panele z krzemu amorficznego, panele CdTe [10].

Do budowy paneli BIPV wykorzystuje się technologię łączenia dwóch tafli szkła 
za pomocą foli, która zabezpiecza ogniwa. Szkło ma wysoką przepuszczalność świa-
tła, dobre właściwości przewodzenia prądu i stosunkowo niskie zamglenie. Moduły 
technologii BIPV projektowane i dobierane są według wymagań klienta oraz wymo-
gów konstrukcyjnych i energetycznych. Moduły mogą być stosowane na wszystkich 
fasadach budynku. (Rys. 2.)

Rysunek 2. Konfiguracja instalacji BIPV 

Źródło: [11].

1.5.3.1. Dachówka fotowoltaiczna 

Jednym z najpopularniejszych modułów, które wchodzą w skład instalacji foto-
woltaicznej zintegrowanych z budynkiem, jest dachówka fotowoltaiczna, inaczej też 
nazywana dachówką słoneczną. Działa tak samo jak tradycyjne panele słoneczne, 
które na dużą skalę stosowane są w budownictwie. Dachówki fotowoltaiczne swoim 
wyglądem i kształtem zbliżone są do standardowych dachówek, dzięki czemu można 
je stosować jako doskonałe uzupełnienie istniejącego poszycia dachowego lub jako 
samodzielne poszycie. Elementy fotowoltaiczne dostępne są w różnych wymiarach, 
dzięki czemu można je zintegrować prawie z każdym pokryciem dachowym.
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Główną różnicą między tradycyjną fotowoltaiką a słonecznymi dachówkami jest 
sposób ich montażu. Panele fotowoltaiczne są montowane do już istniejącego dachu 
pokrytego tradycyjnym pokryciem dachowym, natomiast dachówki solarne zapro-
jektowane są tak, aby stanowiły element konstrukcyjny dachu, zastępując tradycyjne 
materiały pokrywające dach. Są bezpośrednio przykręcone do łat. W celu zapewnie-
nia szczelności całej obudowy wokół modułów umieszcza się kołnierz, a pomiędzy 
nimi montuje się specjalne listwy. 

Rysunek 3. Montaż paneli 

Źródło: [13].

Zintegrowane ogniwa fotowoltaiczne można wyprodukować tak, aby zostały do-
pasowane kolorystycznie do już istniejącego pokrycia. Każda dachówka fotowolta-
iczna jest osobnym ogniwem. Aby system działał jak najlepiej, wszystkie jednostki 
(ogniwa) należy połączyć w jeden układ. Nadmiar wyprodukowanej energii elek-
trycznej możemy przesłać do zewnętrznej sieci. 

Nie można zaprzeczyć, że moduły fotowoltaiczne imitujące swoim wyglądem tra-
dycyjną dachówkę, mogą wyglądać lepiej niż pojedyncze instalacje solarne. Dlatego 
sprawdzą się w miejscach, w których nie zaleca się ingerowania w wygląd budynku, 
np. w obiektach zabytkowych, gdzie inne bardzo widoczne, zmieniające strukturę ze-
wnętrzną budynku rozwiązania fotowoltaiczne generalnie nie są akceptowane przez 
obrońców zabytków. Dachówka solarna jest idealnym rozwiązaniem dla budynków 
sakralnych lub kamienic. 
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Rysunek 4. Dachówki fotowoltaiczne firmy Tesla imitujące tradycyjne dachówki. Ogniwo fo-
towoltaiczne w niej jest widoczne tylko pod pewnym kątem 

Źródło: [13].

Zaletą solarnych modułów jest ich waga, są one o wiele lżejsze niż ceramicz-
ne tradycyjne dachówki, powoduje to mniejsze obciążenie dla konstrukcji dachu. 
Dachówka fotowoltaiczna dzięki swojej strukturze charakteryzuje się również dużą 
odpornością na czynniki zewnętrzne takie jak deszcz, grat, wiatr, śnieg. 

1.5.3.2. Fasady fotowoltaiczne

Kolejnym systemem fotowoltaicznym BIPV, również dość popularnym, są fasa-
dy fotowoltaiczne. Jest to kolejny sposób na estetyczne i funkcjonalne umieszcze-
nie fotowoltaicznej konstrukcji w budynku. Oprócz kluczowej funkcji wytwarzania 
energii elektrycznej, spełnia wszystkie wymagania stawiane tradycyjnym elewacjom, 
tj. ochronę przed czynnikami działalności ludzkiej, np. uszkodzenia mechaniczne 
przejawiane wandalizmem, ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Ma rów-
nież wpływ na akustykę i termoizolacyjność. Fasady fotowoltaiczne tak jak dachówki 
fotowoltaiczne mogą być instalowane na budynkach istniejących, jak i nowo projek-
towanych. W przypadku budowy nowych budynków zazwyczaj cała elewacja składa 
się wyłącznie z fasady fotowoltaicznej. 
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Rysunek 5. Rozwiązanie konstrukcyjne fasady wentylowanej fotowoltaicznej 

Źródło: [14].

Fasady solarne zwykle stosowane są na dużych powierzchniach elewacyjnych 
budynków, tj. biurowcach. To właśnie na tych budynkach możemy je najczęściej 
zobaczyć. Stosowane są również w domach jednorodzinnych o prostej bryle. Mniej 
stosowane w budynkach o skomplikowanej bryle, ze względu na większe zacienienia 
i mniejszą powierzchnie. Ogniwa BIPV można instalować na fasadach regularnie lub 
według określonego wzoru. Produkowane są w wielu kolorach, dlatego mogą być 
ciekawym i atrakcyjnym wykończeniem elewacji budynków.

1.5.3.3. Balustrady fotowoltaiczne

Tradycyjne balustrady balkonowe stanowią przede wszystkim barierę ochron-
na przed wypadnięciem. Zaletą balustrady fotowoltaicznej jest nie tylko ochrona 
bezpieczeństwa, jak w przypadku tradycyjnych balustrad, ale również, jak w przy-
padku wszystkich modułów BIPV, wytwarzanie energii elektrycznej. Mogą być one 
wykonane w dowolnym wymiarze, oraz dostosowane do różnego rodzaju mocowań 
i poręczy. Takie moduły fotowoltaiczne nadają się do zaadaptowania zarówno w wie-
lokondygnacyjnych blokach mieszkalnych, w wieżowcach, budynkach użyteczno-
ści publicznej, jak i w tradycyjnych domach jednorodzinnych. W celu zwiększenia 
sprawności słonecznej balustrady, należy rozważyć wyprofilowanie paneli względem 
słońca. Różne kolory folii, szkła oraz ogniw fotowoltaicznych zastosowanych w szkla-
nych balustradach pozwalają zrealizować najbardziej skomplikowane pomysły archi-
tekta i nadać budynkowi nowe walory estetyczne.
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Rysunek 6. Balustrada fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym 

Źródło: [15].

1.5.3.4. Żaluzje fotowoltaiczne

Żaluzje słoneczne to inaczej rolety z panelami słonecznymi. Tradycyjne rolety 
przeciwsłoneczne chronią przed przegrzaniem oraz promieniowaniem UV dzięki 
zastosowaniu materiałów o różnej strukturze. Żaluzje słoneczne przekształcają ener-
gię słoneczną w energię elektryczną oraz, tak jak tradycyjne żaluzje, chronią przed 
promieniowaniem UV i przed przegrzaniem. Żaluzje fotowoltaiczne możemy mon-
tować wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Jednakże najkorzystniejsze są żaluzje 
zewnętrzne, inaczej fasadowe, które umiejscowione na zewnątrz znacząco obniżają  
intensywność niepożądanych zysków cieplnych, a tym samym pomagają w utrzy-
maniu prawidłowej temperatury wewnętrznej. W żaluzjach moduły fotowoltaiczne 
usytuowane są na szklanych żaluzjach, natomiast konstrukcja aluminiowa umożliwia 
bezpośredni montaż do ściany lub fasad słupowo-ryglowych [16].

Za pomocą odpowiedniego sterowania automatycznego żaluzje podążają za słoń-
cem, zmieniając kąt nachylenia listew pod jak najbardziej optymalnym kątem. Kon-
strukcje aluminiową można dostosować kolorystycznie do elewacji, dzięki czemu 
idealnie wkomponuje się w architekturę budynku. 
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Rysunek 7. Rysunek techniczny żaluzji fotowoltaicznych 

Źródło: [16].

Rysunek 8. Żaluzje fotowoltaiczne ML System Zaczernie 

Źródło: [16].

1.5.3.5. Szyby fotowoltaiczne

Temat szyb fotowoltaicznych jest jeszcze mało rozpowszechniony. Technologia 
ta jest dopiero rozwijana i udoskonalana, aby spełniała wszystkie warunki technicz-
ne i energetyczne budynku, a przy tym dobrze spełnia swoją funkcję. W tym roku 
firma SolarWindow Technologies przedstawiła najbardziej przezroczyste szkło do 
wytwarzania energii elektrycznej. Przezroczyste szkło firmy SolarWindow wytwarza 
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energię elektryczną pod wpływem światła naturalnego. Rozwiązanie to zmienia okna 
tradycyjne w okna wytwarzające energię elektryczną [19]. 

Rysunek 9. Okno ze szkłem SolarWindow 

Źródło: [19].

Inne rozwiązanie fotowoltaicznych szyb to Physee PowerWindows. Są to w pełni 
przezroczyste systemy okienne zintegrowane z modułami słonecznymi. Zasada dzia-
łania okien polega na umieszczeniu ogniw słonecznych na krawędziach okna. Dzięki 
temu pozostawiony zostaje wygląd tradycyjnych okien, a jednocześnie szyby biernie 
pochłaniają energię słoneczną. Pozyskana energia przechowywana jest w dołączo-
nych do systemów bateriach, a następnie może zostać użyta do naładowania różnych 
urządzeń elektrycznych [20]. 

Rysunek 10. Przezroczyste okno z modułami fotowoltaicznymi 

Źródło: [20].
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1 5 4  Przykłady budynków zintegrowanych z fotowoltaiką

Piramida naukowa w Denver Botanic Garden to bydynek w kształcie piramidy, 
znajdujący się w południowo-centralnej części Gardens York Street. Fasada piramidy 
pokryta jest wentylowanymi panelami z cementu włóknistego w kształcie sześciokąta 
oraz trzydziestoma szklanymi panelami dachowymi generującymi energię z darmo-
wej energii słonecznej. Aby w pełni wkomponować moduły fotowoltaiczne w wen-
tylowaną elewację, starannie dobrano nie tylko kolor tafli szklanych do kolorystyki 
otaczających elementów, ale także pokryto ich powierzchnię podobnym połyskiem. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu bryła spełnia wszystkie walory estetyczne i jest atrak-
cyjna. Budynek przez 35 lat ma wygenerować 400 311 kWh energii.

Rysunek 11. Piramida naukowa w Denver Botanic Garden oraz zastosowany w niej panel 
fotowoltaiczny 

Źródło: [21, 22].
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Zastosowanie tradycyjnej fotowoltaiki w obiektach zabytkowych bez zmienia-
nia architektury budynku jest bardzo trudne. Konserwatorzy nie chcą się zgodzić 
na przebudowy i rozbudowy, które oznaczają istotne zmiany formy, więc adaptacja 
zabytków do funkcji współczesnych przy użyciu tradycyjnej fotowoltaiki jest nie-
mal niemożliwa. Zmniejsza ona wartość i wiarygodność czynników zabytkowości. 
Dlatego fotowoltaika zintegrowana z budynkiem jest najlepszym rozwiązaniem, aby 
nie zmieniać kształtu bryły, a tym samym zachować jej estetykę. Przykładem takiej 
realizacji jest kościół w Norwegii. Kościół ten został wyposażony w dach solarny 
SUNSTYLE. Panele o mocy 25 kWp wytwarzają ok. 20 000 kWh energii słonecznej 
rocznie. Zainstalowane panele fotowoltaiczne imitują norweskie dachy.

Rysunek 12. Kościół w Norwegii z dachem fotowoltaicznym 

Źródło: [23].

Budynek Green Office w Meudon posiada 4 200 m2 fotowoltaicznych paneli na 
dachu, elewacji, świetlikach oraz na wiatach parkingowych. Wytwarza więcej energii 
niż sam jej zużywa. Generuje rocznie 490 000 kWh energii, która jest sprzedawana. 
Budynek posiada centralny system zarządzania energią, który steruje oświetleniem, 
ogrzewaniem, żaluzjami, i wentylacją oraz informuje o zużyciu i produkcji energii.
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Rysunek 13. Green Office w Meudon 

Źródło: [25].

W Tajwanie w 2009 r. powstał zasilany energią słoneczną stadion. Został zapro-
jektowany przez japońskiego architekta Toyo Ito i składa się z 8 844 słonecznych 
paneli o powierzchni 14 155 m2. Panelami został pokryty cały dach. Energia gene-
rowana przez panele dachowe wystarcza do zasilenia 3300 lamp i dwóch ekranów 
telewizyjnych w budynku. Nadmiar energii jest sprzedawany. Moduły generują około 
1,14 mln kWh energii rocznie.

Rysunek 14. Stadion w Tajwanie 

Źródło: [25].
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Globalny rozwój technologii fotowoltaicznej jest dynamiczny i różni się w zależ-
ności od kraju. Na całym świecie w 2019 r. zainstalowano 629 GW energii słonecznej. 
Gigantem fotowoltaicznym są Chiny, które na koniec roku 2019 zanotowały 204 GW 
skumulowanej mocy fotowoltaicznej. Za nimi podążają Stany Zjednoczone z mocą 
75,9 GW i Japonia – 63 GW. W Polsce na koniec tego samego roku zanotowano 
1,3 GW mocy. Do wzrostu rosnącego zainteresowania instalowania technologii sło-
necznych w niektórych krajach lub regionach przyczyniły się, oprócz istniejących 
taryf gwarantowanych energii elektrycznej (FIT), dodatkowe zachęty lub dotacje dla 
zintegrowanych systemów fotowoltaicznych. Niestety w Polsce nie ma konkretnego 
dofinansowania na Zintegrowane systemy fotowoltaiczne z budynkiem, skutkuje to 
mniejszym zainteresowaniem ze strony inwestorów. 

1 5 5  Podsumowanie

Instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z budynkiem to wciąż najbardziej wscho-
dząca, udoskonalana i rozwijająca się technologia w segmencie rynku fotowoltaiki. 
Zastąpienie standardowych materiałów używanych w budownictwie przez moduły 
fotowoltaiczne to duży krok ku ekologii i energetyczności. Technologia ta zapewnia 
różnorodność modułów BIPV o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Dzię-
ki temu zintegrowana architektura budynku staje się estetyczna i ciekawsza. Dzięki 
przedstawionym realizacją budynków możemy zauważyć, że budynki ze zintegro-
waną fotowoltaiką naprawdę są atrakcyjne wizualnie. Niestety mało osób się na nią 
decyduje z powodu wysokich pierwotnych kosztów. Koszty zintegrowanej instalacji 
możemy rozpatrzyć w dwóch przypadkach. Pierwszy to instalacja w już istniejącym 
budynku, która jest nie opłacalna poprzez już wcześniejsze poniesienie kosztów ma-
teriałów tradycyjnych i ich demontażu. Drugi przypadek to instalacja w budynkach 
nowoprojektowanych, gdzie na etapie projektu możemy zastąpić tradycyjne materia-
ły, materiałami fotowoltaicznymi, w ten sposób nie dochodzą nam koszty demontażu 
materiałów tradycyjnych ani ich sam koszt. Obecnie coraz więcej producentów pa-
neli fotowoltaicznych chce produkować na rynek BIPV, wraz z tym będą zmniejszały 
się koszty technologii zintegrowanych i coraz więcej inwestorów zacznie się nimi 
interesować. Dużą pomocą w innych państwach jest dofinansowanie dedykowane 
BIPV. Niestety w naszym kraju takiego dofinansowanie jeszcze nie ma. Technologia 
ta ma duży potencjał na rynku PV i dobrze rokuje na przyszłość. 
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2  

2.1. Porównanie efektywności stacjonarnego i nadążnego 
systemu fotowoltaicznego

2 1 1  Wstęp

Źródłem energii dla promieniowania słonecznego są zachodzące w nim reakcje 
termojądrowe. W każdej chwili wodór o masie 6 ·1011 kg w reakcji termojądrowej 
przekształca się w hel. Defekt masy w tej reakcji wynosi 4 ·103 kg. Ze wzoru Einste-
ina wynika, że w wyniku defektu masy uwalniana jest energia o wartości 4 ·1020 J. 
Większość tej energii to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widma od 
0,2 do 3,0 mikronów. Natężenie promieniowania słonecznego poza atmosferą ziem-
ską i w odstępie równym średniej odległości pomiędzy Słońcem, a Ziemią wynosi 
około 1353 W/m2 [1].

Intensywność promieniowania słonecznego jest tracona podczas przejścia przez 
atmosferę ziemską z powodu pochłaniania promieniowania podczerwonego przez 
parę wodną, a ultrafioletu przez ozon. Widmowy rozkład natężenia promieniowania 
słonecznego dla różnych położeń słońca względem horyzontu astronomicznego po-
kazano na rysunku 1 [2]. Przedstawiony na rysunku współczynnik optycznej masy 
atmosfery AM (ang. Air Mass) wyraża się stosunkiem długości drogi promieniowania 
słonecznego przez atmosferę ziemską padającym pod pewnym kątem do długości 
drogi promieniowania słonecznego przy przejściu przez atmosferę padającym pro-
stopadle do powierzchni Ziemi, gdy Słońce jest w zenicie na poziomie morza. Inny-
mi słowami jest to sieczna kąta pomiędzy Słońcem i zenitem. Wykres nr 1 dotyczy 
widma promieniowania słonecznego poza atmosferą ziemską dla masy powietrza 
wynoszącej zero (AM0). Wykres 3 (AM1) i wykres 4 (AM2) odnoszą się do widma 
promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi. Wykres 3 odpowiada przypad-
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kowi, gdy Słońce znajduje się w zenicie, natomiast wykres 4 gdy Słońce znajduje się 
pod kątem 60° względem zenitu. Gdy Słońce znajduje się pod kątem 45°, AM = 1.5, 
występuje średnie natężenie promieniowania słonecznego [2].

Rysunek 1. Widmowy rozkład natężenia promieniowania słonecznego [2] 

Jednym z podstawowych sposobów przekształcania energii słonecznej w energię 
elektryczną jest zastosowanie półprzewodnikowych ogniw fotowoltaicznych (OF). 
Obecnie duża liczba ogniw fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych wykona-
na jest z krzemu krystalicznego, którego sprawność wynosi η ≤ 20% (tzw. generacja 
OF I), oraz amorficznego cienkowarstwowego o powierzchni znacznie większej niż 
w przypadku generacji OF I. Główne straty energii słonecznej wynikają z ograni-
czenia fotoefektu w obszarze podczerwieni (hv ≤ Eg) oraz w obszarze fal krótkich 
(hv >> Eg). Natomiast zmniejszenie mocy jest spowodowane niską skutecznością 
usuwania fotoelektronów z objętości panelu słonecznego [1].

2 1 2  Część teoretyczna

Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego elektrony poruszające się w pa-
śmie przewodzącym w kierunku przeciwnym do tego pola, wytwarzają prąd elek-
tryczny. W paśmie podstawowym (walencyjnym) tworzą się wolne miejsca, zwane 
dziurami, które powstają w wyniku przejścia elektronów z pasma walencyjnego do 
przewodzącego. Ze względu na to, że elektron z kolejnego poziomu może przejść do 
wolnej dziury elektronowej, pozostawionej przez poprzedni elektron, powstaje tak 
zwany ruch dziur. Proces wypełniania dziur przez elektrony przypomina ruch dziur 
w kierunku przeciwnym do ruchu elektronów.

Cienka warstwa na granicy dwóch obszarów półprzewodnika, z których jeden 
ma przewodnictwo dziurkowe (typ p), a drugi przewodnictwo elektronowe (typ n), 
nazywana jest złączem elektron-dziura (EDZ). Po przyłożeniu do obszaru typu p 
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pola elektrycznego, strumienie niepierwotnych nośników ładunku nie zmieniają się, 
podczas gdy strumienie głównych nośników ładunku zmniejszają się do około zera. 
Inne niż pierwotne nośniki ładunku przenikają przez barierę potencjału i zależą tylko 
od szybkości dyfuzji oraz szybkości ich wytwarzania w objętości półprzewodnika [3]. 
Niepierwotne nośniki ładunku generują bezużyteczny prąd, płynący w złączu elek-
tron-dziura podczas przejścia przez obszar barierowy, w przeciwieństwie do głów-
nych nośników ładunku, które nie przekraczają warstwy barierowej.

Na podstawie wzoru (1) można uzyskać dla ogniwa fotowoltaicznego zależność 
prądu od napięcia dla działania kwantów światła na przewodnictwo wakansijne 
(dziurowe +) i elektronowe (-), która jest przedstawiona na rysunku 2 [3].

(1) 

gdzie: e – to ładunek elektrona, T – to temperatura absolutna, I0 – to prąd nasycenia, 
a k – to stała Boltzmanna.

Rysunek 2. Zależność prądu od napięcia dla ogniwa fotowoltaicznego [3]

Pod wpływem promieniowania słonecznego i przy podłączeniu obciążenia ze-
wnętrznego do półprzewodnika ze złączem p-n generuje się fotoprąd. Przy niskim 
nasłonecznieniu, wartość fotoprądu będzie proporcjonalna do padającego natężenia 
promieniowania słonecznego.

Na podstawie wzoru (2) można uzyskać dla OF zależność prądu od napięcia dla 
działania kwantów światła na przewodnictwo wakansijne (dziurowe +) i elektronowe 
(-) przy różnych gęstościach strumienia promieniowania słonecznego, pokazaną na 
rysunku 3 [3].

(2)
 

gdzie: e – to ładunek elektronu, T – to temperatura absolutna, I0 – to prąd nasycenia, 
a k – to stała Boltzmanna, Iϕ – prąd fotowoltaiczny.
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Rysunek 3. Zależność prądu od napięcia przy różnych gęstościach natężenia promieniowania 
słonecznego W0, W1, W2, W3 [3]

Zależność napięciowo-prądową OF można również przedstawić w postaci wyra-
żonej wzorem (3).

(3)
 

Podstawowe zasady działania ogniw fotowoltaicznych można przedstawić za po-
mocą rysunku 4, na którym pokazano najprostszą konstrukcję OF [4]. Tego typu 
urządzenia przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Zjawisko to za-
chodzi w wyniku generowania nierównowagowych par elektron-dziura, które po-
wstają w skutek promieniowania słonecznego padającego na fotokomórkę.

Rysunek 4. Konstrukcja elementu słonecznego [4]
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Wygenerowany nadmiar elektronów i dziur jest częściowo przenoszony przez 
złącze p-n z jednej warstwy półprzewodnika do drugiej. Fotokomórki podłączone 
do zewnętrznego obciążenia w postaci akumulatora tworzą obwód zamknięty [4].

Zależność napięciowo-prądową dla foto-elektromotorycznej siły wyraża się rów-
naniem (4).

(4) 

gdzie: q – ładunek elektronu, Іph – fotoprąd, k – ładunek Boltzmanna, I – całkowity 
prąd, T – temperatura absolutna, a Іs – prąd nasycenia.

Aby promieniowanie słoneczne było wykorzystane w sposób efektywny, fotoele-
ment powinien spełniać następujące warunki [1]:

 – fotoelement musi mieć wysoką potencjalną barierę dla przejścia dziurowo- 
-elektronowego;

 – elektrony i dziury powstające podczas naświetlania muszą być gromadzone po 
obu stronach warstwy aktywnej;

 – dla dużego natężenia promieniowania słonecznego musi być wysoki współ-
czynnik absorpcji optycznej;

 – aby straty mocy były małe, fotoelement musi mieć niską impedancję;
 – cienkowarstwowa folia fotoelementu musi mieć jednorodną strukturę w celu 

wyeliminowania zwarcia lub wpływu oporu obwodu fotoelementu.

Elementy fotowoltaiczne wykonane są z monokrystalicznych, polikrystalicznych 
i amorficznych materiałów półprzewodnikowych, którym jest najczęściej krzem. Pa-
rametry i właściwości opisujące elementy fotowoltaiczne można podzielić na cztery 
następujące grupy [4]:

 – parametry elektrofizyczne domieszkowanego krzemu, w którym dyfuzja do-
mieszki powoduje przejście przez barierę potencjału półprzewodnika typu p-n;

 – właściwości elektrofizyczne dyfuzyjnej warstwy półprzewodnika typu p-n;
 – charakterystyka złącza p-n;
 – charakterystyka elektrofizyczna elektrod przewodzących prąd.

Głównymi przyczynami powodującymi różnice pomiędzy charakterystyką struk-
tury półprzewodnikowej PE, a właściwością dyskretnych materiałów i struktur diod, 
są [4]:

 – duży obszar styku płaskiego łącza p-n;
 – duża powierzchnia styku elektrod przewodzących;
 – wysoki poziom domieszkowania oświetlanej części fotoelementu;
 – mała grubość powierzchni dyfuzyjnej fotoelementu.
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Monitorowanie wymienionych parametrów i charakterystyk umożliwia poprawę 
jakości OF oraz modernizację technologicznych procesów produkcji.

2 1 3  Sposoby zwiększenia wydajności farm fotowoltaicznych

Zwiększenie wydajności paneli fotowoltaicznych jest jednym z głównych proble-
mów rozwiązywanych przez inżynierów i naukowców zajmujących się tą dziedziną. 
Obecnie sprawność takich urządzeń zawiera się w przedziale od 15 do 25% i jest bar-
dzo niska w porównaniu z cieplnymi kolektorami słonecznymi, których sprawność 
zawiera się w przedziale od 52 do 88% przy T = 25°C i natężeniu promieniowania 
słonecznego 1000 W/m2.

Główne czynniki, które mogą wpływać na wydajność farm fotowoltaicznych, to [5]:
 – Materiały wykorzystywane w fotowoltaice. Najmniejszą wydajność przetwarza-

nia energii słonecznej w elektryczną mają polikrystaliczne ogniwa słoneczne, 
których sprawność dochodzi do 15%. Lepszą wydajność przetwarzania energii 
słonecznej posiadają moduły monokrystaliczne na bazie indu-galu lub kadmu-
-telluru, których wydajność osiąga 25%. Największa oczekiwana wydajność 
przetwarzania energii słonecznej jest w kaskadowych fotoelementach, które 
mają od 38 do 43% wydajności.

 – Orientacja paneli fotowoltaicznych. Idealnym przypadkiem byłoby, gdyby pane-
le fotowoltaiczne swoją powierzchnią roboczą były skierowane w stronę słońca 
pod kątem prostym. Aby panele fotowoltaiczne były skierowane w kierunku 
Słońca w jak najdłuższym przedziale czasu stosuje się dodatkowe urządzenie, 
które jest wyposażone w system nadążny za słońcem.

 – Przegrzanie instalacji. Podwyższona temperatura wpływa niekorzystnie na 
wytwarzanie energii elektrycznej, dlatego podczas montażu konieczne jest 
zapewnienie wentylacji i chłodzenia paneli.

Po uwzględnieniu wymienionych powyżej czynników i ustawieniu paneli fo-
towoltaicznych w odpowiedniej pozycji do kierunku Słońca, można uzyskać far-
mę fotowoltaiczną o wydajności wysokiej, lecz nie maksymalnej. Wydajność obli-
czona w sposób teoretyczny jest zawsze większa od wartości uzyskanej w sposób 
doświadczalny.

2.1.3.1. Orientacja systemu nadążnego

Głównym zadaniem systemu nadążnego jest ustawienie powierzchni roboczej far-
my fotowoltaicznej pod takim kątem, aby była ona skierowana bezpośrednio w kie-
runku słońca [8]. Tego typu rozwiązanie pokazano na rysunku 5, na którym widać 
urządzenie nadążne za Słońcem. W tym przypadku promienie słoneczne padają pro-
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stopadle do płaszczyzny powierzchni roboczej odpowiednio do położenia słońca na 
sferze niebieskiej, co pozwala uzyskać wysoką wydajność paneli fotowoltaicznych.

Rysunek 5. Orientacja fotowoltaicznego systemu nadążnego [6]

Na klasyfikację systemów nadążnych mają wpływ następujące czynniki [7]:
 – wielkość konstrukcji;
 – parametry elektryczne;
 – ograniczenia terenu;
 – szerokość geograficzna;
 – lokalne warunki pogodowe.

Systemy nadążne występują z jednym stopniem swobody lub z dwoma, czyli jedną 
osią obrotu lub z dwiema. Urządzenia śledzące promieniowanie słoneczne można 
podzielić w następujący sposób [8]:

 – z jedną osią obrotu:
 - pozioma oś obrotu, Single Axis Tracker (SAT);
 - pozioma oś obrotu, Horizontal Single Axis Tracker (HSAT);
 - pionowa oś obrotu, Vertical Single Axis Tracker (VSAT);
 - system z pionową osią obrotu instalowany na południowych ścianach dużych 

obiektów, Wall Horizontal Single Axis Tracker (WHSAT);
 - pochylona oś obrotu, Travers Single Axis Tracker (TSAT);
 - biegunowo zorientowana oś obrotu, Polar Aligned Single Axis Tracker (PASAT);

 – z dwiema osiami obrotu:
 - Dual Axis Trackers (DAT);
 - Tip-Tilt Dual Axis Tracker (TTDAT);
 - Azimuth-Altitude Dual Axis Tracker (AADAT).

Przykładem jednoosiowych systemów nadążnych jest system SAT, który przedsta-
wiono na rysunku 6. Zwykle oś obrotu tego systemu jest zorientowana wzdłuż osi po-
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łudnika północnego. Możliwe jest również zorientowanie go w dowolnym kierunku za 
pomocą algorytmów śledzenia promieni słonecznych Solar Position Algorithm (SPA).

Rysunek 6. Poziomy, jednoosiowy system nadążny SAT [8]

Innym przykładem jednoosiowego systemu nadążnego jest system HSAT poka-
zany na rysunku 7, w którym oś obrotu jest pozioma względem podłoża. Platforma 
z panelami fotowoltaicznymi jest bardzo wygodna do sterowania. Konstrukcja stołów 
wymaga, aby ich osie obrotu były równoległe do siebie oraz miały jednakowy odstęp 
pomiędzy sobą. Wygenerowanie maksymalnej produkcji energii elektrycznej zależy 
w głównej mierze od ukształtowania terenu, podającego cienia i pory dnia.

Rysunek 7. Pionowy, jednoosiowy system nadążny [8]
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Przykładem dwuosiowego systemu nadążnego jest system DAT, który pokazano 
na rysunku 8.

Rysunek 8. Dwuosiowy system nadążny [8]

System DAT ma dwa stopnie swobody, którymi są pionowa i pozioma oś obro-
tu. Każda z osi posiada swój własny napęd elektryczny sterowany z jednego źródła. 
Oś główna zamocowana jest równolegle względem podłoża, natomiast druga pro-
stopadle. Orientacja platformy względem osi obrotu systemu nadążnego ma duże 
znaczenie dla zwiększenia wydajności farmy fotowoltaicznej. System DAT pozwala 
na generowanie optymalnej ilości energii słonecznej dzięki możliwości podążania za 
promieniami słonecznymi w osi pionowej i poziomej. Niezależnie od tego w jakim 
położeniu znajduje się Słońce na niebie, system DAT jest w stanie za nim podążyć. 
Porównanie wydajności systemu nadążnego z systemem stacjonarnym przedstawio-
no na rysunku 9 [9].

Rysunek 9. Wydajność pracy systemów stacjonarnego i nadążnego [9]
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2 1 4  Analiza badań eksperymentalnych

2.1.4.1. Stacjonarny i nadążny system fotowoltaiczny

Badania eksperymentlane zostały przeprowadzone na dwóch rzeczywistych syste-
mach fotowoltaicznych pracujących w tych samych warunkach pogodowych, pierw-
szy w układzie stacjonarnym, a drugi w nadążnym. Pozwoliło to na porównanie 
efektywności systemu nadążnego od stacjonarnego.

Stacjonarny układ systemu fotowoltaicznego (SFS), który pokazano na rysun-
ku 10, posiada w sumie 125 sztuk polikrystalicznych panelów fotowoltaicznych 
Abi-solar-260. Moc znamionowa takiego systemu wynosi 32,4 kWp. Panele są 
umieszczone na metalowej stacjonarnej konstrukcji platformy o kącie nachylenia 
do horyzontu 550 i zerowym odchyleniu azymutalnym od kierunku południowego.

Rysunek 10  Stacjonarny fotowoltaiczny system paneli polikrystalicznych, 32,4 kWp [10]

Oznacza to, że azymut geograficzny platformy paneli fotowoltaicznych wynosi 
180° przy jego nachyleniu kątowym 125° do osi poziomej. Płaszczyzna platformy pa-
neli składa się z czterech pól, z których każde jest w odległości 8 m od poprzedniego. 
Pozwala to na pochylenie platformy z panelami w zimie o 220 w kierunku Słońca, 
w celu wyeliminowania zacienienia kolejnych stołów. Całkowita długość pola plat-
formy z panelami wynosi 35 m. Na każdym ze stołów znajduje się od 30 do 32 paneli. 
Statyczny system fotowoltaiczny jest obsługiwany przez 3 falowniki. Zastosowanie 
2x16 fotopanelów w dwóch ciągach zapewnia, że maksymalny prąd nie przekracza 
9 A, a napięcie od 485 V w trybie poboru maksymalnej mocy i do 665 V w stanie 
jałowym. Pole z 2x16 fotopanelami połączonymi szeregowo jest podłączone do wej-
ścia MPPT1 i MPPT2 pierwszego falownika. Drugie pole z 2x16 panelami jest pod-
łączone do wejścia MPPT1 i MPPT2 drugiego tego samego typu falownika. Podobnie 
w przypadku trzeciego falownika do wejścia MPPT1 zostało podłączone szeregowo 
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– równolegle 2x20 paneli fotowoltaicznych, natomiast do wejścia MPPT2 – 21 paneli. 
Dla trzeciego falownika uzyskano napięcie biegu jałowego 831 V na wejściu MPPT1, 
i 873 V na wejściu MPPT2. Prądy przy maksymalnym natężeniu promieniowania 
słonecznego nie przekraczają dla każdego z wejść 18,5 A i 9 A. Dzięki temu stacjo-
narny system fotowoltaiczny zbudowany z paneli polikrystalicznych jest najbardziej 
efektywny, gdy jest podłączony do falownika z możliwością dalszego zwiększania ob-
ciążenia na wejściu MPPT2 i zwiększenia mocy na każdym z falowników. Dodatko-
wo falowniki są połączone z regulatorem ładowania i ze sterownikiem bilansowania 
energii elektrycznej w sieci SES za pomocą sieci LAN. Pozwala to na przekierowanie 
niewykorzystanej energii elektrycznej wygenerowanej z promieniowania słonecznego 
do sieci elektroenergetycznej. Cały system wyposażony jest w urządzenia pamiarowe, 
bezpieczeństwa, sterowania i zarządzania, zarówno w sekcji DC, jak i AC.

Moc znamionowa systemu nadążnego wynosi 23,4 kWp i zawiera on 90 szt mo-
nokrystalicznych paneli. Panele fotowoltaiczne zostały umieszczone na 6 platformach 
nadążnych o poziomej i pionowej osi obrotu. Panele zostały podłączone do jednego 
falownika z dwoma wejściami MPPT. Trzy platformy nadążne są połączone ze sobą 
równolegle, a każda z nich posiada 15 fotopaneli połączonych szeregowo. W sumie 
daje to 3x15 paneli monokrystalicznych połączonych równolegle-szeregowo, które 
są podłączone do wejścia falownika MPPT1. Również do wejścia falownika MPPT2, 
w ten sam sposób podłączonych jest 3x15 paneli monokrystalicznych. W takiej kon-
figuracji połączenia paneli uzyskano prąd z 3 równoległych zestawów o maksymalnej 
wartości od 26 do 28 A i maksymalne napięcie przy pracy jałowej 634 V, a w trybie 
pracy przy maksymalnym natężeniu słonecznym od 460 do 470 V.

System nadążny, pokazany na rysunku 11, jest kontrolowany przez dwuosiowy 
azymutalny mechanizm śledzący na każdej z sześciu platform. Powierzchnia umiesz-
czonych modułów fotopaneli na każdej z platform wynosi około 23 m2. Za pomocą 
słonecznego systemu nadążnego AS-Sunflower 6, silniki elektryczne ustawiają me-
chanicznie dwie osie obrotowe regulując nachylenie kątowe poziome i azymutalne 
platformy. Azymutalny kąt obrotu wynosi ±600 w stosunku do kierunku południo-
wego. Kąt nachylenia poziomego może wahać się od 10° do 70°. System ten jest 
wyposażony w zintegrowany nadajnik mocy natężenia promieniowania słonecznego. 
Występują dwa tryby działania systemu śledzenia słońca, pasywny i aktywny. W try-
bie aktywnym system analizuje dane pobrane z czujnika promieniowania i steruje 
za pomocą silników elektrycznych układami nadążnymi platform, które są ustawia-
ne w kierunku maksymalnego natężenia promieniowania słonecznego. Pozwala to 
na uzyskanie energii całkowitej pochodzącej od promieniowania bezpośredniego 
i rozproszonego. W trybie tym system stale zużywa energię elektryczną na potrzeby 
monitorowania parametrów układu oraz na napędzanie silników przeznaczonych do 
pozycjonowania platform.
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Rysunek 11  Dwuosiowy słoneczny system nadążny [11]

W trybie pracy pasywnym układ nadążny pobiera tylko energię zużywaną przez 
system śledzenia natężenia promieniowania słonecznego i prędkości wiatru, nato-
miast nie steruje silnikami ustawiającymi osie obrotowe.

W obu trybach pracy, za pomocą łącza internetowego, dostępny jest całodobowy 
monitoring parametrów farmy fotowolaticznej, takich jak na przykład:

 – temperatura paneli fotowoltaicznych;
 – prędkość wiatru;
 – pozycja azymut-zenit;
 – moc natężenia promieniowania słonecznego.

2.1.4.2. Analiza danych pomiarowych

Pobrane nieuporządkowane dane cyfrowe z falowników i z urządzenia śledzącego 
zostały usystematyzowane na potrzeby przeprowadzenia analizy danych pomiaro-
wych. Pobrano następujące dane dla nadążnego i stacjonarnego systemu:

 – dzienna produktywność farm fotowoltaicznych według miesięcy;
 – średni czas aktywnej pracy systemów;
 – minimalna i maksymalna gęstość natężenia promieniowania słonecznego w każ-

dym z punktów obserwacji;
 – dane dotyczące produkcji energii elektrycznej dla każdej godziny pracy;
 – średnia statystyczna temperatura panelów fotowoltaicznych.
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Dla unifikacji przeprowadzonej analizy wykonano obliczenia ilości wyproduko-
wanej energii elektrycznej ze stacjonarnego i nadążnego systemu, odniesionej odpo-
wiednio do mocy znamionowej 32,4 kWp i 23,4 kWp.

Skuteczność systemu nadążnego odniesiona do stacjonarnego zastała obliczona 
za pomocą równania (5).

(5) 

gdzie: Pod,mono – dzienna wydajność zainstalowanych monokrytalicznych fotomodu-
łów systemu nadążnego odniesiona do mocy znamionowej 23,4 kWp tego sytemu; 
Pod,poly – dzienna wydajność zainstalowanych polikrystalicznych fotomodułów system 
stacjonarnego odniesiona do mocy znamionowej 32,4 kWp tego sytemu.

Pomiary były wykonywane od początku sierpnia do połowy listopada 2019 roku.
W sierpniu panowała pochmurna pogoda, dla której średnia moc natężenia pro-

mieniowania słonecznego wynosiła 380 W/m2 na jeden dzień. W związku z tym, 
wydajność stacjonarnego i nadążnego systemu, pokazana na rysunku 12, nie była 
wysoka. Pomimo tego, biorąc nawet pod uwagę zużycie energii elektrycznej przez 
system pozycjonowania wynoszące łącznie 5 kWh miesięcznie, zanotowano niewiel-
ką przewagę systemu nadążnego w zakresie 4–9% w zależności od dnia i natężenia 
promieniowania słonecznego.

Rysunek 12  Porównanie efektywności systemu nadążnego od stacjonarnego, sierpień 2019 r. 

Źródło: oprac. własne.
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Przewaga systemu nadążnego od stacjonarnego wynika nie tylko z pozycjono-
wania powierzchni paneli fotowoltaicznych względem Słońca, ale również z różnicy 
sprawności panelu monokrystalicznego wynoszącej 19%, a polikrystalicznego wy-
noszącej 17%. Natomiast, przy wysokim poziomie natężenia promieniowania sło-
necznego zawierającym się w przedziale od 550 W/m2 do 650 W/m2, odnotowano 
znaczący wzrost efektywności systemu nadążnego od stacjonarnego od 17% przy 
350 W/m2 do 33% przy 650 W/m2. Dodatkowo odnotowano, że w jasne słoneczne 
dni od 24 do 25 sierpnia przy natężeniu promieniowania słońca od 680 do 700 W/m2 

przewaga nadążnego systemu wynosiła 38%.
Na rysunku 13 pokazano dzienną produkcję energii elektrycznej wytwarzanej 

przez system stacjonarny i nadążny w sierpniu 2019 r. Można zauważyć, że w dniach 
maksymalnego natężenia słonecznego od 10 do 12 sierpnia i od 24 do 25 sierpnia 
wytwarzanie energii elektrycznej z systemu nadążnego (23.4 kWp) jest porównywal-
ne z systemem stacjonarnym (32.4 kWp). Dla systemu nadążnego wyprodukowana 
energia elektryczna wynosi 118 i 129 kWh, a dla stacjonarnego 120 i 122 kWh.

Rysunek 13  Dzienna produkcja energii, sierpień 2019 r.

Źródło: oprac. własne.

Ze względu na skrócenie średniej długości dnia we wrześniu efektywny czas wy-
twarzania energii elektrycznej przez farmę fotowoltaiczną jest zmniejszony i wystę-
puje spadek średniej temperatury dobowej. Ponadto we wrześniu zaobserwowano 
ostrzejsze szczyty rozjaśnienia słonecznego poprzez chmury. Na rysunku 14 można 
zaobserwować występowanie ostrzejszych szczytów średniego dziennego natężenie 
promieniowania słonecznego, które jest wyższe niż było w sierpniu 2019 r.

Analizując wydajność systemów stacjonarnego i nadążnego odniesiona do 1 kWp, 
stwierdzono w dniu 4 września wzrost wydajności systemu nadążnego do 38% przy 
średnim natężeniu promieniowania 650 W/m2. Natomiast w dniach 21 i 22 września, 
przy natężeniu promieniowania około 620–630 W/m2 wzrost wydajności wynosił tyl-
ko od 15 do 16%. Można to wytłumaczyć tym, że w dniach 3–4 września występowa-
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ły chmury z ostrymi krótkoczasowymi rozjaśnieniami. Na tej podstawie stwierdzono, 
że system nadążny jest bardziej skuteczny niż stacjonarny. Świadczy o tym ich dzien-
na wydajność, która wynosi dla systemu nadążnego 105 kWh, a dla stacjonarnego 
106 kWh. W okresie od 21 do 23 września był słoneczny dzień z lekkimi zachmu-
rzeniami o średnim natężeniu promieniowania słonecznego około 620–630 W/m2.

Rysunek 14  Porównanie efektywności systemu nadążnego od stacjonarnego, wrzesień 2019 r.

Źródło: oprac. własne.

Na rysunku 15 pokazano dzienną produkcję energii elektrycznej wytwarzanej 
przez system stacjonarny i nadążny we wrześniu 2019 r. Można zauważyć, że w dniach 
maksymalnego natężenia słonecznego od 2 do 3 września oraz 13 i 22 września za-
obserwowano, że wytwarzanie energii elektrycznej przez system nadążny (23,4 kWp) 
jest porównywalny z systemem stacjonarnym (32,4 kWp) i wynosi:

 – 3 września, dla systemu nadążnego 105 kWh, a dla stacjonarnego 108 kWh;
 – 13 września, dla systemu nadążnego 80 kWh, a dla stacjonarnego 85 kWh;
 – 22 września, dla systemu nadążnego 75 kWh, a dla stacjonarnego 90 kWh.

Na rysunku 15 widać, że w dniach od 11 do 15 września, przy natężeniu promie-
niowania słonecznego 550 W/m2, występuje wzrost wydajności systemu nadążnego 
do 27%. Wynika to z faktu, że średni czas ostrych rozjaśnień jest porównywalny 
z czasem zachmurzeń. 
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Rysunek 15  Dzienna produkcja energii, wrzesień 2019 r.

Źródło: oprac. własne.

Na rysunku 16 przedstawiono porównanie efektywności systemu nadążnego od 
stacjonarnego w październiku 2019 r., na którym można zaobserwować pogarszającą 
wydajność systemu nadążnego. Wynikało to z warunków pogodowych charaktery-
zujących się występowaniem gęstych chmur. Spowodowało to krótki czas działania 
farmy fotowoltaicznej z układem nadążnym przy niskim natężeniu promieniowania 
słonecznego.

Rysunek 16  Porównanie efektywności systemu nadążnego od stacjonarnego, październik 2019 r.

Źródło: oprac. własne.

Na początku października przy natężeniu promieniowania około 510–530 W/m2 
skuteczność systemu nadążnego w stosunku do stacjonarnego wynosiła ok. 10–11%. 
Oznacza to, że w dni pochmurne występowały krótkoterminowe rozjaśnienia i spa-
dek dziennej produkcji energii elektrycznej. Od 13 do 19 października pogoda była 
głównie pochmurna i deszczowa, z niewielkimi rozjaśnieniami.
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Natomiast w dniach 23 i 28 października odnotowano, że system stacjonarny jest 
bardziej skuteczny niż nadążny, ponieważ system nadążny zużywał w tych dniach 
dodatkowo energię potrzebną na sterowanie układem. Na tej podstawie stwierdzono, 
że zużycie energii przez system nadążny jest większe od wyprodukowanej przez cały 
fotowoltaiczny układ nadążny.

Stacjonarna farma fotowoltaiczna wyprodukowała w październiku 2019 r. 
1826 kWh. Natomiast farma fotowoltaiczna z układem nadążnym w październiku 
2019 r. wyprodukowała 1317 kWh energii, z czego około 6 kWh zostało zużyte na 
zasilenie sterowania tym systemem. Niskie zużycie energii elektrycznej przez układ 
sterowania system nadążnym świadczy o tym, że system w większości czasu był 
w stanie pasywnym. Można to zaobserwować na rysunku 17, na którym widać, że 
przebiegi dla obu systemów są podobne. Z analizy danych z tego miesiąca wynika, że 
średni dzienny czas aktywny wytwarzania energii elektrycznej wyniósł dla systemu 
nadążnego około 1,8 h, a dla stacjonarnego około 1,7 h. Podsumowując, stwierdzono, 
że przy średnim natężeniu promieniowania słonecznego wynoszącym do 350 W/m2 
system nadążny nie jest skuteczny.

Rysunek 17  Dzienna produkcja energii, październik 2019 r.

Źródło: oprac. własne.

Na rysunku 18 przedstawiono porównanie efektywności systemu nadążnego od 
stacjonarnego w listopadzie 2019 r., na którym można zaobserwować wyraźniejszy 
spadek efektywności i produkcji energii niż w październiku 2019 r. Do 6 listopada 
i od 13 do 17 listopada występowały na niebie gęste chmury. Od 7 do 12 listopada wy-
stępowały dni chłodne (2–3°C) i pochmurne z ostrymi przejaśnieniami do 500 W/m2, 
w których zaobserwowano gwałtowny wzrost efektywności systemu nadążnego. 
W tych dniach efektywność systemu nadążnego sięgała do 25%. Potwierdza to po 
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raz kolejny, że skuteczność systemu nadążnego wzrasta w warunkach pogodowych, 
w których występuje zachmurzenie z czasowymi przejaśnieniami. Czas trwania prze-
jaśnień do około 5–6 min. jest zbyt mały do wygenerowania energii, niezbędnej do 
uruchomienia systemu nadążnego.

Rysunek 18  Porównanie efektywności systemu nadążnego od stacjonarnego, listopad 2019 r.

Źródło: oprac. własne.

Na rysunku 19 pokazano, że w dniach od 7 do 11 listopada dzienna produkcja 
energii elektrycznej przez oba systemy w czasie przejaśnień jest prawie jednakowa 
i ponad dwukrotnie niższa niż wydajność obu systemów uzyskana w sierpniu 2019 r.

Rysunek 19  Dzienna produkcja energii, listopad 2019 r.

Źródło: oprac. własne.
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Stacjonarna farma fotowoltaiczna wyprodukowała okresie od 1 do 17 listopada 
2019 r. 561 kWh. Natomiast farma fotowoltaiczna z układem nadążnym w tym sa-
mym okresie wyprodukowała 485 kWh energii. Z analizy danych z tego okresu czasu 
wynika, że średni dzienny czas aktywny wytwarzania energii elektrycznej wyniósł dla 
systemu nadążnego około 1,2 h, a dla stacjonarnego około 1 h.

2 1 5  Wnioski

W okresie przeprowadzenia badań wykazano, że farma fotowoltaiczna z syste-
mem nadążnym posiada o około 1,5-krotnie większą wydajności w porównywaniu 
z systemem stacjonarnym o takiej samej mocy znamionowej.

Przy średnim natężeniu promieniowania słonecznego wynoszącym mniej niż 
350 W/m2 system nadążny jest mało efektywny.

Na proces poprawy parametrów fotoelementu wpływa zarówno technologia pro-
dukcji, jak i właściwości elektrofizyczne zastosowanych materiałów.

Skuteczność systemu nadążnego wzrasta w warunkach pogodowych, w których 
występuje zachmurzenie z czasowymi przejaśnieniami dłuższymi niż 6 min przy 
natężeniu promieniowania słonecznego przekraczającym 400 W/m2.
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2  

2.2. Zastosowanie młynów elektromagnetycznych do 
zintensyfikowania procesów technologicznych 
ukierunkowanych na ekoinnowacyjne rozwiązania

2 2 1  Wstęp

Zagrożenia płynące z postępującej degradacji środowiska naturalnego uświada-
miają nam jak ważne jest podjęcie wszelkich starań, aby zmniejszać i przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym. Jednym z najistotniejszych założeń ochrony naszego śro-
dowiska jest świadomość, że cały nasz ekosystem jest jednością, a to co zrobimy na 
jednym krańcu naszej planety, odbije się echem na jej przeciwległym krańcu. Nie 
ma więc granic narodowych czy geograficznych, a działania jednostek są tak ważne 
jak przedsięwzięcia ogólnokrajowe i międzynarodowe. Wiążą się z tym technologie 
ułatwiające oszczędne korzystanie z energii, jak na przykład zielone domy, zarówno 
w małych społecznościach, jak i w wielkich aglomeracjach. Racjonalne i oszczędne 
wykorzystanie energii to nie tylko efektywne wytwarzanie energii, ale także jej zrów-
noważona konsumpcja.

Zrównoważony rozwój to współcześnie koncepcja, bez której trudno mówić 
o przyszłości naszego świata. Rozwój gospodarczy wymaga stabilnych, pewnych 
i bezpiecznych źródeł energii, a środowisko naturalne nie może być narażane na 
negatywny wpływ niegospodarnego korzystania z zasobów energetycznych. Jedynym 
słusznym rozwiązaniem jest przywrócenie równowagi i doprowadzenie do stanu, 
w którym zasoby naturalne są wykorzystywane mądrze i gospodarnie, a przyroda 
może regenerować się i odnawiać, tak aby przyszłe pokolenia też mogły korzystać 
z jej dobrodziejstw i bogactwa. Jednak osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, czy-
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li równowagi pomiędzy gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym 
człowieka, wymaga zmian w ludzkiej mentalności, w przyzwyczajeniach, gospodarce 
i polityce. Z tego względu ekologiczne technologie energetyczne, inteligentne bu-
downictwo oraz wszelkie pokrewne gałęzie przemysłu nadal wymagają innowacji 
i nowych zastosowań istniejących już rozwiązań. Ekologiczne rozwiązania muszą 
być przyjazne nie tylko dla środowiska, ale także dla ludzi, którzy w nim żyją, a ich 
ekonomiczna opłacalność nie jest bez znaczenia.

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

Stale pojawiają się nowe problemy do rozwiązania, dlatego też badania naukowe 
dotyczące efektywności energetycznej, energetyki odnawialnej, nowoczesnych tech-
nologii i ekorozwoju powinny być niestrudzenie kontynuowane dla dobra ludzkości. 
Do istotnych problemów środowiskowych można zaliczyć między innymi:

 – Spalanie paliwa kopalnianego w celu wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej. 
Elektrownie cieplne opalane węglem, ropą i gazem są głównym źródłem ener-
gii elektrycznej na całym świecie i wytwarzają większość gazów cieplarnianych 
zawartych w atmosferze.

 – Zanieczyszczenie środowiska substancjami toksycznymi, które jest spowodowa-
ne głównie przez nowoczesny przemysł ciężki i rolnictwo. Ekosystem skażony 
toksycznymi chemikaliami lub metalami ciężkimi jest bardzo trudny do od-
tworzenia. Niestety, w praktyce rzadko systematycznie przeciwdziała się takim 
przypadkom.

 – Zwiększenie ilości odpadów, które jest wynikiem nadmiernego zużycia zaso-
bów oraz produkcją tworzyw sztucznych. Wynika to z nieustającego tempa 
produkcji i potrzeby pakowania produktów. Zatem potrzeba zintensyfikowania 
procesu utylizacji odpadów jest ściśle związana z szybkim wzrostem populacji 
na świecie i potrzebą jej obsługi.

Potrzebne są zatem nieszablonowe rozwiązania, technologie oraz prace badawczo 
– rozwojowe, które mają na celu rozszerzenie wykorzystania nietradycyjnych wpły-
wów fizycznych i fizykochemicznych na przetwarzane surowce. W niniejszej publi-
kacji omówiono procesy technologiczne, które mogą przyczynić się do przynajmniej 
częściowego wyeliminowania opisanych problemów środowiskowych.
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2 2 2  Elektromagnetyczne metody intensyfikacji procesów technologicznych

Do elektromagnetycznych metod intensyfikacji procesów technologicznych za-
licza się takie metody, w których rolę czynnika efektywnego odgrywa energia pola 
elektromagnetycznego [12]. Klasyfikacja tego typu metod elektromagnetycznych jest 
zwykle przeprowadzana według różnych charakterystyk pola elektromagnetycznego, 
na przykład:

 – siłowych;
 – energetycznych;
 – częstotliwościowych;
 – czasowych;
 – przestrzennych.

Ponadto, w zależności od zmiany charakterystyk siłowych pola magnetycznego 
(indukcji, natężenia, itp.) w czasie, wyróżnia się pola statyczne, zmienne i stacjonarne 
(quasi-stacjonarne).

Coraz częściej energia pola magnetycznego wykorzystywana jest do rozdrabnia-
nia lub mieszania ciał twardych, emulgowania cieczy i gazów, otrzymania aerozoli, 
a także do tak zwanej aktywacji substancji. Aktywacja substancji jest to zwiększe-
nie aktywności chemicznej jej cząstek twardych poprzez mielenie ich w trybie ude-
rzeniowym, ściernym lub hybrydowym. Prowadzi to do gromadzenia się defektów 
strukturalnych, zwiększonej krzywizny powierzchni, przemian fazowych, a nawet 
do amorfizacji kryształów. Aktywacja substancji przy pomocy pola magnetycznego 
pozwala zintensyfikować różne procesy technologiczne i zwiększyć ich efektywność 
energetyczną [14, 15].

O sprawności urządzeń realizujących wspomniane funkcje rozdrabniania lub 
mieszania za pomocą pola elektromagnetycznego oraz o parametrach technologicz-
nych przeprowadzanych w nich procesów decyduje stopień przekształcenia zużytej 
energii na energię przetworzenia materiałów. Mechanizm przekazywania energii, 
stadium jej przekształcenia, a także rodzaje i intensywność oddziaływań mechanicz-
nych zależą od sposobu kształtowania siły dyspergującej oraz konstrukcji urządzenia.

Analiza dostępnych informacji naukowo – technicznych i patentowych z tej dzie-
dziny, wykazała, że minimalne straty energii w dużym stopniu zapewnia konstrukcja 
urządzeń, w których energia pola elektromagnetycznego bezpośrednio przekształca 
się na energię kinetyczną elementów mielących (mielników). Właśnie ten sposób 
przekształcenia energii stosowany jest w urządzeniach wykorzystujących metody 
dyspergowania materiałów przy użyciu mielników, które są swobodnie umieszczane 
w ich komorach roboczych [2, 5, 15]. Urządzenia te można traktować jako napęd, 
w którym na mielniki ferromagnetyczne oddziaływują dwa rodzaje sił. Pierwszy ro-
dzaj sił jest powiązany z polem magnetycznym, natomiast drugi z rozdrabnianym lub 
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mieszanym produktem. Rozpędzone dzięki wymienionym siłom mielniki przeno-
szą swoją energię na cząstki obrabianego materiału. Najpopularniejsze tego rodzaju 
urządzenia to tak zwane młyny elektromagnetyczne (MEM) ze zmiennym polem 
magnetycznym [1, 4, 17]. Podejmowane są również próby zastosowania urządzeń 
opartych na wykorzystaniu energii magnesów trwałych i pól elektromagnetycznych 
prądu stałego w celu intensyfikacji procesów mielenia lub mieszania [13].

2 2 3  Zasady działania, klasyfikacja i konstrukcja

Informacje z dostępnych materiałów patentowych wykazują dużą liczbę młynów 
elektromagnetycznych, których zasada działania opiera się na ruchu ferromagnetycz-
nych elementów mielących w polu magnetycznym [1, 8, 13]. Analizując dostępne 
konstrukcje tego rodzaju młynów można zaproponować następującą klasyfikację:

1) z quasi-stacjonarnym polem magnetycznym prądu przemiennego;
2) ze stacjonarnym stałym polem magnetycznym prądu stałego;
3) polem magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych.

Wymienione zasady przekształcenia energii pokazano na rys. 1. 

Rysunek 1. S

a)          b)                c)

chematy ideowe induktorów MEM, w których pole magnetyczne wytwarza się: 
a) wielofazowym prądem przemiennym; b) prądem stałym; c) magnesami trwałymi

Źródło:  oprac. własne.

Można tu zauważyć, że główną wadą przekształtników typu (b) i (c) jest zasto-
sowanie zewnętrznego mechanizmu napędzającego, który obraca obwód magne-
tyczny. Występujące w tych przypadkach, nieuniknione straty, powodują że takie 
rozwiązania tracą konkurencyjną przewagę. Ponadto, ze względu na to, że większość 
energii elektrycznej wytwarzana jest w postaci prądu przemiennego o częstotliwości 
przemysłowej, realizacja procesów technologicznych, wykorzystujących prąd stały, 
wymaga prostowników o dużej mocy. Takiemu procesowi również towarzyszyć będą 
straty energii, których można uniknąć stosując źródło zasilania w postaci prądu prze-
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miennego. W związku z tym można stwierdzić, że najskuteczniejszym urządzeniem 
do oddziaływania na materiały obciążeniami uderzeniowymi i ściernymi są młyny 
elektromagnetyczne, w których energia pola elektromagnetycznego przekazywana 
jest bezpośrednio do mielników ferromagnetycznych, poruszających się w objętości 
komory roboczej [10, 11]. Dodatkową zaletą tego typu technologii jest wytworzenie 
warunków aktywacji w całej objętości przetwarzanej substancji.

Analiza zasady działania i konstrukcji młynów opartych na wykorzystaniu prze-
miennych pól magnetycznych wykazała szereg cech, które decydują o zastosowanym 
w nich sposobie wytwarzania siły rozpraszającej. Na podstawie tych cech można 
dokonać klasyfikacji MEM ze względu na:

 – konstrukcję induktora pola magnetycznego;
 – konstrukcję komory roboczej;
 – kształt mielnika;
 – tryb działania uzwojenia induktora.

Tego rodzaju klasyfikację przedstawiono za pomocą schematu na rys. 2.

Rysunek 2. Klasyfikacja młynów elektromagnetycznych prądu przemiennego

Źródło:  oprac. własne.



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

100 

Efekty techniczne, które przyczynią się do intensyfikacji procesu rozdrabniania, 
osiągane są w MEM poprzez połączenie działania cech przedstawionych na rys. 2. 
W takim przypadku cechy charakteryzujące sposób wytwarzania pól magnetycz-
nych będą determinować konstrukcję tego typu młyna (rys. 3). Topologia rozkładu 
pola magnetycznego w komorze roboczej wpływa na charakter ruchu i intensywność 
oddziaływania siłowego mielników z cząstkami przetwarzanej substancji. Od tych 
czynników zależy sposób kształtowania siły rozpraszającej w MEM i przebieg dysper-
gowania, które mają wpływ na wydajność procesu technologicznego rozdrabniania 
materiałów [17, 18]. Taka zależność przyczynowo-skutkowa pozwala na określenie 
zakresu zastosowania MEM z uwzględnieniem ich konstrukcji oraz właściwości fi-
zyko-mechanicznych przetwarzanej substancji.

Rysunek 3. P

         a)    b)

         c)    d)

         e)    f)

odstawowe konstrukcje MEM: a) induktor z rozmieszczeniem zewnętrznym, pro-
mieniową strefą zębowa, z biegunami utajonymi, z cylindryczną komorą roboczą; 
b) induktor z osiową strefą zębową, z biegunami jawnymi, z pierścieniową komo-
rą roboczą; c) z trzema induktorami o położeniu zewnętrznym, promieniową strefą 
zębową, z biegunami utajonymi, z toroidalną komorą roboczą; d) z zewnętrznym 
induktorem, z cylindryczną komorą roboczą i mielnikami płytkowymi; e) induktor 
z rozmieszczeniem kombinowanym, promieniową strefą zębową, z biegunami utajo-
nymi, z cylindryczną komorą roboczą; f) z wewnętrznym induktorem, promieniową 
strefą zębową, z pierścieniową komorą roboczą

Źródło:  oprac. własne.
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Obecnie brakuje ogólnie przyjętych metod projektowania i obliczania tego typu 
urządzeń. Zaprezentowana w niniejszej publikacji klasyfikacja młynów prądu prze-
miennego, może inspirować do tworzenia nowych konstrukcji MEM i przeprowa-
dzenia, przynajmniej na poziomie jakościowym, analizy porównawczej ich podsta-
wowych wskaźników techniczno-ekonomicznych.

2 2 4  Zastosowanie w przemyśle

W oparciu o przeprowadzoną analizę podjęto próbę zidentyfikowania głównych 
dziedzin zastosowań proponowanej technologii rozdrabniania/mieszania substancji.

Na twarde paliwo kopalne składają się użyteczne kopaliny pochodzenia orga-
nicznego począwszy od torfu i łupków palnych do antracytów. Największym zainte-
resowaniem gospodarki i nauki zajmuje węgiel, który nadal jest bardzo ważnym su-
rowcem naturalnym dla przemysłu paliwowo-energetycznego. Ze względu na swoje 
unikalne właściwości węgiel należy uznać za najcenniejszy surowiec dla przemysłu 
chemicznego.

Obecnie najważniejszym zadaniem w badaniu właściwości węgla jest opracowa-
nie nowych i zintensyfikowanie istniejących metod przetwarzania, w odniesieniu do 
paliwowych i pozapaliwowych możliwości jego wykorzystania.

Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest wykorzystanie siłowego 
wpływu pól fizycznych zarówno na etapie przetwarzania surowców, jak i w bezpo-
średnim procesie otrzymywania produktów przetworzonych [4, 6]. Ponadto mate-
riały węglowe pochodzenia naturalnego, takie jak grafit lub węgiel, są jednym z per-
spektywicznych produktów zastępczych sadzy, która jest głównym wypełniaczem 
kompozytów elastomerowych. Materiały węglowe pochodzenia naturalnego w swojej 
pierwotnej postaci nie mogą w pełni konkurować z sadzą [15]. Możliwość taka za-
chodzi dopiero na skutek ich obróbki w młynie elektromagnetycznym z wirującym 
polem magnetycznym i mielnikami ferromagnetycznymi, dzięki którym dokonuje 
się szybka i skuteczna aktywacja oraz modyfikacja powierzchni twardych substancji 
rozproszonych [3].

W [4] przedstawiono innowacyjną technologię przemiału węgla wraz z jego su-
szeniem za pomocą MEM, która ma na celu zwiększenie sprawności pracy kotłów 
energetycznych. Omówiono również znaczenie uzyskania odpowiedniego poziomu 
ziarnistości paliwa w zależności od jego zastosowania oraz wpływu wilgotności na 
efektywność energetyczną.

Według autorów publikacji [2, 7] zespół czynników, takich jak:
 – mechaniczne zderzenia cząstek tej substancji z mielnikami i wynikające z tego 

lokalne ośrodki wysokiej temperatury i ciśnienia;
 – drgania dźwiękowe i ultradźwiękowe;



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

102 

 – kawitacja i elektroliza, które zachodzą w ciekłym środowisku w wyniku ruchu 
mielników ferromagnetycznych;

 – wirujące pole magnetyczne;
działających na substancję znajdującą się w komorze roboczej MEM, może pro-

wadzić do:
 – deformacji sieci krystalicznej ciał twardych;
 – gwałtownego wzrostu aktywności chemicznej;
 – stopnia dysocjacji, itp.

Tego rodzaju procesy fizykochemiczne wytwarzają warunki, które w normalnych 
okolicznosciach są niemożliwe lub bardzo skomplikowane.

Podobnie autorzy publikacji [16, 18] potwierdzają, że pola elektryczne i magne-
tyczne w istotny sposób wpływają na szybkość reakcji chemicznych oraz na właści-
wości fizyczne substancji. Zatem pola elektryczne i magnetyczne induktora MEM 
mogą wpływać na strukturę i właściwości substancji oraz na przebieg i wyniki róż-
nych procesów fizykochemicznych.

W publikacji [3] omówiono systemy rozdrabniania stosowane w polskich zakla-
dach wzbogacania rud miedzi. Ich nieefektywność wynika z konieczności wyodręb-
niania ziaren minerałów siarczkowych o wielkości ziarna poniżej 20–25 mikronów. 
Dlatego poszukuje się alternatywnych rozwiązań związanych z wydajnym mieleniem, 
zwłaszcza trudnych do wzbogacenia frakcji pośrednich produktu. Badane jest rów-
nież zastosowanie energooszczędnego MEM przy mniejszym zużyciu materiałów 
eksploatacyjnych (mielników).

Ostatnich czasach obserwuje się tendencję do zwiększania właściwości fizycznych 
i mechanicznych materiałów budowlanych w wyniku aktywacji składników surowco-
wych. Jedną z takich metod jest aktywacja cementu w MEM [16]. W publikacji [14] 
autorzy rozważają MEM do dyspergowania ziaren cementu.

Produkcję mieszanek budowlanych na bazie spoiw gipsowych otrzymuje się 
obecnie poprzez niskotemperaturowe wyżarzanie surowców naturalnych do półwo-
dzianu siarczanu wapnia. Inne rodzaje spoiw gipsowych, tak zwane nie wyżarzone 
i wysoko wyżarzone, mają dziś ograniczone zastosowanie. Wynika to z konieczności 
długotrwałego rozdrabniania surowców gipsowych wraz z aktywatorami twardnie-
nia, w celu produkcji nie wyżarzonych spoiw gipsowych oraz ze znacznego zużycia 
energii do produkcji wysoko wyżarzonych spoiw gipsowych [19]. Wyniki opubli-
kowanych badań wskazują, że powyższe wady nie wyżarzonych anhydrytów można 
częściowo lub całkowicie wyeliminować stosując do ich produkcji młyny elektroma-
gnetyczne o odpowiedniej konstrukcji.

Autorzy publikacji [18] koncentrują się na rozwiązaniu jednego z problemów 
ekologicznych, jakim jest zanieczyszczenie środowiska przez gospodarstwa i kom-
pleksy hodowlane. Proponują oszczędzającą zasoby i niskoodpadową technologię 
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oczyszczania ścieków gnojowicy, w której zmniejszenie zużycia reagentów odbywa 
się poprzez mechaniczną aktywację produktów oczyszczania za pomocą MEM.

Produkcja biopaliw o maksymalnej wartości opałowej jest możliwa dzięki usu-
waniu nieprzereagowanego alkoholu metylowego oraz skutecznemu oddzielaniu 
surowej gliceryny i innych domieszek. O skuteczności reakcji chemicznych w tym 
procesie decyduje efektywność wymieszania składników. Zgodnie z wynikami opu-
blikowanych badań [20], wykorzystanie MEM w procesie technologicznym produkcji 
biopaliw do silników wysokoprężnych, może znacząco zwiększyć szybkość i jakość 
tzw. reakcji estryfikacji.

2 2 5  Wskaźniki wydajności

Z badań teoretycznych dynamiki mielników ferromagnetycznych w komorze ro-
boczej MEM [5] wynika, że układ ten stwarza warunki niezbędne do intensywnego 
mieszania i rozdrabniania systemów wieloskładnikowych. Ustalono, że wielkość siły 
działającej na składniki mieszaniny oraz charakter ruchu ferromagnetycznych miel-
ników zależy od właściwości magnetycznych elementów roboczych, ich wymiarów 
geometrycznych i ilości w komorze roboczej, natężenia zewnętrznego pola elektro-
magnetycznego oraz stanu fizykochemicznego przetwarzanych surowców.

Badania eksperymentalne wykazały, że intensywny ruch ferromagnetycznych 
mielników w komorze roboczej jest możliwy tylko w przypadku, gdy ich ilość jest 
mniejsza od pewnej wartości, po przekroczeniu której ruch mielników zanika. 
Zwiększenie liczby mielników prowadzi do zaprzestania ich ruchu i wyjścia ze strefy 
działania pola elektromagnetycznego. Kryterium oceny warunków, w których ele-
menty ferromagnetyczne przestają intensywnie poruszać się w obszarze roboczym, 
może stanowić współczynnik wypełnienia [13]. Określenie tej zależności w sposób 
analityczny jest problematyczne, ponieważ wszystkie jej parametry są współzależne. 
Dlatego stosowane są metody eksperymentalne.

Ruch dużej ilość elementów ferromagnetycznych (mielników) wywołuje oddzia-
ływania uderzeniowe, oraz siły oporu na części produktów mielących, w wyniku 
których powstają drgania mechaniczne i magnetostrykcyjne. Tego rodzaju drgania 
są przenoszone na substancję roboczą, powodując wibracje akustyczne. Wielkość 
amplitudy ciśnienia fal akustycznych o odpowiedniej częstotliwości może również 
posłużyć jako wskaźnik wydajności MEM.

Przy zastosowaniu MEM w ciągłych procesach technologicznych, o którym piszą 
autorzy [11], prędkość strumienia transportowego, przez który doprowadzana jest 
substancja do obszaru roboczego, w sposób istotny wpływa na pracę MEM podczas 
mieszania i rozdrabniania składników. Ponadto stabilna warstwa ferromagnetycz-
nych mielników może istnieć w strefie indukowania pola magnetycznego tylko do 
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pewnej określonej prędkości tego strumienia. Dalszy wzrost tej prędkości prowadzi 
do usunięcia mielników ze strefy aktywnej i do utworzenia skupisk o kształcie tarczy. 
W takim przypadku cząsteczki substancji poruszają się z tą samą prędkością kątową 
co mielniki. Ze względu na brak ich wzajemnego oddziaływania nie występuje wów-
czas proces mielenia i zwiększa się zużycie ścianek komory roboczej. Z tego powodu 
wielu ekspertów zajmujących się analizą procesów zachodzących w MEM podkreśla 
ogromną wagę badań związanych z dynamiką strumienia transportowego oraz wa-
runków powstawania krytycznego trybu pracy młyna.

Intensywny ruch elementów ferromagnetycznych powoduje znaczne dynamiczne 
obciążenia na ścianki komory roboczej, co prowadzi do zużycia jej warstwy wierzch-
niej. Zużycie mechaniczne spowodowane tarciem mielników o powierzchnię komory 
roboczej oraz ich wpływ na tę powierzchnię, można również uznać jako wskaźnik 
wydajności MEM.

2 2 6  Metody badawcze

Niemal całe spektrum nowoczesnych metod badawczych jest wykorzystywane 
do badania procesów zachodzących podczas funkcjonowania MEM, do określania 
i uzasadniania optymalnych parametrów MEM oraz do doboru sposobów przetwa-
rzania surowców wieloskładnikowych.

Głównym z nich jest matematyczne modelowanie dynamiki procesów w MEM. 
Wyniki takiego modelowania pokazują w pewnym przybliżeniu intensywność i czas 
przetwarzania substancji, sprawność młyna oraz poziom jego energochłonności itp. 
Przykładowo w publikacji [10] autorzy, podkreślając aktualność zadania stworzenia 
odpowiedniej metody obliczania procesów w MEM, proponują model matematycz-
ny procesu szlifowania metalu, oparty na algorytmie genetycznym i sztucznej sieci 
neuronowej.

Szczególnie ważną rolę w badaniach nad MEM odgrywa również zastosowanie 
metod eksperymentalnych. Na przykład w pracy [16] do badania związków między 
wskaźnikami wydajności tak złożonych obiektów jak MEM, zaproponowano graficz-
no – analityczną technikę, opartą na teorii planowania eksperymentu. Omawiając 
wskaźniki jakości rozdrabniania, takie jak wielkość ziaren mielonej masy, autorzy 
[1, 2, 6, 9, 11] próbują ustalić związek pomiędzy kształtem i wielkością mielników, 
wymaganym czasem, stopniem wypełnienia komory roboczej, itp.

2 2 7  Wnioski

Aktualną problematyką naukową i techniczną związaną z rozwiązywaniem pro-
blemów środowiskowych jest ustawiczne poszukiwanie nowych sposobów oszczę-
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dzania zasobów, intensyfikacja i zwiększanie wydajności procesów rozdrabniania/
mieszania oraz opracowywanie odpowiedniego nowego sprzętu przy obniżonych 
kosztach jednostkowych.

Jednym z podstawowych kierunków badań MEM jest krytyczna analiza zalet 
i wad istniejącego sprzętu do mielenia/mieszania różnych substancji, w celu okre-
ślenia możliwości dalszej poprawy jego wydajności. Zwiększenie wydajności MEM 
można osiągnąć poprzez optymalizację konstrukcji, zachodzących w nim procesów 
technologicznych, trybów mielenia/mieszania oraz automatyzację systemów ste-
rowania. Wśród najbardziej obiecujących kierunków rozwoju MEM jest naukowe 
uzasadnienie i praktyczne wdrożenie nowego typu młynów elektromagnetycznych, 
w ramach których dąży się do wyeliminowania istniejących wad w aktualnie stoso-
wanych tego rodzaju urządzeniach.

Do konstrukcyjnych wad MEM można zaliczyć:
 – istniejące konstrukcje induktorów pola magnetycznego, nawet przy zastosowa-

niu wymuszonego chłodzenia, są w stanie zapewnić średnią wartość indukcji 
magnetycznej w komorze roboczej nie wyższą niż 0,10–0,15 T, co nie wystarcza 
do skutecznego rozdrobnienia niektórych ciał twardych;

 – induktory MEM z biegunami jawnymi charakteryzują się zwiększonym pozio-
mem rozproszenia pola magnetycznego na poziomie 20–40%, co negatywnie 
wpływa na sprawność całego procesu przekształcenia energii;

 – induktor MEM działa przy niskim współczynniku mocy, dlatego wymaga za-
stosowania urządzeń kompensujących.

Do wad teoretycznych metod badania procesów zachodzących w MEM można 
zaliczyć:

 – istniejące metody obliczania MEM nie wiążą jego wskaźników projektowych 
z wydajnością procesu rozdrabniania/mieszania;

 –  istniejące metody obliczania MEM wykorzystują zależności empiryczne opra-
cowane na podstawie badań eksperymentalnych dla dość wąskiego zakresu 
parametrów projektowych;

 – metody optymalizacji systemów sterowania procesami z wykorzystaniem 
modeli matematycznych MEM opierają się na wynikach obliczeń o przecięt-
nym poziomie adekwatności oraz są zbudowane na podstawie statystycznych 
danych eksperymentalnych;

 – nie poświęca się wiele uwagi na opracowanie metod oceny jakości produktów 
mielenia ani bezpośrednio w trakcie przetwarzania, ani bezpośrednio po nim.

Analiza przedstawionych w niniejszej publikacji zagadnień wskazuje, że obecne 
metody projektowania MEM opierają się głównie na przetwarzaniu statystycznych 
danych eksperymentalnych i nie zawierają jednoznacznych zaleceń, z których wy-
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nikałby powiązanie efektywności młyna elektromagnetycznego z jego wskaźnikami 
projektowymi.
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2  

2.3. Tor odzyskiwania energii w kinetycznym magazynie  
na bazie silnika PM BLDC

2 3 1  Wstęp

W podstawowych układach energoelektronicznych mamy styczność z prostow-
nikami, gdzie napięcie wejściowe ma stałą wartość oczywiście w zakresie tolerancji 
oraz stałą częstotliwość, a napięcie wyjściowe jest regulowane lub ustawione na okre-
śloną wartość. W przypadku kinetycznego magazynu energii w torze odzyskiwania 
energii pracuje prostownik, który jest zasilany trójfazowym napięciem trapezowym 
o zmiennej częstotliwości i napięciu, praktycznie rzecz biorąc od pewnej maksymal-
nej wartości do zera. Napięcie wyjściowe natomiast ma stałą wartość dopasowaną do 
wartości napięcia ładowania samochodów elektrycznych lub zasilania sinusoidalnego 
falownika 3x400 V, 50 Hz.

2 3 2  Układ odzyskiwania energii w kinetycznym magazynie

Magazyny energii to jedno z podstawowych ogniw wszystkich nowoczesnych sys-
temów energetycznych, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z energią odna-
wialną. Istnieje wiele rozwiązań magazynów energii, od najprostszych opartych na 
różnych rodzajach akumulatorów, a skończywszy na najbardziej zaawansowanych 
technicznie i technologicznie, opartych na superkondensatorach czy kinetycznych 
magazynach energii. Struktura kinetycznego magazynu energii przedstawiona na 
rys. 1 zawiera następujące bloki tworzące kompletny magazyn energii.
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Rysunek 1. Struktura kinetycznego magazynu energii na bazie silnika PM BLDC [3]

W ramach zgłoszenia patentowego zostały zastrzeżone między innymi: właściwy 
magazyn na bazie silnika PM BLDC w wersji outrunner oraz specjalny prostownik 
oznaczony na rysunku 1 jako RMF. Prostownik ten działa na zupełnie innej zasa-
dzie, ponieważ zwyczajne prostowniki mają stałe napięcie wejściowe i stałą częstotli-
wość w ramach tolerancji sieci, natomiast stałe napięcie wyjściowe lub regulowane, 
a prostownik RMF ma zmienne napięci wejściowe i zmienną częstotliwość napięcia 
wejściowego oraz regulowane lub stałe napięcie wyjściowe. Napięcie wyjściowe osią-
ga maksymalną wartość dla maksymalnej zmagazynowanej energii, natomiast przy 
„rozładowanym” magazynie osiąga wartość zero. Podobnie jest z częstotliwością, dla 
maksymalnej zmagazynowanej energii osiąga maksymalną wartość częstotliwości, 
natomiast przy rozładowaniu zmniejsza się, aż praktycznie do zera. Podstawowym 
problemem jest zapewnienie stabilnej synchronizacji w zakresie od 0,5 Hz do 500 Hz, 
czyli przez dwie dekady, co jest znacznym utrudnieniem dla wszystkich układów pra-
cujących w prostowniku. Dotyczy to układów synchronizacji modułu sterującego, ga-
sików i oczywiście samych tyrystorów. Napięcie wyjściowe jest coraz trudniejsze do 
wygładzenia na odpowiednim poziomie tętnień, ze względu na to, że częstotliwość 
tętnień zmienia się w zakresie od 3 Hz do 3000 Hz. Dla dużych prądów lepszym roz-
wiązaniem będzie filtr typu LC [4], dla którego współczynnik wygładzenia G wynosi:

(1)
 

ω – częstotliwość tętnień, L – indukcyjność, C – pojemność

dodatkowo lepsze efekty uzyskuje się dla wyprostowanego napięcia trapezowego 
rysunek 1. 
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Rysunek 2. Przebieg trójfazowego napięcia trapezowego, w czasie pracy generatorowej dla pręd-
kości obrotowej 15 obr/min

Zakres rejestrowanych prędkości obrotowych mieści się w zakresie od 0,1 Hz do 
250 Hz. 

Przebiegi przedstawione na poniższych oscylogramach zawierają: 
 – na kanale 1 (K1) przebieg prądu wyjściowego;
 – na kanale 2 (K2) przebieg napięcia wyjściowego;
 – na kanale 3 (K3) przebieg synchronizacji oraz 
 – na kanale 4 (K4) napięcie między fazowe.

Nastawy sond:
 – prądowa z izolacją galwaniczną 10 mV/A   K1;
 – napięciowa z izolacją galwaniczną 100:1     K2, K4;
 – przebieg synchronizacji sonda 10:1              K3.

Rysunek 3. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 90%
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Przedstawiony oscylogram zawiera przebiegi dla obciążenia rezystancyjnego 

Rysunek 4. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 55%

Rysunek 5. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 35%
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Rysunek 6. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 15% 

Przedstawione oscylogramy od 2 do 5 zawierają przebiegi dla obciążenia rezystan- 
cyjnego. 

Rysunek 7. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 90%
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Rysunek 8. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 35%

Przedstawione oscylogramy 6 i 7 zawierają przebiegi dla obciążenia pojemnościowo- 
-rezystancyjnego. 

Rysunek 9. Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 90%
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Rysunek 10  Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 35%

Przedstawione oscylogramy 8 i 9 zawierają przebiegi dla obciążenia indukcyjno-  
-pojemnościowo-rezystancyjnego.

Rysunek 11  Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 90%
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Rysunek 12  Przebiegi prądu i napięcia wyjściowego dla wysterowania prostownika na poziomie 35%

Przedstawione oscylogramy 10 i 11 zawierają przebiegi dla obciążenia indukcyjno- 
-rezystancyjnego.  

Dla przebiegów przedstawionych na rysunkach od 2 do 11 został zastosowany 
dławik o indukcyjności 1,3 mH oraz kondensator o pojemności 470 μF natomiast ob-
ciążeniem były żarówki o mocy 400 W. W wyniku przeprowadzonych testów wynika 
jednoznacznie, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtra wyjścio-
wego opartego na indukcyjności i pojemności w konfiguracji typu Γ.

Rysunek 13  Układ filtra (obwodu pośredniczącego) z napięciem wejściowym stałym lub regulowanym 
oraz z napięciem wyjściowym stałym lub regulowanym [2]

Napięcie przemienne UZ2 wynosi w tym przypadku wartość:

(2)
 

U1h – wartość skuteczna 1 harmonicznej napięcia wejściowego,
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m – liczba pulsów napięcia sieciowego w czasie jednego okresu napięcia zasilania,
ω – częstotliwość kątowa – (2πf),
C – kondensator,
L – dławik,

Dla odpowiedniego współczynnika wygładzenia napięcia można wyznaczyć war-
tość C i Ld, natomiast minimalna Ldgr powinna spełnić następującą nierówność

(3)
 

Ro – rezystancja obciążenia.

w praktyce wartość Ld przyjmuje się 5 do 10 Ldgr.

2 3 3  Podsumowanie

Po analizie przebiegów wyprostowanych dla różnych kątów załączenia tyrystorów, 
dla prostownika sinusoidalnego i trapezowego wynika, że sprawa tętnień nie jest tak 
jednoznaczna. Generalnie przebiegi z generatora trapezowego z silnika/prądnicy sil-
nika PM BLDC, dla przebiegów idealnych wykazują mniejsze napięcia tętnień w po-
równaniu do przebiegów sinusoidalnych. Najważniejszym warunkiem jest uzyska-
nie idealnego przebiegu trapezowego, co nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ 
kształt tego napięcia jest zależny od konstrukcji silnika między innymi od rozkładu 
kątowego magnesów. Dla idealnego rozkładu górnej i dolnej płaskiej części przebiegu 
trapezowego powinna wynosić 120 stopni, a przejścia z dolnej płaskiej części do gór-
nej i odwrotnie powinien wynosić 60 stopni, czyli w sumie 120, co łącznie daje jeden 
pełny okres. Częściowo te zależności związane z podziałem przebiegu trapezowego 
są widoczne na rys. 1, ponieważ widoczne załamanie przy przejściu z maksymalnej 
górnej do dolnej wartości i odwrotnie powoduje, że ten przebieg nie jest idealnym, 
i w efekcie wywołuje zwiększenie tętnień. Innym, korzystniejszym czynnikiem wpły-
wającym na zmniejszenie wartości tętnień jest sam kształt przebiegu trapezowego 
i sinusoidalnego rys. 14 w górnej części amplitudy tych przebiegów.  
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Rysunek 14  Przebiegi napięcia prostownika zasilanego napięciem sinusoidalnym trójfazowym

K1 przebieg napięcia sinusoidalnego 
K2 przebieg napięcia wyprostowanego
K4 przebieg impulsów bramkowych
Dalsze bardziej precyzyjne porównania zostaną zaprezentowane w kolejnych ma-

teriałach, po wykonaniu większej ilości testów z obydwoma rodzajami prostowników.
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2  

2.4. Opłacalność zastosowania alternatywnego systemu 
ogrzewania jednorodzinnego budynku mieszkalnego 
na przykładzie powietrznej pompy ciepła. Analiza 
ekonomiczno-techniczna

2 4 1  Wstęp

Jednym z kluczowych czynników wpływających na gwałtowny i dynamiczny 
rozwój gospodarczy na świecie, są zasoby paliw konwencjonalnych. To dzięki po-
siadanym nieodnawialnym źródłom energii możliwy był tak intensywny rozwój 
państw, które obecnie można nazywać mocarstwami. Nie mniej jednak rabunkowe 
postępowanie człowieka, ciągła grabież zasobów naturalnych przez ostatnie deka-
dy spowodowała gwałtowne uszczuplenie dostępnych surowców. W związku z tym 
już od lat 70. XX wieku zaczęto podejmować pierwsze kroki w celu wdrożenia idei 
zrównoważonego rozwoju niewpływającego w sposób negatywny i nieodwracalny na 
środowisko oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Spośród alternatywnych systemów grzewczych przeznaczonych dla konsumentów 
jest powietrzna pompa ciepła. Umożliwia ona korzystanie z ciepła zgromadzone-
go w powietrzu atmosferycznym, które po wykonaniu obiegu w układzie systemu 
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grzewczego zostaje pozyskane i przekazane na cele centralnego ogrzewania i przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej [1].

2 4 2  Ekonomiczna opłacalność przedsięwzięcia

Jednym z podstawowych kryteriów jakie konsument bierze pod uwagę przy reali-
zacji przedsięwzięcia jest całkowity nakład ekonomiczny, jaki będzie musiał ponieść 
w związku zakupem, montażem, uruchomieniem systemu oraz rocznym kosztem 
eksploatacji przez cały okres funkcjonowania systemu ogrzewania na potrzeby c.o. 
i c.w.u. W artykule celem przeprowadzenia analizy ekonomiczno-technicznej za-
stosowano metodę Life Cycle Cost [2]. Dzięki wspomnianej metodzie możliwe jest 
określenie prognozowanej wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz eks-
ploatacyjnych w całym cyklu życia produktu. Polega ona na zestawieniu nakładów 
inwestycyjnych w związku z zakupem produktu oraz kosztów eksploatacyjnych, które 
przyjmują wartość wzrostową wraz z upływem okresu korzystania.

2 4 3  Ocena ekonomiczno-techniczna systemów ogrzewania 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych na podstawie metody 

Life Cycle Cost

Metoda Life Cycle Cost umożliwia wyznaczenie całkowitych kosztów inwestycyj-
nych oraz eksploatacyjnych systemu grzewczego w założonym cyklu życia na pod-
stawie zależności [zł]:

 

gdzie IC oznacza wartość kosztu zakupu oraz uruchomienia systemu w zł, COF sta-
nowi roczne koszty użytkowania systemu w zł, n jest zakładanym okresem żywot-
ności systemu, t określa kolejny rok użytkowania systemu, zaś s oznacza realną stopę 
oprocentowania,

 

gdzie i jest nominalną stopą oprocentowania, zaś p określa stopę inflacji.

Na rachunek kosztów w całym cyklu życia systemu, według zależności wynikają-
cej z metody Life Cycle Cost, istotnie wpływa wartość realnej stopy oprocentowania, 
która z kolei uwarunkowana jest występującą stopą inflacji oraz nominalną stopą 
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oprocentowania. Tym samym w zależności od relacji tychże wskaźników, realna sto-
pa procentowa może przyjmować wartości ujemne bądź dodatnie. Konsekwencją 
wystąpienia takich wahań może być znaczne umniejszenie (przy s>0) bądź zawyżenie 
(przy s<0) kosztów podczas zakładanego, pełnego cyklu życia systemu grzewczego. 
Na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny [3] oraz 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [4] można zauważyć, że omawiane war-
tości ulegały istotnym zmianom na przestrzeni lat. Tym samym z powodu możliwych 
trudności w precyzyjnym prognozowaniu realnej stopy oprocentowania, w niniej-
szym artykule metoda Life Cycle Cost zostanie zastosowana w oparciu o ceny stałe.

Niniejszym zostały określone następujące założenia do wykonania analizy 
ekonomiczno-technicznej:

 – cykl życia systemu grzewczego został określony na 20 lat;
 – ocena zostanie przeprowadzona dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego 

o powierzchni 100 m2;
 – wykorzystane zostaną wskaźniki energetyczne określające wielkości zapo-

trzebowania budynku mieszkalnego na energię cieplną na potrzeby c.o. oraz 
c.w.u. na podstawie opublikowanego raportu GUS dotyczącego zużycia energii 
w gospodarstwach domowych w 2018 roku [5];

 – oceniane będą kwoty kosztów inwestycyjnych koniecznych dla wykonania 
kotłowni na podstawie krytycznej analizy rynku producentów systemów 
grzewczych;

 – analizie poddane zostaną koszty związane z eksploatacją systemu grzew-
czego, mając na uwadze sprawność energetyczną analizowanych systemów 
grzewczych;

 – uwzględnione zostaną koszty oraz wartości opałowe surowców niezbędnych do 
funkcjonowania systemu na podstawie opublikowanego raportu GUS dotyczą-
cego zasad metodycznych sprawozdawczości z zakresu gospodarki paliwami 
i energią[6];

 – ceny surowców niezbędnych do funkcjonowania systemu grzewczego zostały 
ustalone oraz uśrednione na podstawie dokonanej krytycznej analizy rynku;

 – cena energii elektrycznej została ustalona na podstawie danych zawartych na 
stronie Urzędu Regulacji Energetyki [7].

Analizie poddane zostały 3 rodzaje systemów grzewczych:
 – kotłownia wykonana w oparciu o kocioł na brykiet; 
 – kotłownia wykonana w oparciu o kocioł kondensacyjny olejowy;
 – kotłownia wykonana w oparciu o powietrzną pompę ciepła.



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

122 

2 4 4  Koszty inwestycyjne zakupu

W tabelach 1–3 zaprezentowano zestawienie nakładów inwestycyjnych jakie musi 
ponieść konsument w ramach zakupu, montażu i uruchomienia wybranego systemu 
grzewczego. Z kolei w tabeli 4 zawarto sumaryczne zestawienie nakładów inwesty-
cyjnych każdego analizowanego systemu grzewczego.

Tabela 1  Koszty inwestycyjne kotłowni wykonanej w oparciu o kocioł na brykiet

l.p. Opis Koszty brutto [zł]
1. Kocioł na brykiet 14 452
2. Regulator bezprzewodowy 984
3. Zestaw do bezprzewodowej komunikacji 259
4. Moduł Internet WIFI 737
5. Pompa do sterowania ciśnieniem 726
6. Zawór termostatyczny 369
7. Termoregulator 2 362
8. Montaż, uruchomienie systemu – 10% nakładów 1 989
9. Razem 21 878

Źródło: oprac. własne.

Tabela 2  Koszty inwestycyjne kotłowni wykonanej w oparciu o kocioł kondensacyjny olejowy

l.p. Opis Koszty brutto [zł]
1. Kocioł olejowy kondensacyjny 15 350
2. Zasobnik stojący z wężownicą 2 340
3. Czujnik temperatury kolektora 150
4. Czujnik zdalnego sterowania temperatury pokojowej 1 162
5. Moduł wielofunkcyjny do montażu wewnątrz kotła 240
6. Pompa kondensatu 890
7. Montaż, uruchomienie systemu –10% nakładów 2 013
8. Razem 22 145

Źródło: oprac. własne.

Tabela 3  Koszty inwestycyjne kotłowni wykonanej w oparciu o powietrzną pompę ciepła

l.p. Opis Koszty brutto [zł]
1. Pompa ciepła powietrzna 35 055
2. Centrala wewnętrzna z przepływowym zbiornikiem c.w.u. i sterownikiem 22 755
3. Zaawansowany moduł do sterowania 3 690
4. Moduł aktywnego chłodzenia 2 435
5. Moduł wentylacyjny 7 380
6. Wspornik ścienny 406
7. Moduł współpracy z systemem zarządzania budynkiem 1 169
8. Licznik energii 762
9. Wąż odprowadzania skroplin 1 230

10. Rura podłączeniowa 1 476
11. Montaż, uruchomienie systemu – 10% nakładów 7 636
12. Razem 83 994

Źródło: oprac. własne.
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Tabela 4  Sumaryczne zestawienie nakładów inwestycyjnych analizowanych systemów 
grzewczych

l.p. Systemy grzewcze Nakłady [zł]
1. Kocioł na brykiet 21 878
2. Kocioł olejowy kondensacyjny 22 145
3. Powietrzna pompa ciepła 83 994

Źródło: oprac. własne.

Analizując tabelę 4 można zauważyć, że koszty początkowe związane z nakładami 
inwestycyjnymi w przypadku kupna, montażu i uruchomienia systemu grzewczego 
opartego na powietrznej pompie ciepła są niemal czterokrotnie wyższe od pozosta-
łych systemów. W przypadku systemów grzewczych opartych na kotle na brykiet 
i olej najwyższy koszt stanowi zakup samego kotła (65%–69% całkowitego nakładu 
inwestycyjnego), w przeciwieństwie do powietrznej pompy ciepła (42% całkowitego 
nakładu inwestycyjnego). Celem lepszego zobrazowania występujących rozbieżności 
przedstawiono interpretację graficzną (rys. 1) sumarycznego zestawienia nakładów 
inwestycyjnych dla każdego z systemów.

Rysunek 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych dla omawianych systemów grzewczych [zł] 

Źródło: oprac. własne. 

2 4 5  Koszty związane z eksploatacją

Roczne zapotrzebowanie budynku na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową 
ustalono na podstawie założenia metrażu mieszkania na poziomie 100 m2 oraz danych 
zawartych w raporcie GUS, w których podano wartość rocznego zużycia energii w jed-
norodzinnym budynku mieszkalnym w przeliczeniu na jednostkę powierzchni [5].
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Analogicznie roczne koszty przeznaczone na cele centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej zostały wyliczone na podstawie wartości opałowej nośników ener-
gii, ceny nośników energii oraz sprawności zastosowanych systemów ogrzewania. 
Zestawienie kosztów wytworzenia 1GJ energii cieplnej, jak również roczne koszty 
ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej prezentuje tabela 5.

Tabela 5  Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania dla analizowanych systemów grzewczych

Rodzaj systemu Koszt uzyskania 1 GJ energii  
[zł/GJ]

Roczne koszty ogrzewania i c.w.u. 
[zł]

Powietrzna pompa ciepła 30,58 2 562
Kocioł na brykiet 55,60 4 659
Kocioł olejowy kondensacyjny 83,40 6 988

Źródło: oprac. własne.

Na podstawie tabeli 5 można stwierdzić, że zarówno najmniejszy koszt uzyskania 
1 GJ energii, jak i najniższe roczne koszty centralnego ogrzewania i podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej można uzyskać w przypadku zastosowania systemu grzew-
czego z kotłownią opartą na powietrznej pompie ciepła.

Celem lepszego zobrazowania skali jakiego rzędu są to różnice pomiędzy anali-
zowanymi systemami ogrzewania przedstawiono ujęcie graficzne (rys. 2) ujmujące 
roczne koszty związane z eksploatacją wspomnianych systemów.

Rysunek 2. Roczne koszty eksploatacji [zł] 

Źródło: oprac. własne.
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Analizując rysunek 2 można zauważyć, że najwyższe koszty eksploatacyjne wy-
stępują w przypadku zastosowania systemu grzewczego w oparciu na kocioł konden-
sacyjny olejowy. Koszt eksploatacji w przypadku omawianego systemu jest 1,5 raza 
droższy względem korzystania z kotła przystosowanego na brykiet oraz o 2,7 raza 
droższy względem powietrznej pompy ciepła.

2 4 6  Wybór optymalnego systemu grzewczego

Zgodnie z przyjętą metodologią, za optymalny system grzewczy przyjmuje się ten, 
którego całkowite koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w zakładanym okresie stano-
wiącym cykl życia systemu grzewczego będą najniższe. Wyniki przeprowadzonego 
badania jak i wyniki cząstkowe wartości kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
zostały zawarte w tabeli 6, zaś graficzna interpretacja ostatecznego wyniku została 
zaprezentowana na rysunku 3.

Tabela 6  Składowe Life Cycle Cost dla poszczególnych systemów grzewczych

Rodzaj systemu IC [zł] COF [zł] LCC [zł]
Kocioł na brykiet 21 878 4 659 115 058
Powietrzna pompa powietrza 83 994 2 562 135 234
Kocioł olejowy kondensacyjny 22 145 6 988 161 905

Źródło: oprac. własne.

W toku przeprowadzonej analizy danych, których ostateczne wyniki zawiera ta-
bela 6, wynika, iż najniższą wartość LCC w wysokości 115 058 zł uzyskuje system 
grzewczy oparty na kotłowni zasilanej brykietem. Kluczowym czynnikiem wpły-
wającym na osiągnięty wynik jest niewątpliwie relatywnie niski poziom wartości 
kosztów poniesionych na zakup, montaż i uruchomienie systemu przy jednoczesnych 
niewygórowanych kosztach eksploatacyjnych.

Nie mniej jednak należy zwrócić również uwagę na wynik systemu ogrzewania 
oparty na kotłowni z zainstalowaną powietrzną pompą ciepła. Pomimo znacznej 
różnicy kosztów inwestycyjnych między systemem zasilanym brykietem, a systemem 
opartym na powietrznej pompie ciepła sięgającej kwoty 62 116 zł, to po uwzględnie-
niu cyklu życia produktu oraz kosztów eksploatacyjnych różnica pomiędzy dwoma 
systemami grzewczymi wynosi już jedynie 20 176 zł. Zmiana ta wynika z niskich 
kosztów eksploatacyjnych powietrznej pompy ciepła, które są o niecałe 2 000 zł niż-
sze niż w przypadku kotła na brykiet.



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

126 

Rysunek 3. Całkowite koszty w rozpatrywanym okresie cyklu życia systemów grzewczych [zł] 

Źródło:  oprac. własne.

Poza aspektem finansowym należy zwrócić uwagę na fakt, że system ogrzewa-
nia oparty powietrznej pompie ciepła stanowi układ bezobsługowy. Tym samym 
w przypadku kotłowni na brykiet trzeba uwzględnić ponadto koszty obsługi, które 
z racji na trudności z wyceną ze względu na indywidualny charakter, są trudne do 
oszacowania.

2 4 7  Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomiczno-technicznej można stwier-
dzić, że pomimo relatywnie wysokich kosztów inwestycyjnych systemów grzewczych 
opartych na powietrznej pompie ciepła, koszt wytworzenia 1 GJ energii jest znacznie 
niższy w stosunku do pozostałych systemów grzewczych. Tym samym wyniki prze-
prowadzonej analizy wskazują, że w przypadku, jeżeli konsument planuje rozpocząć 
przedsięwzięcie z myślą o stosowaniu zamontowanej i uruchomionej instalacji w dłu-
gim okresie czasu, wybór powietrznej pompy ciepła może być mimo wszystko lep-
szym wyborem. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za zastosowaniem omawia-
nego systemu grzewczego jest choćby brak zbiorników na paliwa w mieszkaniu, jak 
i brak konieczności modernizacji mieszkania w związku z przystosowaniem/budową 
komina. Ponadto warto uwzględnić aktualną sytuację gospodarczo-środowiskową na 
świecie, jak i również fakt, że występuje ograniczona ilość konwencjonalnych źródeł 
energii, co może w przyszłości realnie wpłynąć na konieczność zmiany źródeł pozy-
skiwania energii w skali lokalnej jak i globalnej.
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2  

2.5. Systemy zasilania i magazynowania energii elektrycznej 
w budynkach inteligentnych oraz w budynkach 
zeroenergetycznych

2 5 1  Wstęp

Unia Europejska kładzie istotny nacisk na działania mające na celu zapewnie-
nie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego 
systemu energetycznego i jednoczesnego osiągnięcia do 2050 r. długoterminowego 
celu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji zasobów budowla-
nych, które odpowiedzialne są za około 36% wszystkich emisji CO2 w krajach Unii. 
Osiągnięcie przyjętego celu wymaga nie tylko wnoszenia budynków niemal zero-
energetycznych, zeroenergetycznych oraz plus energetycznych, lecz także dokonywa-
nia sukcesywnej modernizacji i renowacji istniejących budynków, z zastosowaniem 
nowoczesnych i wysokoefektywnych systemów służących poprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, w tym także stosowania tzw. systemów samosterujących, 
przeznaczonych do stosowania w budynkach inteligentnych [4].

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków powinna zostać osiągnięta nie 
tylko w wyniku stosowania skutecznych przegród zewnętrznych, lecz także na drodze 
wdrażania technik pasywnych, służących ograniczeniu zapotrzebowania na energię 
do celów ogrzewania lub chłodzenia oraz zużycia energii na potrzeby oświetlenia 
i wentylacji, a tym samym poprawie komfortu cieplnego i wizualnego.

Znaczącą rolę we współpracy z nowo powstającymi i modernizowanymi budyn-
kami mogą odegrać pojazdy elektryczne, dla których energia elektryczna przekazy-
wana w procesie ładowania ich akumulatorów może pochodzić z odnawialnych źró-
deł energii elektrycznej przyłączonych do wewnętrznej instalacji elektrycznej danego 
budynku. Jak również akumulatory pojazdów elektrycznych stanowić mogą magazyn 
energii elektrycznej dla samego budynku, natomiast zarządzanie przepływami ener-
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gii w całej infrastrukturze budynku i przyłączonego do niego pojazdu elektrycznego 
realizowane może być przez system samosterujący w budynku inteligentnym. Moż-
liwość współpracy systemów przeznaczonych dla budynków inteligentnych z nowo-
czesnymi pojazdami elektrycznymi jest jednym z dodatkowych bodźców na drodze 
rozwoju i popularyzacji elektromobilności.

2 5 2  Budynki inteligentne i systemy stosowane w budynkach 

inteligentnych

Idea budynków inteligentnych (ang. inteligent buildings, Smart House) narodziła 
się w połowie lat 70. XX wieku, w wyniku m.in. wdrażania i dostępności nowo-
czesnych rozwiązań z zakresu technologii budownictwa, sieci telekomunikacyjnych 
oraz układów automatyki i regulacji, a także na skutek rozwoju cywilizacyjnego 
i społecznego, jak również kryzysu energetycznego, jaki wystąpił w latach 70. XX w. 
Pojęcie „budynek inteligentny” po raz pierwszy zdefiniowane zostało na początku 
lat 80. XX wieku w Instytucie Inteligentnych Budowli w Waszyngtonie, natomiast za 
pierwszy budynek określany jako „inteligentny” uważany jest The City Place Building 
wzniesiony w 1983 r. w Hatford (USA). Pierwsze budynki inteligentne posiadały 
niezależnie od siebie funkcjonujące instalacje i systemy obsługujące wybrane ob-
szary funkcjonalne budynków, wykorzystujące proste układy regulacji i automatyki 
oraz czujniki i elementy wykonawcze w postaci najczęściej stosowanych styczników 
i przekaźników. Dopiero w późniejszych etapach rozwoju systemów przeznaczo-
nych dla budynków inteligentnych zaczęto realizować systemy składające się osob-
nych podsystemów sterujących poszczególnymi instalacjami technicznymi, bezpie-
czeństwa i obszarami funkcjonalnymi w budynku, zapewniające jednocześnie ich 
integrację i nadrzędne zarządzanie i sterowanie z uwzględnieniem przekazywania 
informacji pomiędzy tymi podsystemami i sterowaniem uwzględniającym bieżące 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne [1, 9].

Funkcjonuje obecnie wiele definicji określających pojęcie budynku inteligentnego. 
Wśród najczęściej przytaczanych w literaturze wskazać należy definicje zapropono-
wane przez European Intelligent Building Group (EIBG) oraz Intelligent Building 
Institute (IBI). Według EIBG, „inteligentny budynek to taki, który maksymalizu-
je efektywność działań użytkowników go wykorzystujących i pozwala na sprawne 
zarządzanie zasobami przy minimalnych kosztach eksploatacji”. Natomiast według 
IBI, „inteligentne budynki to takie, które tworzą produktywne i efektywne ekono-
micznie środowisko poprzez optymalizację systemów, struktur, usług, zarządzania, 
a także istnienie wewnętrznych zależności między tymi elementami. Podstawową 
cechą wiążącą wszystkie budynki inteligentne jest strukturalny model pozwalający 
w łatwy i ekonomiczny sposób na wprowadzanie wymaganych modyfikacji” [1, 9].
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Należy zwrócić uwagę, iż przypisywanie instalacjom, systemom sterowania, czy 
też samym budynkom cechy umysłu, jaką jest inteligencja (łac. intelligentia), zare-
zerwowanej dla ludzi oraz w pewnych przypadkach również i dla zwierząt, nie jest 
w pełni uzasadnione i stanowi daleko idące uproszczenie, będące skutkiem zabiegów 
marketingowych, mających na celu popularyzację omawianych systemów automa-
tycznego sterowania. Inteligencja jest bowiem zdolnością do postrzegania, analizy 
i adaptacji do zmian otoczenia, a także rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywa-
nia posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Inteligencja ma bezpo-
średni związek ze sprawnością czynności poznawczych, takich jak myślenie, reago-
wanie oraz rozwiązywanie problemów. Natomiast instalacje i systemy przeznaczone 
do stosowania w nowoczesnych budynkach zautomatyzowanych jedynie realizują 
funkcje i algorytmy sterowania, które zostały z góry określone i wdrożone przez 
projektantów i programistów tych systemów. 

Podstawowymi oczekiwaniami stawianymi przed budynkami inteligentnymi jest 
zapewnienie przez zastosowaną w tych budynkach infrastrukturę techniczną:

 – maksymalnego bezpieczeństwa na terenie obiektu;
 – wysokiego poziomu komfortu użytkownikom budynku przebywającym w jego 

granicach oraz w otoczeniu budynku, przy jednoczesnej optymalizacji dostęp-
nych źródeł energii; 

 – poprawy ekonomii eksploatacji obiektu, dzięki zminimalizowaniu kosztów 
użytkowania oraz wdrożenia optymalnego sterowania uwzględniającego indy-
widualne potrzeby użytkowników budynku;

 – elastyczności w stosunku do zmian przeznaczenia obiektu i aranżacji pomieszczeń;
 – pomocy informatycznej w zarządzaniu budynkiem, jednolity system zarządzania, 

wizualizacja obiektów, organizacja serwisów oraz konserwacji [1, 5, 8, 9, 16].

Nadrzędnym, w ujęciu funkcjonalnym, systemem odpowiadającym za zarządza-
nie wszystkimi systemami w budynku inteligentnym jest Building Management Sys-
tem (BMS), nadzorujący zasadnicze obszary funkcjonalne systemów:

 – system automatyki budynku – Building Automation System (BAS) zarządza-
jący systemami i instalacjami technicznymi budynku (m.in.: oświetleniem, 
ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją);

 – system zarządzania bezpieczeństwem – Security Management System (SMS), 
kontrolujący i integrujący systemy bezpieczeństwa (m.in. system sygnalizacji 
i włamania, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, system sygnalizacji pożarowej);

 – system zarządzania energią – Energy Management System (EMS) nadzorujący 
zużycie energii i mediów [1, 5].

Na rynku dostępnych jest wiele systemów przeznaczonych do stosowania w bu-
dynkach inteligentnych. Wyróżniają się one nie tylko przeznaczeniem do określonej 
wielkości oraz kategorii budynków, np. do zastosowania w budynkach biurowych, 
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w hotelach i budynkach apartamentowych, czy też w budynkach mieszkalnych. Syste-
my te kategoryzowane są także według sposobu zapewnienia komunikacji pomiędzy 
ich elementami i urządzeniami, wśród których wyróżnia się systemy przewodowe, 
bezprzewodowe oraz mieszane – zwane także systemami hybrydowymi, jak również 
zakresem funkcjonalnym oraz możliwością oraz stopniem integracji podsystemów 
i usług dostępnych w budynku.

Przykładowym systemem przeznaczonym do zastosowania w indywidualnych 
budynkach mieszkalnych, apartamentach oraz mieszkaniach jest system Innogy 
SmartHome, opracowany przez niemiecką firmę eQ-3 na zlecenie przedsiębiorstwa 
RWE, obecnie Innogy. System powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na 
nowoczesne budynki mieszkalne, a także jako jeden z elementów mających zastoso-
wanie w przypadku rewitalizowanych istniejących budynków mieszkalnych, a jego 
modelowe wdrożenie nastąpiło w ramach realizowanego projektu inteligentnego 
miasta w Bottrop w Zagłębiu Ruhry.

Głównym elementem systemu jest centrala, zapewniająca bezprzewodową ko-
munikację w paśmie 868 MHz ze wszystkimi elementami systemu. System Innogy 
SmartHome zapewnia zarządzanie i sterowanie wszystkimi istotnymi podsystema-
mi w budynku, w tym w szczególności: oświetleniem, zapewnieniem wymaganego 
komfortu cieplnego w przypadku klasycznej instalacji wykorzystującej grzejniki na-
ścienne, jak również instalacji ogrzewania podłogowego, systemem bezpieczeństwa 
samego budynku oraz jego otoczenia, urządzeniami AGD, roletami, podlewaniem 
i koszeniem trawnika, a także wieloma innymi. System Innogy SmartHome pozwala 
także na efektywne sterowanie urządzeniami elektrycznymi, monitoring wykorzy-
stania energii fotowoltaicznej wytwarzanej w przyłączonej instalacji fotowoltaicznej, 
zarządza także inteligentnym systemem magazynowania energii oraz stacją ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, system In-
nogy SmartHome pozwala także na zarządzanie pracą kotła gazowego. Dzięki opty-
malizacji dostępnej energii elektrycznej pochodzącej z sieci elektroenergetycznej, 
z instalacji fotowoltaicznej, a także przekazywanej i odbieranej z magazynu energii, 
nowoczesny budynek posiadający odpowiednią izolację termiczną, a także wdro-
żony system Innogy SmartHome, cechuje się niemal zerowym zapotrzebowaniem 
na energię elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej. Może stać się także 
budynkiem plus energetycznym, oddającym do sieci elektroenergetycznej nadwyżki 
niewykorzystanej energii elektrycznej.
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Rysunek 1. W

   a)       b)   c)         d)

   e)       f)   g)         h)

   i)       j)   j)         l)

   m)       n)   o)         p)

   r)       s)   t)         u)

idok wybranych elementów systemu Innogy SmartHome: a) centrala, b) czujka 
dymu, c) głowica termostatyczna, d) okienny/drzwiowy czujnik kontaktronowy, 
e) ściemniacz/łącznik gniazdkowy, f) strefowy regulator temperatury, g) wewnętrzna 
czujka PIR, h) zewnętrzna czujka PIR, i) podtynkowy łącznik oświetlenia, j) podtyn-
kowy łącznik żaluzjowy, k, l) moduły przeznaczone do odczytu wskazań liczników 
energii elektrycznej, m) pilot, n) uniwersalny przycisk naścienny, o) sterownik ogrze-
wania podłogowego, p) łącznik gniazdkowy, r, s) kamery wewnętrzne; t, u) kamery 
zewnętrzne 

Źródło:  oprac. własne na podst. materiałów informacyjnych systemu Innogy SmartHome [10].
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System Innogy SmartHome dzięki wykorzystaniu modułowej budowy i bezprze-
wodowej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego elementami, może być wdrażany 
w kolejnych etapach w budynku obiektów i w sposób elastyczny rozbudowywany 
i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkowników budynku. Pozwala 
także na integrację z licznymi podsystemami i usługami oferowanymi przez innych 
dostawców, w tym między innymi zapewnia pełne wsparcie zarządzania budynkiem 
z wykorzystaniem komend głosowych dzięki współpracy z usługą Amazon Alexa. 
Na rysunku 1 przedstawione zostały wybrane elementy wchodzące w skład systemu 
Innogy SmartHome.

Na rysunku 2 a) i b) przedstawione zostały dwa magazyny energii elektrycznej 
przeznaczone do współpracy z systemem Innogy SmartHome, a także ładowarka 
pojazdów elektrycznych Innogy SE eBox. Storage Flex dostępny jest o pojemno-
ściach od 3,9 kWh do 11,7 kWh i zapewnia moc ciągłą od 2,5 kW – w przypadku 
najmniejszego z magazynów oraz do 3,3 kW w przypadku magazynów o pojemności 
co najmniej 7,8 kWh. Natomiast pojemność magazynów serii Storage Compact wy-
nosi od 4,6 kWh do 41 kWh, przy jednoczesnej mocy ciągłej wynoszącej od 1,3 kW 
do 14,4 kW [6, 7].

Widoczna na rysunku 2 c) naścienna ładowarka pojazdów elektrycznych Innogy 
eBox Smart jest urządzeniem trójfazowym o mocy maksymalnej 22 kW i wyposażo-
na została w uniwersalne gniazdo typu 2 [2].

Rysunek 2. U

           a)               b)              c)

rządzenia współpracujące z systemem Innogy SmartHome: a) magazyn energii serii 
Storage Flex [7]; b) magazyn energii serii Storage Compact [6]; c) ładowarka pojaz-
dów elektrycznych Innogy eBox Smart [2]

Źródło: karta katalogowa RWE Storage Flex [7], Karta katalogowa RWE Storage Compact [6], dokumentacja 
techniczna Innogy SE eBox [2].

Nowoczesne systemy i instalacje przeznaczone do stosowania w budynkach inte-
ligentnych wspierają aktywną reakcję na zmieniające się warunki i oczekiwania użyt-



Rozdział 2: Efektywność energetyczna

135

kowników budynków, a także pozwalają na współpracę z siecią energetyczną Smart 
Grid w celu zapewnienia niemal zerowego zapotrzebowania na energię elektryczną 
z sieci elektroenergetycznej oraz wdrożenia mechanizmów sterowania popytem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania, wykorzystaniu energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach, magazynowaniu energii elektrycznej 
i zapewnieniu wymaganej efektywności energetycznej budynków [4, 5, 16].

Zgodnie z dyrektywą [4] wprowadzony został tzw. wskaźnik gotowości budynku 
SRI (ang. Smart Readiness Indicator), opisujący zdolność budynku lub modułu bu-
dynku do dostosowania jego funkcjonowania do potrzeb użytkownika i sieci oraz do 
poprawy jego efektywności energetycznej i ogólnej charakterystyki. SRI informuje 
o gotowości budynku do obsługi i współpracy z inteligentnymi sieciami, w celu mię-
dzy innymi wdrożenia mechanizmów sterowania popytem, jako jednego z narzędzi 
kształtowania i redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną [4, 18].

Systemy zasilania przeznaczone do stosowania w inteligentnych budynkach za-
pewniają dostarczanie energii elektrycznej o wymaganych parametrach jakościowych 
i niemal całkowite ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej.

2 5 3  Charakterystyka systemu zasilania budynku inteligentnego 

wyposażonego w instalację fotowoltaiczną i magazyn energii 

elektrycznej

W budynkach inteligentnych nie jest wymagane zastosowanie systemów zasila-
jących typu off-grid, nieposiadających połączenia z siecią elektroenergetyczną i wy-
korzystujących wyłącznie własne źródła energii elektrycznej związane z budynkiem. 
Dzięki przyłączeniu budynków inteligentnych oraz budynków zeroenergetycznych 
do sieci elektroenergetycznej uzyskuje się możliwość zapewnienia wysokiej nieza-
wodności dostaw energii elektrycznej, ograniczenia pojemności magazynu energii 
elektrycznej wymaganego do zastosowania w budynku, przy jednoczesnym optymal-
nym wykorzystaniu własnych źródeł energii elektrycznej i wykorzystaniu możliwości 
przekazywania nadwyżek energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

W dalszej części przedstawiony został przykładowy układu zasilania przeznaczo-
ny do zasilania budynków inteligentnych oraz budynków zeroenergetycznych, w któ-
rym zasadniczym źródłem energii elektrycznej jest instalacja fotowoltaiczna składa-
jąca się z 72 paneli o mocach jednostkowych 250 Wp, przyłączonych do falownika 
fotowoltaicznego Goodwe typu GW 17K-DT, wyposażonego w dwa moduły MPPT 
oraz rozłącznik izolacyjny. Moc nominalna falownika wynosi 17,0 kW i pozwala on 
na pracę z 20% przeciążeniem po stronie DC. Instalacja fotowoltaiczna wyposażona 
została w niezbędne zabezpieczenia, w tym między innymi w zabezpieczenie anty-
wyspowe kontrolujące napięcie i częstotliwość Ziehl typu UFR1001E.
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W budynku zainstalowany został także magazyn energii AQUION ENERGY Bat-
tery typu M110-LS83 o pojemności nominalnej 30 kWh, którego współpraca z ukła-
dem zasilania w budynku zapewniona została dzięki zastosowaniu trzech jednofazo-
wych inwerterów Victron Energy typu MultiPlus 48/5000/70, tworzących wspólnie 
trójfazowy układ zasilania wszystkich urządzeń odbiorczych oraz systemów funkcjonu-
jących w budynku. Inwertery te posiadają dwa niezależne wyjścia: wyjście podstawowe 
oraz wyjście przeznaczone do zasilania obwodów zasilania gwarantowanego oraz wy-
posażone są w mikroprocesorowe regulatory ładowania akumulatorów z adaptacyjną 
charakterystyką ładowania. Inwertery serii MultiPlus zapewniają bezprzerwowe zasila-
nie urządzeń odbiorczych AC (funkcja UPS). Dodatkowy nadzór nad prawidłową pra-
cą samego magazynu energii pełni BMS-200 – Battery Monitoring System, który ko-
munikuje się z magazynem energii za pośrednictwem magistrali CAN. Schemat ogólny 
systemu zasilania wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej 
przeznaczonym dla budynku inteligentnego przedstawiony został na rysunku 3. 

Rysunek 3. Schemat ogólny systemu zasilania wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem ener-
gii elektrycznej AQUION ENERGY Battery typu M110-LS83  

Źródło:  oprac. własne.

Instalacja fotowoltaiczna podłączona została do obwodów wyjściowych trzech 
jednofazowych inwerterów Victron Energy typu MultiPlus 48/5000/70 pracujących 
wspólnie w układzie trójfazowym. Pierwszy z inwerterów zainstalowany w fazie L1 
pełni funkcję nadrzędną (Master), natomiast dwa pozostałe pracują jako układy pod-
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rzędne (Follower). Każdy z inwerterów posiada możliwość 50% przeciążenia w przy-
padku wystąpienia krótkotrwałego zwiększenia zapotrzebowania na moc. Nadrzędną 
funkcję w przedstawionym układzie pełni panel Color Control GX firmy Victron 
Energy, który kontroluje i monitoruje pracę całego systemu, w tym także ładowa-
nia magazynu energii, agreguje dane pomiarowe pochodzące z inwerterów Multi-
Plus, komunikując się z urządzeniami za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej 
VE.Bus. Odczytuje także bieżące wskazania liczników energii elektrycznej LE1 i LE2. 
W systemie zastosowane zostały liczniki typu EM24 wyposażone w interfejsy RS485, 
pozwalające na zdalny odczyt wartości natężenia prądów, mocy oraz energii elek-
trycznej zarówno w węźle przyłączenia całej instalacji do sieci elektroenergetycznej 
OSD – licznik LE1, jak również w węźle przyłączenia instalacji fotowoltaicznej – licz-
nik LE2. Panel Color Control GX (CCGX), posiada dostęp do Internetu i zapewnia 
wsparcie dla systemu i usług opartych na Victron Remote Management oraz zdalny 
dostęp uprawnionych użytkowników i instalatorów do systemu z komputerów PC 
i urządzeń mobilnych. Dzięki zastosowaniu panelu CCGX i współpracy z Victron Re-
mote Management, prezentowany system zasilania zapewnia integrację z systemem 
BMS w budynku inteligentnym.

System PV wraz z panelem Color Control GX zapewniają utrzymanie magazy-
nu energii w stanie naładowanym, bezprzerwowe zasilanie obwodów w instalacji 
odbiorczej oraz skierowanie nadmiaru energii z instalacji PV do magazynu energii 
jako energii przeznaczonej na własny użytek. Magazyn energii monitorowany jest 
dodatkowo przez Aquion Energy BMS-200 Battery Monitoring System.

Na rysunku 4 przedstawiono widok ekranu panelu CCGX obrazujący pracę sys-
temu zasilania podczas wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci 
elektroenergetycznej i pracy wyspowej całego układu zasilania, zapewniającego cią-
głość funkcjonowania wszystkich systemów w budynku inteligentnym.

Rysunek 4. W

  a)                             b)

idok ekranu panelu CCGX obrazującego pracę wyspową układu zasilania w budyn-
ku inteligentnym: a) energia do budynku dostarczana wyłącznie z magazynu energii 
elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna nie pracuje; b) energia do budynku dostarczana 
jest z instalacji fotowoltaicznej, nadwyżka energii kierowana jest do magazynu energii

Źródło:  oprac. własne na podst. danych pochodzących z systemu Victron Remote Management.
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Na rysunku 5. zobrazowane zostało przykładowe zestawienie ilości energii elek-
trycznej wraz z znaczeniem źródeł jej pochodzenia, w poszczególnych godzinach 
wybranego okresu 24-godzinnego, wykorzystanej do zasilania odbiorników oraz 
systemów funkcjonujących w budynku.

Rysunek 5. Zestawienie ilości energii elektrycznej oraz źródeł jej pochodzenia, w poszczególnych 
godzinach wybranego okresu 24-godzinnego, przeznaczonej do zasilania budynku 
inteligentnego; dane zagregowane przez system Victron Remote Management  

Źródło:  oprac. własne na podst. danych pochodzących z systemu Victron Remote Management.

Zastosowany w prezentowanym układzie magazyn energii AQUION ENERGY 
typu M110-LS83 jest zestawem akumulatorów wodnych siarczanowo-sodowych, 
wykonanych w technologii Aqueous Hybrid Ion (AHI™), zoptymalizowanym do 
zastosowań stacjonarnych, cechującym się wydłużoną żywotnością działania, przy 
jego użytkowaniu z pełną głębokością rozładowania. Trwałość magazynu energii 
wynosi 3000 cykli przy rozładowaniu o 70% oraz 6000 cykli przy rozładowaniu do 
50%, natomiast moc ciągła, jaką może być obciążony wynosi 8,1 kW, natomiast moc 
chwilowa 9,6 kW. Prąd maksymalny wynosi 204 A, napięcie znamionowe akumula-
tora 48 V, natomiast zakres napięć roboczych zawiera się w przedziale od 40,0 V do 
57,6 V. Sprawność cyklu pracy jest wynosi ponad 90% [11].

Na rysunku 6 przedstawione zostały wybrane charakterystyki robocze magazyn 
energii AQUION ENERGY typu M110-LS83.
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Rysunek 6. Z

a)          b)

c)          d)

estawienie wybranych charakterystyk roboczych magazynu energii AQUION ENER-
GY typu M110-LS83: a) zmiana napięcia w funkcji energii dostarczanej do magazynu 
w zależności od wartości prądu ładowania; b) zmiana ilości energii zgromadzonej 
w magazynie w funkcji czasu rozładowania; c) zmiana napięcia w funkcji energii od-
bieranej z magazynu w zależności od wartości prądu rozładowania; d) zmiana ilości 
energii dostępnej do odebrania z magazynu w zależności od wartości prądu rozłado-
wania oraz temperatury, w jakiej przechowywany jest magazyn energii  

Źródło: Operations Manual. Battery Module Model M100‐L083, M100‐LS83 [11].

2 5 4  Wybrane wyniki pomiarów parametrów jakości energii 

elektrycznej w systemie zasilania budynku inteligentnego

Od prawidłowego funkcjonowania układów zasilania przeznaczonych dla budyn-
ków inteligentnych zależy nie tylko zapewnienie ciągłości pracy wszystkich systemów 
i urządzeń w budynku, lecz także zagwarantowanie prawidłowej ich pracy, do czego 
wymagane jest dostarczanie do instalacji odbiorczej w budynku energii elektrycznej 
spełniającej wszystkie wymagania jakościowe określone w [17].

W celu zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania systemu zasilania w bu-
dynku inteligentnym przeprowadzone zostały pomiary parametrów określających 
jakość energii elektrycznej dostarczanej przez system zasilania, współpracujący 
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z instalacją fotowoltaiczną oraz magazynem energii elektrycznej. Ponieważ rozwa-
żana instalacja przyłączona została do sieci elektroenergetycznej i zawiera źródło 
wytwórcze OZE, z którego nadwyżki energii przekazywane są do sieci dystrybucyjnej 
i odbierane są z sieci w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię przez 
budynek, przy jednoczesnym braku dostępności energii pochodzącej z instalacji foto-
woltaicznej i magazynu energii elektrycznej, niezbędne było także przeprowadzenie 
pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej w węźle przyłączenia (PCC) sys-
temu zasilającego budynek do sieci elektroenergetycznej nN [13]. Badanie to stanowi 
podstawę oceny stopnia odkształcenia prądów w węźle przyłączenia. W pomiarach 
wykorzystane zostały analizatory jakości energii elektrycznej PQ-Box 200, będące 
urządzeniami pomiarowymi odpowiadającymi wymaganiom klasy A, określonym 
w normie [15]. Pomiary przeprowadzone zostały w miesiącach letnich, w okresach 
występowania mocy maksymalnej generowanej przez instalację wytwórczą.

Ze względu na ograniczone łamy niniejszej monografii, w dalszej części przedsta-
wione zostały wyłącznie wybrane wyniki pomiarów parametrów elektroenergetycz-
nych oraz wskaźników charakteryzujących jakość energii elektrycznej dostarczanej 
do odbiorników energii elektrycznej i systemów w budynku. Pomiary przeprowa-
dzone zostały w tygodniowym okresie obserwacji z uwzględnieniem 10-cio minuto-
wego okresu agregacji danych pomiarowych tA = 600 s, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w [13, 14, 15, 17].

Na rysunkach 7 przedstawione zostały wykresy chwilowe napięć fazowych zareje-
strowane w obwodach wyjściowych systemu zasilania podczas jego pracy wyspowej, 
czyli w przypadku braku połączenia z siecią dystrybucyjną nN. Natomiast na rysun-
ku 8 zobrazowany został wykres mocy czynnej zarejestrowany w węźle przyłączenia 
PCC systemu zasilania do sieci elektroenergetycznej.

W analizowanym tygodniowym okresie pomiarów największa wartość mocy 
czynnej, która wystąpiła w przypadku przekazywania nadwyżki energii elektrycznej 
do sieci elektroenergetycznej, wyniosła Pmin = 11,3 kW – rysunek 8.

Dla przypadku Pmin, a zatem największej generacji mocy przez instalację fotowol-
taiczną, sporządzone zostały wykresy przedstawiające widma względne wyższych 
harmonicznych napięć oraz prądów, wyznaczone w węźle przyłączenia PCC – ry-
sunki 9 i 10. Dominującymi harmonicznymi napięcia są składowe o rzędach: 5, 7, 11 
i 13. Natomiast dominującymi harmonicznymi prądów są harmoniczne o rzędach:  
3, 5, 7, 9. Widoczna jest wyraźna różnica zawartości harmonicznych tego samego 
rzędu w poszczególnych obwodach fazowych – rysunek 10, co wynika z wykorzy-
stywania w budynku licznych odbiorników jednofazowych posiadających nieliniowe 
charakterystyki napięciowo-prądowe.

Na rysunku 11 przedstawiony został wykres zmian wartości współczynników 
THD U, natomiast na rysunku 12 zobrazowano wykres zmian wartości wskaźni-
ków krótkookresowego migotania światła Pst. Wykresy te sporządzono na podstawie 
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wyników pomiarów zarejestrowanych w obwodach wyjściowych systemu zasilania 
budynku. Widoczny jest relatywnie niewielki stopień odkształcenia napięcia spo-
wodowany obecnością składowych harmonicznych – wartości współczynnika THD 
U zawierają się w zakresie od 1,87% do 3,11%, a zatem przyjmują wartości kilku-
krotnie mniejsze od wartości dopuszczalnej wynoszącej 8%, określonej w rozpo-
rządzeniu [17] i stanowiącej percentyl CP95 wyznaczany na podstawie pomiarów 
tygodniowych.

Stwierdzono, iż również intensywność zjawiska migotania światła określona 
w węźle odbiorczym układu zasilania systemów i odbiorników pracujących w bu-
dynku pozostaje na dopuszczalnym poziomie. Wartość maksymalna wskaźnika krót-
kookresowego migotania światła wyniosła Pst max = 1,16, natomiast wartość maksy-
malna wskaźnika długookresowego migotania światła wyniosła Plt max = 0,69. Wartość 
percentyla CP95 określona na podstawie wyników pomiarów wskaźnika Plt wyniosła 
w poszczególnych fazach odpowiednio: 0,52; 0,51 i 0,53, co stanowi poziom istotnie 
mniejszy od wartości dopuszczalnej wynoszącej 1,0 wskazanej w rozporządzeniu [17].

Rysunek 7. Wartości chwilowe napięć fazowych zarejestrowane w obwodach wyjściowych podczas 
pracy wyspowej systemu zasilania  

Źródło:  oprac. własne.
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Rysunek 8. Moc czynna zarejestrowana w węźle przyłączenia PCC systemu zasilającego budynek 
do sieci elektroenergetycznej  

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 9. Widmo względne wyższych harmonicznych napięć określone dla przypadku Pmin  

Źródło:  oprac. własne.
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Rysunek 10. Widmo względne wyższych harmonicznych prądów określone dla przypadku Pmin  

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 11. Wartości współczynników THD UL1, THD UL2 i THD UL3 zarejestrowane w obwo-
dach wyjściowych systemu zasilania budynku

Źródło:  oprac. własne.
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Rysunek 12. Wartości wskaźników Pst L1, Pst L2 i Pst L3 zarejestrowane w obwodach wyjściowych sys-
temu zasilania budynku

Źródło:  oprac. własne.

Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, iż badany sys-
tem zasilania współpracujący z instalacją fotowoltaiczną oraz magazynem energii 
elektrycznej zapewniają dostarczanie energii elektrycznej o parametrach jakościo-
wych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wszystkich systemów i urządzeń 
w budynku inteligentnym. Nie stwierdzono ponad dopuszczalnego odkształcenia 
prądów fazowych w węźle PCC, w przypadku oddawania do sieci elektroenerge-
tycznej nadwyżek energii elektrycznej niewykorzystanej w budynku i wytworzonej 
w instalacji fotowoltaicznej [13].

2 5 5  Podsumowanie i wnioski

Systemy zasilania przeznaczone do stosowania w inteligentnych budynkach za-
pewniają dostarczanie energii elektrycznej o wymaganych parametrach jakościowych 
i niemal całkowite ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej do systemów 
i urządzeń funkcjonujących w budynku. Systemy zasilania mogą także zapewniać 
współpracę z sieciami elektroenergetycznymi Smart Grid oraz wdrożenie mechani-
zmów sterowania popytem, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania, 
wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach, magazy-
nowaniu energii elektrycznej i zapewnieniu wymaganej efektywności energetycznej 
budynków. Systemy stosowane w budynkach inteligentnych cechuje możliwość do-
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stosowania zakresu ich funkcjonowania do zmieniających się potrzeb użytkowników 
oraz do poprawy efektywności energetycznej.

Znaczącą rolę we współpracy z nowo powstającymi i modernizowanymi budyn-
kami mogą odegrać pojazdy elektryczne, dla których energia elektryczna przeka-
zywana w procesie ładowania ich akumulatorów może pochodzić z odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej przyłączonych do wewnętrznej instalacji elektrycznej da-
nego budynku. Akumulatory pojazdów elektrycznych stanowić mogą także magazyn 
energii elektrycznej dla samego budynku.

Przedstawiony w pracy układ zasilania przeznaczony dla budynków inteligent-
nych oraz budynków zeroenergetycznych, zawierający instalację fotowoltaiczną 
oraz magazyn energii elektrycznej, zapewnia radykalne ograniczenie przerw w do-
stawie energii elektrycznej do budynku oraz dostarczanie energii elektrycznej o pa-
rametrach jakościowych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 
systemów i urządzeń w budynku inteligentnym Pozwala na oddawanie do sieci 
elektroenergetycznej nadwyżek energii elektrycznej niewykorzystanej w budynku 
i wytworzonej w przyłączonej instalacji fotowoltaicznej. System zasilania stanowi 
jeden z podsystemów budynku inteligentnego. Możliwe jest hierarchiczne zarządza-
nie systemem zasilania budynku inteligentnego przez Building Management System 
(BMS), nadzorujący zasadnicze obszary funkcjonalne wszystkich systemów funkcjo-
nujących we współczesnych budynkach inteligentnych.
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2  

2.6. Wykorzystanie zjawiska kawitacji w ekologicznych, 
elektrycznych urządzeniach grzewczych

Kawitacja to zjawisko wywołane w obszarze płynącej cieczy z miejscowym obni-
żeniem się ciśnienia poniżej wartości krytycznej, bliskiej ciśnieniu parowania cieczy 
przy danej temperaturze i polegające na tworzeniu się pęcherzyków parowo-gazo-
wych w miejscach najniższego ciśnienia oraz ich zanikaniu w strefie wyższego ci-
śnienia. Zanikanie pęcherzyków parowo-gazowych następuje gwałtownie w czasie 
krótszym od 0,001 s i ma charakter implozji, tak że napływająca z dużą prędkością 
w miejsce pęcherzyków ciecz może osiągnąć ciśnienie rzędu 350 MPa (3500 at). 

Wpływ kawitacji na pracę elektrycznego urządzenia grzewczego:
 – w pierwszym, tzw. początkowym stadium, gdy zaczynają się tworzyć niewielkie 

pęcherzyki parowo-gazowe, kawitacja nie wpływa ujemnie na pracę urządze-
nia, a nawet powoduje nieznaczny wzrost sprawności, co można tłumaczyć 
zmniejszeniem się oporów tarcia cieczy o ścianki, dzięki pęcherzykom;

 – w drugim stadium, tzw. rozwiniętej kawitacji, implozje pęcherzyków wywołu-
ją drgania całej pompy, a jednocześnie występują silne nieregularne wahania 
wskazań mierników ciśnienia na wypływie cieczy, a w jeszcze większym stop-
niu po stronie wlotu cieczy do urządzenia grzewczego oraz widoczny spadek 
sprawności;

 – w trzecim stadium, tzw. bardzo silnej kawitacji, występuje załamanie się cha-
rakterystyk (krzywych) przepływu, poboru mocy oraz sprawności. W urządze-
niu grzewczym następuje załamanie się charakterystyk – jest bardziej gwałtow-
ne. Należy to tłumaczyć kształtem kawitatora w urządzeniu.
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Jakie czynniki mają wpływ na kawitację?

Głównym czynnikiem wpływającym na występowanie kawitacji jest temperatura 
cieczy i ciśnienie. Wpływ na zjawisko kawitacji w cieczy o danej temperaturze mają 
przede wszystkim jej prędkość, kształt powierzchni z jaką się kontaktuje, występo-
wanie w cieczy zanieczyszczeń. Rejon objęty kawitacją, jest obszarem burzliwego 
(turbulentnego) przepływu cieczy. Ruch taki charakteryzuje się wielką złożonością, 
zaś wystąpienie kawitacji dodatkowo utrudnia jego opis, ponieważ ciecz jako taka 
traci ciągłość i należy taki przepływ opisywać jako przepływ wielofazowy.

Powstawanie kawitacji związane jest z:
 – dużym napływem cieczy (prędkość);
 – dużą prędkością obrotową kawitatora;
 – nadmiernym wzrostem prędkości i spadkiem ciśnienia;
 – nieprawidłowym zasilaniem wirnika wynikającym ze złego kształtu kanału 

wlotowego, nierówną powierzchnią kanału. Miarą tych nieprawidłowości jest 
sprawność hydrauliczna urządzenia hh. 

Znaczenie i zastosowanie kawitacji 

Kawitacja może mieć także użyteczne zastosowania, w innych , urządzeniach:
 – kawitacja występuje podczas intensywnego podgrzewania cieczy i to ona jest 

odpowiedzialna za głośne syczenie wody podczas jej podgrzewania;
 – zjawisko kawitacji wykorzystywane jest w tzw. sonicznych szczoteczkach do 

zębów. W cieczy poddanej działaniu fali dźwiękowej (ultradźwiękowej) po-
wstają obszary zwiększonego i obniżonego ciśnienia (a nawet próżni), które to 
pomagają usunąć (rozluźniają) przylegającą do zęba płytkę nazębną (bakterie), 
nawet w pewnej odległości od włókna szczoteczki;

 – zastosowanie prerotacji (niewielkie zawirowania wstępne w kierunku zgodnym 
z kierunkiem obrotów kawitatora;

 – zastosowanie kawitatorów o powiększonej szerokości wylotu;
 – zastosowanie kawitatorów o łagodnej krzywiźnie przedniej tarczy;
 – zastosowanie różnej liczby i kształtu występków, skracanie, zaostrzanie ich, 

dopasowanie do urządzenia;
 – stosowanie cieczy o odpowiedniej temperaturze, aby skrócić bądź wydłużyć 

czas nagrzewania cieczy;
 – ponieważ pęcherzyki pary tworzą się w miejscach o ciśnieniu niższym niż 

ciśnienie parowania przy danej temperaturze, należy określić miejsce wystę-
powania najniższego ciśnienia oraz przedsięwziąć środki, aby w tym miejscu 
nie następował spadek ciśnienia, aż do ciśnienia parowania.
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Liczba kawitacji 

Analizując zjawisko kawitacji powinniśmy znać parametr lub liczbę kryterialną 
pozwalającą na ilościową ocenę przepływu w dwóch aspektach:

 – parametr, który przyjmuje jednakową wartość przy dowolnych, podobnych 
dynamicznie warunkach kawitacji;

 – parametr określający warunki przepływu bez kawitacyjnego oraz warunki po-
wstania, zanikania lub rozwoju poszczególnych stadiów kawitacji [1].

Przykłady kawitacji:
 – kawitacja gazowa – zjawisko fizyczne polegające na gwałtownej przemianie fa-

zowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia. Jeżeli 
ciecz gwałtownie przyspiesza zgodnie z zasadą zachowania energii, ciśnienie 
statyczne cieczy musi zmaleć;

 – kawitacja przepływowa – występuje w przypadku istnienia na powierzchni 
ślizgowej nieciągłości, które powodują przy przepływie oleju odrywanie się 
jego strug od powierzchni panewki, wywołuje miejscowe zmiany ciśnienia. 
Nieciągłościami takimi zazwyczaj bywają krawędzie podcięcia powierzchni 
ślizgowej oraz krawędzie kieszeni, rowków i otworów olejowych [1]; 

 – kawitacja uderzeniowa – możemy ją spotkać w łożyskach silników wysoko-
obrotowych, w których dopływ oleju do kanału w czopie wału korbowego 
w czasie jego obrotu w łożysku jest przerwany, wskutek nie drożności otworu 
dopływowego w czopie. Powoduje to, że słupy oleju w wale, które – wskutek 
działania sił odśrodkowych uzyskały dużą bezwładność – przy nagłym zatrzy-
maniu dopływu oleju cofają się gwałtownie, wytwarzając przy tym warunki 
sprzyjające kawitacji;

 – kawitacja zaczątkowa (pęcherzykowa) – proces tworzenia się pęcherzyków 
kawitacyjnych w cieczy. Wyznaczone zostały równania pozwalające określić 
krytyczne parametry pęcherzyka: ciśnienie i promień pęcherzyka. Uzasadnio-
no możliwość przyjęcia przemiany adiabatycznej do opisu wzrostu pęcherzyka 
kawitacyjnego. Zwrócono uwagę na wpływ zjawiska desorpcji na przebieg 
kawitacji zaczątkowej. Wskazano na konieczność wyznaczenia empirycznych 
charakterystyk tego procesu;

 – kawitacja rozwinięta – gdy pojawia się obłok kawitacyjny i silne szumy aku-
styczne. Występuje tu załamanie charakterystyk maszyn przepływowych oraz 
ubytki w materiale opływanego obiektu, na skutek implozji pęcherzyków. Jest 
to najbardziej erozyjny etap.

Występują także:
 – kawitacja parowa;
 – kawitacja gazowa;
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 – kawitacja wibracyjna;
 – superkawitacja; 
 – pseudokawitacja. 

Parametry do doboru pomp:
 – wysokość podnoszenia;
 – wydajność;
 – wysokość ciśnienia napływu.

Parametry odczytane z katalogu:
 – moc silnika urządzenia elektrycznego;
 – sprawność (hydrauliczna całego układu); 
 – wymiary geometryczne ( i średnice króćców);
 – masa urządzenia;
 – rodzaj materiałów z których wykonane są części składowe urządzenia grzewczego.

Kawitator

Kawitatory mają różne konstrukcje. Konstrukcja decyduje o charakterystyce pra-
cy urządzenia grzewczego. 

Konstrukcja kawitatora w urządzeniu grzewczym charakteryzuje z parametrami 
pracy:

 – prędkość obrotową kawitatorów n;
 – wydajność Q;
 – szybkość przepływu cieczy i wysokość podnoszenia H, wiąże współczynnik 

szybkobieżności ciepła, który wynika z obliczeń.

Badania kawitacji będą najprawdopodobniej trwały jeszcze wiele lat zanim po-
wstanie jasna i syntetyczna forma kawitacji, która w sposób logiczny powiąże w jedna 
całość zjawiska mechaniczne, termodynamiczne i elektrochemiczne. Chcąc analizo-
wać zjawisko kawitacji powinniśmy znać parametr lub liczbę kryterialną, pozwala-
jącą na ilościową ocenę przepływu w dwóch aspektach.

Zasada działania ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego

Zasada działania ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego opiera się 
na przekształceniu energii kinetycznej strumienia niosącego ciepło w energię cieplną. 
W tym przypadku, wykorzystuje się energię mechaniczną obrotów wału silnika elek-
trycznego uruchamiającego pompę. Dzięki specjalnym właściwościom konstrukcji 
powstaje zjawisko fizyczne – zwane kawitacją, której działanie w połączeniu z tarciem 
warstw cieczy między sobą osiąga wysoką wydajność cieplną (ok. 94–96%). W związ-
ku z preferencyjnymi cenami dla energii zużywanej w ciągu nocy 10 godzin na dobę 



Rozdział 2: Efektywność energetyczna

151

(taryfa nocna) oraz od piątku wieczorem do poniedziałku do szóstej rano i wysokim 
kosztem w pozostałych godzinach, staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Orientacyjną (wymaganą) moc urządzenia liczoną na 1 kW mocy silnika, ustala 
się na 20–30 m2 powierzchni ogrzewanej. Rozbieżność zapotrzebowania na energię 
jest związana głównie ze stanem izolacji budynków, stratami ciepła i wysokością 
pomieszczeń (np. większych niż 2,5 m). Zastosowanie ekologicznego, elektrycznego 
urządzenia grzewczego jest bardzo komfortowe w użyciu oraz zdecydowanie bardzo 
oszczędne w eksploatacji (technologia, sterowanie). Zaawansowane układy zauto-
matyzowania procesu eksploatacji pozwalają na oddawanie dokładnie takiej ilości 
ciepła, ile wynosi aktualne zapotrzebowanie, czyli do czasu osiągnięcia pożądanej 
temperatury w obiekcie. Ważną zaletą urządzenia jest możliwość zaprogramowa-
nia wykorzystywania do ogrzewania tańszej energii elektrycznej przetwarzanej na 
cieplną. Dla taryfy G12 energia jest pobierana w godzinach najmniejszego dobowego 
obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), czyli od godziny 22:00 
do godziny 6:00 oraz od godziny 13:00 do godziny 15:00, w czasie kiedy energia jest 
tańsza.

Przykładowe obliczenia: 
Obiekt ma 200 metrów powierzchni ogrzewanej. W przypadku ogrzewania i go-

rącej wody, tworząc przyjemną temperaturę (w budynku o normalnej izolacji) wy-
magane jest, zainstalowanie jednego ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzew-
czego 7,5 kW.

W tym przypadku zakładam, że kiedy wartość 1 kW/h wynosi 0,17 gr, koszty 
miesięcznie mogą sięgać w przybliżeniu: 7,5 kWh ∙ 30 ∙10 ∙ 0,17 gr/kWh = 382,50 zł/
miesiąc lub (7,5 kWh ∙ 30 ∙ 10 ∙ 0,28 zł/kWh = 630 zł/miesiąc) w zależności od taryfy 
nocnej, gdzie:

7,5 – maksymalny pobór mocy w kW/h WHKGC;
30 – liczba dni w miesiącu;
10 (10) – maksymalna liczba godzin pracy w drugiej taryfie dziennie WHKGC;
0,17 gr – cena 1 kW/h dla drugiej taryfy i 0,28 gr – cena 1 kW/h dla pierwszej 

taryfy.
Zapotrzebowanie miejsca dla umieszczenia jednostki HB – 7,5, moduł sterujący 

i akumulator ciepła (kocioł) wynosi nie więcej niż 4 – 5 m2, pojemność kotła – 400 l.
Podobne obliczenia dla 1000 m2 ogrzewanej powierzchni, dla normalnej izolacji 

budynku, oszklenie, drzwi i wysokości sufitu do 2,5 m i dla większych do (4–6 m).

Opcja 1:
Q1 = S ∙ (Tw – Tz) ∙ 2 – uproszczone obliczenie wynikające z ogrzewanej powierzchni;
Q – ilość ciepła wymaganego kcal;
S – ogrzewany obszar m kw;
Tw, Tz – temperatura wewnętrzna i zewnętrzna w stopniach Celsjusza.
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Opcja 2:
Q2 = S ∙ H (Tw – Tz) – obliczanie z objętości pomieszczenia;
Q – ilość ciepła wymaganego kcal;
S – ogrzewany obszar m2;
H – wysokość pomieszczeń w m ;
Tw; Tz – temperatura wewnętrzna i zewnętrzna w stopniach Celsjusza.

Przyjmuję: Tw = 20°C; Tz = -7°C (w najzimniejszym miesiącu –styczniu, średnia 
temperatura w RB – 6,9°C).

Razem:
z przykładu 1: Q1 = 1 000 ∙ 27 ∙ 2 = 54 000 kkal
z drugiego : Q2 = 1 000 ∙ 4 ∙ 27 = 108 000 kkal
(15 000 kkal/18,5kW = 810,8 kkal/kW

Zakładam, że jedno urządzenie grzewcze – 18,5 (kW) na godzinę daje – 15 000 kkal, 
co daje 54 000: 15 000 = 3,6 h, co oznacza, że urządzenie wykona niezbędną pracę 
w niecałe 4 h. Biorąc pod uwagę czas ochładzania się czynnika niosącego ciepło, 
może być konieczne zainstalowanie dwóch urządzeń grzewczych 2 – 18,5 kW, które 
będą pracować przez około 4 h w czasie preferencyjnej taryfy.

Zakładam, że praktycznie w pracy urządzenia – 18,5 kW funkcjonowanie syste-
mu, ograniczy pobór mocy silnika do 10 kW, czyli nawet gdy pracują jednocześnie 
trzy urządzenia grzewcze – 18,5, zużycie energii elektrycznej na dzień wynosi około 
120 kW/h (4 ∙ 3 ∙ 10). Oznacza to że, koszt miesięcznej pracy w cenie drugiej taryfy 
wynosi:

120 ∙ 30 ∙ 0,17 gr = 612,00 zł i w pierwszej taryfie 120 ∙ 30 ∙ 0,28 = 1 008,00 zł
Zakładam podstawowe parametry i charakterystyki urządzenia grzewczego 

– 18,5 kW.
1. Wymagania techniczne:
1.1. Instalacja musi spełniać wymogi specyfikacji.
1.2. Typ instalacji: ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego – 18,5 kW.
2. Główne parametry:
2.1. Wymiary urządzenia (w mm):
2.1.1. Długość ok – 850.
2.1.2. Szerokość ok – 540.
2.1.3. Wysokość ok – 570.
2.2. Masa (kg) ok –180.
2.3. Moc znamionowa silnika elektrycznego – 18,5 kW ( możliwe jest zastosowa-

nie innej mocy silnika – w zależności od potrzeb odbiorców).
2.4. Prędkość obrotowa wału silnika min – 2900 (zakładam, mogą być wyższe – 

badania wykażą).
2.5. Klasa temperaturowa silnika – Y.
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2.6. Napięcie zasilania, V – 380.
2.7. Częstotliwość (w Hz) – 50 (zakładam, myślimy także o silniku 50–100 Hz – 

badania wykażą).
2.8. Wydajność cieplna (kkal/h) – 18 200 (założenia).
2.9. Czas do awarii, nie mniej, niż – 2 500 h (czas założony).
2.10. Czas życia (sprawności) – 12 500 h (12500/(4 ∙ 30 ∙ 12)) ok. 8,5 roku (czas 

założony).
2.11. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze płynu w obudowie, około MPa 

– 0,4.
2.12. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dB – 75. (za dużo – należy 

zastosować stosowne wyciszenie, amortyzację – szereg badań).

Konstrukcja ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego jest rozwiąza-
niem dotychczas niestosowanym w zakresie opracowania i projektowania kawitacyj-
nych urządzeń grzewczych. 

Pierwsze projekty pomp wirnikowych pojawiły się w latach 90. ubiegłego wieku. 
Działały na zasadzie efektu wirowego. Jak sama nazwa wskazuje słowo kawitacja 
pochodzi od łacińskiego słowa „pustka”, która związana jest z pojawieniem się masy 
mikropęcherzyków i ubytków wypełnionych parą i gazem. Tego rodzaju właściwości 
wiru zostały po raz pierwszy opisane 150 lat temu w oparciu o klasyczną hydrome-
chanikę Stokesa. Później największy wkład w rozwój efektu wirowego wniósł Profe-
sor Merkulov, któremu jako pierwszemu udało się umieścić wodę w „rurce wirowej”, 
w której podczas przepływu woda szybko się nagrzała [4]. Późniejsze publikacje rów-
nież pokazują szybkie nagrzewanie cieczy, niestety zastosowane urządzenia ulegały 
częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu.

Co powoduje zniszczenia

Ogrzewanie cieczy występuje podczas obrotu wirnika, który niesie za sobą war-
stwy cieczy powodując duże naprężenie ścinające, pęknięcia i pulsacje płynnych 
wirów a w rezultacie intensywną kawitację. Okresowe wyrównanie kanałów wir-
nika z kanałami stojana wywołuje pulsacje ciśnienia i prędkości przepływu cieczy, 
co również inicjuje pulsacyjną kawitację akustyczną i turbulencje w cieczy. Opisane 
zjawiska wraz z tarciem warstw cieczy, przekształcają energie kinetyczną i akustyczną 
w energię cieplną.

Ekologiczne, elektryczne urządzenie grzewcze jest układem rotor-stator z dodat-
kową powierzchnią wymiany ciepła. Zakładam, że jest to urządzenie posiadające 
bardzo wysoką skuteczność, czyli stosunek wytworzonego ciepła do energii zużytej 
w celu produkcji. Mechaniczne oddziaływanie cieczy w zamkniętej objętości prowa-
dzą do jej ogrzewania. Można to łatwo zaobserwować na przykładzie typowej pom-
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py cyrkulacyjnej (na przykład pompa letnia) w trybie „automatycznego włączenia” 
poprzez podłączenia wylotu pompy do jej wlotu. Po pewnej chwili ciecz w pompie 
zacznie wrzeć. Podobne doświadczenie zostało przedstawione przez Joela ponad sto 
lat temu. Celem jego eksperymentu było udowodnienie, że w wyniku mechanicznego 
działania cieczy cała praca mechaniczna może zostać przekształcona w ciepło. Dzięki 
temu efektywność konwersji energii mechanicznej na energię cieplną wynosi 100%. 
Grzejniki oparte na hydrodynamicznej kawitacyjnej metodzie ogrzewania płynów 
posiadają wiele zalet, które wynikają z wieloczynnikowych zjawisk zachodzących 
w cieczy (na ogół wody).

Konstrukcja ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego cechuje się na-
stępującymi właściwościami:

 – zachowuje minimalne wymiary, których wielkość określa wymiar silnika elek-
trycznego i kotła; 

 – nie wymaga uzdatniania wody, gdyż woda po kawitacji jest w 98% czysta;
 – zachowuje czystość elektrolizy;
 – prosta konstrukcja i stosunkowo niski koszt wykonania w odniesieniu do 

konstrukcji istniejących oraz w działaniu do wskaźnika kosztów wykonania 
do mocy jednostkowej;

 – skuteczna taryfa dla energii elektrycznej dla osób prawnych i fizycznych (wg 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego);

 – niezawodność działania;
 – łatwość konserwacji;
 – szybka instalacja i połączenie (w ciągu 1–2 dni);
 – długa żywotność (do 10 lat);
 – możliwość naprawy w ciągu 1 dnia;
 – bardzo niski koszt naprawy;
 – podczas pracy zużycie energii zmniejsza się o 30–47% (energii zasilającej);
 – wydajność instalacji wynosi 94–96%;
 – w przeciwieństwie do innych instalacji grzewczych i ogrzewania ciepłej wody 

(kotłów gazowych, drewna, paliw płynnych) HB nie wymaga rocznych prze-
glądów i regulacji;

 – uwzględniając specjalną taryfę dla celów grzewczych koszt kWh wyniesie około 
0,17 zł – taka jest docelowa założona wartość wskaźnika (wartość założona).

Ekologiczne, elektryczne urządzenie grzewcze będące przedmiotem badań zbu-
dowane jest z następujących podzespołów:

 – obudowy; 
 – wirnika, który przenosi energie kinetyczną na ciecz i zapewnia jego ruch;
 – tarcz, na których są zamocowane elementy elastyczne, pomiędzy którymi za-

mocowany jest pierścień do rozdzielania i obracania przepływu cieczy w kie-
runku osiowym i kierunkach przeciwnych;
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 – dysz ciśnieniowych; 
 – silnika elektrycznego;
 – kotła;
 – flansza;
 – ramy urządzenia;
 – korpusu kawitatora;
 – uszczelnień wewnętrznych;
 – rotora;
 – komory;
 – zaworu wyjścia ciepłej wody;
 – statora (komory statora).

Istotą instalacji grzewczej i ciepłej wody jest optymalne wyjście naprzeciw rozwią-
zania problemu ekologicznego (walki ze smogiem) na terenie naszego kraju poprzez 
rozwiązania konstrukcyjne.

Wyniki zastosowania ekologicznych, elektrycznych urządzeń do ogrzewania 

pomieszczeń i ogrzewania wody

Z moich obliczeń, badań, doświadczeń, testów z elektryczną instalacją grzewczą, 
wynika ich wysoka wydajność cieplna z zachowaniem dużej oszczędności środków 
z zachowaniem efektu ekologicznego.

Zakładam, że oszczędności środków wydanych na ogrzewanie (wartość energii 
elektrycznej [2]) w porównaniu z ceną centralnego ogrzewania wyniosą od 50% na-
wet do 80%.

Znaczące oszczędności widoczne są także w porównaniu z najtańszym źródłem 
pozyskiwania energii cieplnej czyli spalania drewna czy węgla. Wynika to z nastę-
pujących faktów: dla drewna i węgla wymagane są: zamówienia, transport, przeła-
dunek, składowanie, kotłownie wymagają zatrudniania pracowników (operatorów, 
kierowców palaczy), ich szkolenia i pensji, a ponadto instalacje wymagają corocznych 
przeglądów i przeprowadzenia napraw bieżących i głównych, a także konserwacji 
urządzeń. Do obsługi i przechowywania kotłów i paliwa konieczne jest budowanie 
specjalnych budynków uwzględniających normy sanitarne, pożarowe, ekologiczne 
i inne. Ponadto produkują oprócz zanieczyszczeń ekologicznych, tony popiołu, który 
trzeba usunąć z paleniska i wywieźć.

Montaż ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego nie wymaga spe-
cjalnej, trudnej konstrukcji. Wymagany obszar do montażu nie przekracza 4 m2 
i wynika wyłącznie z wymiarów silnika na ramie nośnej i zasobnika ciepła (kocioł). 
W przypadku zastosowania ekologicznego, elektrycznego urządzenia grzewczego 
do ogrzewania pomieszczeń, które nie mają wolnej przestrzeni, można zastosować 
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wariant kontenera, który można umieścić na zewnątrz budynku, jak to się dzieje na 
przykład podczas korzystania ze zbiorników gazowych (propan-butanu – budowa 
zewnętrznego zbiornika).

Praca urządzenia nie wymagała ciągłej konserwacji. Konieczne jest jedynie za-
instalowanie odpowiedniego wskaźnika temperatury w pomieszczeniu na panelu 
sterowania.

Oczywiście, jak w przypadku każdego wariantu ogrzewania budynku, wprowa-
dzenie urządzenia powinno być poprzedzone rzeczywistymi badaniami.

Należy zauważyć, że zakres zastosowania i wprowadzenie tego źródła energii 
cieplnej jest, jak już wspominałem, bardzo szeroki. Są to domy mieszkalne, budynki 
wielopiętrowe, domy ogrodowe, budynki rolnicze, obiekty medyczne i socjalne, ba-
seny, budynki przemysłowe, magazyny itp.

Ważne jest również to, że serwisowa obsługa pogwarancyjna jest tania i szybka. 
W związku z tym praktyczne zastosowanie tego źródła ciepła nie jest ograniczo-

ne. Jeśli projekt jest realizowany, istnieje realna możliwość masowej i stosunkowo 
niedrogiej implementacji.

Planowany efekt ekologiczny

Szczególne znaczenie ma wprowadzenie ekologicznych, elektrycznych urządzeń 
grzewczych w terenach, w których zagrożenie smogiem powoduje przekroczenia. 
Dlatego wyjątkowe znaczenie w montażu instalacji grzewczej ma wpływ na bezpie-
czeństwo ekologiczne środowiska. Urządzenie grzewcze będzie optymalnym wyj-
ściem naprzeciw rozwiązania ekologicznego związanego z tak zwanym ,,smogiem” 
na terenie naszego kraju. Nasilający się problem zanieczyszczenia powietrza w wiel-
komiejskich aglomeracjach doprowadza do degradacji naturalnego środowiska, co 
ma bezpośredni wpływ na zdrowie a nawet życie mieszkańców. Jak podają proeko-
logiczne publikacje, w dwudziestce dużych miast świata z najgorszym powietrzem 
są cztery miasta z Polski: Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Wysokie miejsca 
w tym rankingu nie są powodem do dumy [3]. Wprowadzenie na terenie naszego 
kraju urządzenia grzewczego pozwoli zapobiec wielu „smogowym” ofiarom i uniknąć 
milionowych kosztów leczenia. Smog, ze względu na dużą koncentrację agresywnych 
czynników chemicznych, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołuje 
choroby roślin i powoduje niszczenie materiałów. Jak wynika z raportu Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO World Health Organization) największe zanieczyszcze-
nia w Europie występują na obszarze Polski. Oznacza to, że proponowane urządzenie 
grzewcze wpisuje się w politykę ekologiczną kraju [3]. Uwzględniając nowelizację 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2001 roku z póź. zmia-
nami obejmującą założenia ustawy, gdzie sejmiki wojewódzkie maja prawo zatwier-
dzić uchwały określające rodzaj i jakość paliw konwencjonalnych dopuszczonych 
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do stosowania, parametry techniczne oraz parametry emisji urządzeń realizujących 
proces spalania [5]. Ekologiczne, elektryczne urządzenie grzewcze będzie spełniało 
wymagania i charakter efektu ekologicznego zapisanego ww ustawie, dając możli-
wość dalszego rozwoju nowoczesnych technologii w energetyce. 

Efektywność energetyczna skoncentrowana na gospodarce niskoemisyjnej to 
jeden z najważniejszych aspektów współczesnego dążenia do osiągnięcia zrówno-
ważonego rozwoju. W tym kontekście efektywność energetyczną należy postrzegać 
interdyscyplinarnie i kompleksowo, poprzez odniesienie jej zarówno do gospodarstw 
domowych jak i przemysłu. Rozważam także współpracę urządzenia grzewczego 
z instalacją fotowoltaiczną, co zmniejszy koszty ogrzewania, a zwiększy czystość 
środowiska naturalnego.

Energia jest jednym z filarów zrównoważonej polityki energetycznej. Dzięki niej 
można osiągnąć efekty takie jak: odzysk energii, zamiana energii kinetycznej w ener-
gię cieplną, modernizację urządzeń, ograniczenie przepływów mocy biernej czy też 
zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Dlatego ekologiczne , elek-
tryczne urządzenie grzewcze jako jeden z kluczowych obszarów może odegrać ważną 
rolę w oszczędnym gospodarowaniu energią, jak również mieć korzystny wpływ na 
stan środowiska naturalnego. 

Metodyka badawcza

Stosowana metodologia badawcza obejmuje wytwarzanie, charakteryzację i mo-
delowanie materiałów i procesów zachodzących w pracy urządzenia grzewczego. Na 
podstawie opracowanych procedur i dostosowania stali wykonane będą elementy 
próbne, które następnie poddane zostaną doświadczalnym badaniom właściwości 
mechanicznych, mikrostruktury i trwałości rotorów-statorów. Szczególny nacisk 
będzie położony na uzyskanie pożądanych właściwości wytrzymałościowych oraz 
charakterystykę termiczną stali i armatury. A także doboru właściwych silników 
elektrycznych [6].

Przeprowadzone zostaną także badania osłonności elementów, które będą pod-
dawane próbom w warunkach rzeczywistych oraz wpływowi temperatury, promie-
niowania na stabilność właściwości i mikrostruktury stali oraz innych materiałów 
potrzebnych do wytworzenia prototypów urządzenia. Na podstawie uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, symulacji i obliczeń wytypowane zostaną materia-
ły do badań w skali przemysłowej. Przeprowadzona zostanie próba technologiczna 
wytwarzania energii cieplnej w specjalnie opracowanym laboratorium. W warunkach 
zbliżonej do rzeczywistych konstrukcji badaniom zostaną poddane wykonane pro-
totypy urządzeń, a także elementy współpracujące w systemie grzewczym. Zostaną 
przeprowadzone także badania pod względem bezpieczeństwa pożarowego oraz wy-
buchowego, a także występującego hałasu wskutek rzeczywistej pracy ekologiczne-
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go, elektrycznego urządzenia grzewczego. W wyniku końcowych analiz opracowane 
zostaną wytyczne techniczne i sformułowane kryteria, wnioski oceny urządzenia, 
a także uwagi do właściwego funkcjonowania. Prototypy i technologie będą opra-
cowane na podstawie wiedzy teoretycznej i praktycznej popartej wynikami badań 
doświadczalnych, symulacji numerycznych i prób przemysłowych z uwagi na to, że 
ogrzewanie cieczy występuje podczas obrotu wirnika, który niesie za sobą warstwy 
cieczy powodując duże naprężenia ścinające, pęknięcia i pulsacje płynnych wirów 
a w rezultacie intensywną kawitację. Badania laboratoryjne oraz rzeczywiste będą 
się odbywały w laboratoriach specjalnie zbudowanych na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Częstochowskiej oraz w Firmie SZYBICKI: Sprzęt i Zabudowy Pojaz-
dów Specjalistycznych, która współpracuje z WE PCz na mocy podpisanego po-
rozumienia o współpracy naukowo-technicznej w zakresie elektrycznych urządzeń 
grzewczych.

W wyniku powyższej metodyki badawczej urządzenie grzewcze będzie mogło być 
bezpiecznie wykorzystane w dostarczaniu ciepła do ogrzewania, a także do wytwa-
rzania gorącej wody. Metodyka badawcza pozwoli na opracowanie instalacji grzew-
czej jako urządzenia ekologicznego, przyjaznego środowisku a także bezpiecznego, 
ekonomicznego konkurencyjnego cenowo dla tradycyjnych źródeł energii.
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3  

3.1. Interkalacja litu na przykładzie Bi2Se3 

3 1 1  Interkalacja litu i metody jej realizacji

Interkalacja, jako termin z dziedziny wiedzy fizycznej, chemicznej i biologicznej, 
opisuje proces wprowadzania składników gościa do matrycy gospodarza. Właściwo-
ści materiału, do którego wprowadzono obcą cząsteczkę, ulegają pewnym zmianom 
w aspektach strukturalnych, fizycznych i chemicznych. Cząsteczki-gości, które są 
wprowadzane do pola strukturalnego innych substancji, nazywane są interkalantami, 
a substancje powstałe w procesie opisanym powyżej nazywane są interkalatami [1, 2].

Interkalacja jako proces może być realizowana następującymi metodami [2]:
 – metoda ekspozycji termicznej – matryca gospodarza jest utrzymywana w pa-

rach interkalacyjnych w określonych temperaturach i ciśnieniach;
 – ekspozycja chemiczna – jej istotą jest utrzymywanie materiału wyjściowego 

w roztworze interkalanta o określonym stężeniu w określonej temperaturze 
i ciśnieniu;

 – metoda elektro-chemiczna – której podstawą jest wyrównywanie różnicy mię-
dzy potencjałami elektrochemicznymi interkalantu w materiałach elektrodów 
poprzez przesyłanie prądu elektrycznego.

Spośród wszystkich metod interkalacji od lat siedemdziesiątych zeszłego wieku 
najczęściej stosowaną jest interkalacja elektrochemiczna, która jako jeden z najbar-
dziej uderzających przejawów połączenia chemii ciała stałego i elektrochemii reali-
zowana jest w litowych zasilaczach elektrochemicznych [3–5].

Nie jest kwestią sporną, iż interkalacja może być realizowaną nie w stosunku do 
wszystkich substancji. W 1973 r. Armand [6] zaproponował zastosowanie materia-
łów grafitowych jako interkalowanych anod. Jednocześnie wzrosło zainteresowanie 
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takimi materiałami katodowymi jak TiS2, MoS2, VS2, MnO2, MoO3. A w 1991 r., po 
udanych badaniach materiałów, które zapewniają odwracalny proces przenoszenia 
jonu litu między elektrodami, kompania Sony Energytec Inc [7] rozpoczęła prospek-
tywną produkcję wtórnych baterii litowych, wykorzystując koncepcję akumulatora 
litowo-jonowego. Takie akumulatory działaja na zasadzie interkalacji-deinterkalacji 
jonów Li+ podczas ładowania i rozładowywania, dzieki czemu takie elementy zyskały 
nazwę baterii „litowo-jonowych”, „rocking-chair”, „shuttle cock”, „swing” baterii.

Ponieważ w ostatnim dziesięcioleciu ilość elektroniki użytkowej i produkcji przy-
rządów o niskiej mocy stale rośnie, rosną i wymagania dotyczące akumulatorów 
litowo-jonowych, co z kolei zwiększa zainteresowanie badaczy znalezieniem nowych 
materiałów o dużej pojemności i mocy na jednostkę masy oraz w celu poprawy wła-
ściwości już znanych substancji, które są z powodzeniem stosowane w przemysłowej 
produkcji baterii litowych [1–4, 7, 8].

Celem poszukiwań naukowców jest uzyskanie materiałów, które spełniają nastę-
pujące wymagania [9–11]:

1. Ponieważ siła elektromotoryczna E(x) elementu litowego jest związana ze 
zmianą energii Gibbsa ΔG(x) procesu interkalacji i potencjałów chemicznych 
wprowadzonego litu do katody μLi 

C i anody metalicznej μLi 
a [3, 8]:

a

Li

C

LixGeE (1)

 

gdzie e jest ładunek elektronu; x – liczba wbudowanych atomów litu na jednostkę 
wzoru materiału gospodarza, wtedy Li musi mieć najwyższy potencjał chemiczny 
w materiale gospodarza.

2. Z celem ustabilizowania działania baterii przy wysokich prądach naładowa-
nia-rozładowania, konieczne jest, aby w materiał-gospodarza jon Li

+ mógł być 
szybko wprowadzany przy rozładowaniu i deinterkalowany przy naładowaniu 
z materialu gospodarza. Czyli, Li

+ powinien mieć wysoką wartość współczyn-
nika dyfuzji w materiale elektrody.

3. Wysoka odwracalcność procesu interkalacji-deinterkalacji jonów litu zapewnia 
wiekszą liczbę cykli.

4. Elektroda interkalacyjna musi również demonstrować wysokie wartości gęsto-
ści energii na jednostkę masy i objętości.

5. Niepożądane jest jednoczesne interkalowanie cząsteczek rozpuszczalnika, co 
prowadzi do znacznych naprężeń (rozładowań) struktury, a w konsekwencji 
skraca żywotność baterii, która to żywotność jest z reguły definiowaną jako licz-
ba naładowań i rozładowań, które akumulator może wykonać, zanim jego nomi-
nalna pojemność spadnie poniżej 80% początkowej pojemności znamionowej.
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Należy starannie dobierać materiały-gospodarza do materiału wnikającego, 
aby uniknąć omawianego niepożądanego zjawiska.

6. Elektroda powinna być stabilna w kontakcie z elektrolitem, aby zwiększyć zdol-
ność cykliczną i zapewnić niskie samorozładowanie. Wymaga to stabilności 
elektrolitów do utleniania i redukcji w zakresie 0–4,5 V w stosunku do Li

+/Li .
7. W XIX wieku, równie ważnym wymaganiem stawianym wobec nowo rozwija-

nych materiałów elektrodowych jest spełnienie dwóch dodatkowych wymagań: 
bezpieczeństwo ekologiczne i ekonomiczną dostępność. W kontekście global-
nego ocieplenia i ciągłej degradacji środowiska bezpieczeństwo materiałów 
dla środowiska jest ważnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę przy 
opracowywaniu zasilaczy litowych. Równie ważna jest niedroga jednostka 
masy, ponieważ każdy element może zawierać kilka gramów materiału, ale 
ilość takich pierwiastków, które docierają do obiegu konsumenckiego, spro-
wadza się do dziesiątki milionów gramów rocznie.

Biorąc pod uwagę, iż interkalacja elektrochemiczna jest stosunkowo młodą dzie-
dziną wiedzy, z nie w pełni uformowaną podstawą teoretyczną, uwzględniając złożo-
ność procesów interkalacji i wszystkie poprzednie wymagania, staje się jasnym zna-
czenie, kompletność i złożoność zadania badań naukowych w określonej dziedzinie.

Do chwili obecnej badania naukowe trwają w wymienionym kierunku, groma-
dząc fakty eksperymentalne, weryfikując je i wybierając tylko wiarygodne wyniki, 
analizując je i na ich podstawie budując uogólnione podstawowe modeli teoretyczne, 
które dokładnie wyjaśniają procesy zachodzące podczas interkalacji elektrochemicz-
nej w elektrodach.

Reakcja interkalacji może być przedstawiona za pomocą równania ogólnego:

HostLiHostexxLi x (2)
 

gdzie Host jest matrycą gospodarza.

Aby materiał działał zadowalająco jako katoda, interkalant, w tym wypadku atom 
litu, musi mieć najwyższy potencjał elektrochemiczny w szerokim zakresie stężeń. 
Do opisania zależności potencjału chemicznego od x stosuje się różne podejścia:

 – model gazu kratkowego bez interakcji cząstek interkalowanych [12];
 – model wodoru w metalu z uwzględnieniem interakcji, ale bez uwzględnienia 

zmian w kratce gospodarza [13];
 – model dwuwarstwowy w sorpcji [14–16];
 – model uwzględniający siłę wiązania z warstwami matrycy [17];
 – model pasm determinowanych [18], który w wariancie domieszek ekranowa-

nych uwzględnia zależność właściwości elektronicznych materiału katodowe-
go od stopnia interkalacji poprzez redystrybucję elektronów przewodzących 
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w celu ekranowania pola kulombowskiego, co z kolei doprowadza do pojawie-
nia się atrakcyjnego wiązania między naładowanymi cząsteczkami interka-
lantu. Ale model ten zakłada stabilność chemiczną układu (całkowita energia 
substancji jest nie znacznie wrażliwa na dodatkowe elektrony interkalacyjne).

Czyli uzasadnienia teoretyczne dla najprostszych procesów nie różnią się dra-
stycznie. Model gazu kratkowego [12, 19] wyjaśnia, na przykład, proces interkala-
cji litu bez uwzględnienia interakcji cząstek interkalowanych. Model sorpcji dwu-
warstwowej [14–16] uważa fizyczną naturę interkalacji za zajęcie wolnych miejsc 
w dwuwymiarowej przestrzeni matrycy lub sorpcji atomów przez powierzchnię, ale 
sorpcja w tym przypadku obejmuje dwie powierzchnie i przyjmuje monowarstwę. 
W oparciu o tę teorię, aktywność wprowadzonych atomów zależy od entropii kon-
figuracijnej wypełnienia wolnych miejsc atomami interkalanta w warstwie i jest wy-
rażona równaniem:

CRTA (3)

 

gdzie θ reprezentuje część wypełnionych miejsc dostępnych do sorpcji, C – stała, 
która określa oddziaływanie sorbowanego atomu z substratem.

Jeśli w matrycy gospodarza występują dwa lub więcej rodzajów wolnych 
miejsc o różnych energiach, równanie potencjału chemicznego będzie wyglądać 
następująco:

C
xx

xx
RT

i

i (4)

 

gdzie xmin, i minimalne i xmax, i maksymalne wartości stopnia interkalacji w obiekcie 
na wycinku i.

W pracach Conwey et al. [14] i Fowler et al. [16] wzięto pod uwagę interakcję 
pomiędzy najbliższymi sąsiadującymi zaadsorbowanymi atomami i zmodyfikowano 
równanie potencjału chemicznego μ interkalanta do następującej postaci :

CzRT (5)

 

gdzie ω – lateralna energia oddziaływania w warstwie, z – jest liczbą koordyna-
cyjna w granicach warstwy.

W pracy Armanda [17] uwzględniono energię potrzebną do pokonania sił kohe-
zji między warstwami matrycy gospodarza podczas interkalacji, którą autor nazwał 
presją interkalacyjną. Armand [6] obliczył zmiany składu i wielkość energii ekspansji 
międzywarstwy przy interkalacji do grafitu, zakładając, że przy niskich stężeniach 
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interkalowanych cząstek sieć grafitu rozszerza się lokalnie. W obliczeniach autor 
założył, że parcjalna entalpia molowa ekspansji jest odwrotnie proporcjonalna do 
części wypełnionych miejsc w przestrzeni międzywarstwowej gospodarza. Równanie 
opisujące potencjał chemiczny μ interkalowanej cząstki w odniesieniu do równoważ-
ności wakatów jest następujące:

CpzRT (6)

 

W pracy Nagelberga i Worrela [20] w przypadku dichalkogenów metali przej-
ściowych z grup IV i V autorzy rozważają cztery główne czynniki, które wpływają 
na wartość zmiany potencjału chemicznego wraz ze zmianami obciążenia kompo-
zycyjnego. Uwzględniają one składnik entropijny oparty na teorii dwuwymiarowego 
modelu sorpcji (patrz równanie 3), energię oddziaływania między sąsiadującymi 
interkalowanymi atomami, energię związaną ze zmianą potencjału chemicznego 
elektronu, ponieważ w trakcie interkalacji gęstość elektronowa rośnie wraz z zwięk-
szeniem liczby interkalowanych atomów. Również potencjał chemiczny interkalo-
wanych atomów, w tym energia wydatkowana na rozdzielenie i/lub przemieszczenie 
warstw wymagana do wprowadzenia atomu jest rozpatrywana jako czwarty czynnik. 
Autorzy zakładają, że lokalne wiązanie zachodzące między wprowadzonym atomem 
a matrycą gospodarza nie zmienia się znacząco wraz ze zmianami składu, więc sta-
ła C w równaniu potencjału chemicznego jest niezależna od stężenia. Ponieważ roz-
ważają interkalację w dichalkogenach metali przejściowych z grup IV i V, które są 
wąskopasmowymi półprzewodnikami ze dz

2 – pasmem do połowy wypełnionym, 
szerokość którego wynosi ~1 eV i przyjmując interkalowany atom w pełni zjonizowa-
nym, odpowiednio zapewniają wiązanie między potencjałem chemicznym elektronu   
μF a koncentracja x obrazujemy następującym równaniem:

xFF (7)
 

gdzie ΔμF = μF – μF
0 , μF – potencjał chemiczny elektronu e–, μF

0 – potencjał chemicz-
ny e– w czystym dichalkogenie. Wskazują również, że w przypadku wąskopasmowe-
go półprzewodnika takie empiryczne sprzężenie nie jest łatwe do obliczenia. Aby 
uwzględnić energię potrzebną do ekspansji warstw matrycy, Nagelberg i Worrel [20] 
zastosowali podejście Armanda [6] i wzięli pod uwagę ustaloną eksperymentalnie 
zmianę parametru podczas rozszerzania warstw w trakcie interkalacji siarczków. 
Kombinacja zmierzonej zmiany c-parametru ze stężeniem i zmianą energii wiąza-
nia międzywarstwy jako funkcji separacji pozwala rozważyć udział energii ekspansji 
B(dc/dx) , gdzie B siła interakcji między warstwami jest zdefiniowana równaniem:
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c

c

c

c

k
B (8)

 

gdzie k – ściśliwość wzdłuż c – osi, c – osiowa stała kratki i c0 – osiowa stała kratki 
dla nieinterkalowanego disiarczku. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające 
na potencjał chemiczny interkalowanego atomu, autorzy dochodzą do wynikowego 
równania postaci:

Const
dx

dcBxFzRT FF
(9)

 

I na podstawie danych eksperymentalnych na przykładzie interkalacji sodu 
w TaS2 i interkalacji litu w TiS2, pokazują dobre dopasowanie modelu teoretycznego 
do danych eksperymentalnych.

Korovin [21] rozważa cztery główne czynniki, które wpływają na zależność po-
tencjału chemicznego od stopnia interkalacji, ale uważa ten ostatni za proces, który 
może być reprezentowany przez schemat:

mxm MAKtexMAxKt (10)
 

gdzie: Kt
+ – kation metalu alkalicznego, M – metal o zmiennym stopniu utlenienia, 

A – chalkogen (O, S, Se, Te), x – stopień interkalacji. Ponadto podczas pierwszego 
procesu zachodzi reakcja redoks:

nmm MenM (11)
 

w wyniku czego powstaje anion MAm
n-, którego ładunek jest kompensowany przez 

ładunek interkalowanych kationów. Jak wynika z powyższego, potencjał reakcji za-
leży przede wszystkim od charakteru materiałów katodowych, czyli od potencjału 
reakcji (11). Dlatego głównymi czynnikami wpływającymi na zależność potencjału 
interkalowanego litu do materiałów katodowych od stopnia interkalacji są:

1. Zmiana parametrów kratki lub przestawienie struktury fazy KtxMAm ze wzglę-
du na zmiany promienia metalu gospodarza;

2. Zmiana entropii systemu podczas interkalacji Kt
+;

3. Interakcja sąsiednich Kt
+ ze sobą;

4. Interakcja Kt
+ z anionami gospodarza MAm

n-.

W tym przypadku Korovin [21] nie rozważa bezpośrednio zmiany struktury 
elektronowej matrycy podczas interkalacji poprzez zmianę potencjału chemicznego 
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elektronu, ale pośrednio, ze względu na zmianę stanu utlenienia metalu matrycy i in-
terakcji Kt

+ z anionem gospodarza, a także wskazuje na możliwą nieliniową zmien-
ność komponenty entropijnej potencjału chemicznego materiału katody z wprowa-
dzeniem interkalantu w różne pozycji sieci gospodarza i na zmiany strukturalne 
związane z transformacjami wymienionymi.

W pracy [22], autorzy proponują wykorzystanie teorii kwantowo-chemicznej 
opartej na równaniu Schrödingera z uwzględnieniem składu chemicznego odczyn-
ników i produktów reakcji za pomocą symulacji komputerowej w celu obliczenia ta-
kich parametrów elektrochemicznych źródeł energii jak średnie napięcie Eav, gęstość 
energii Ed i energia właściwa Esp. W tym celu autorzy zastosowują metodę symulacji 
komputerowej z wykorzystaniem zlinearyzowanego krystalicznego kodu WIEN95, 
opartego na teorii gęstości funkcjonalnej (DFT) i podają obliczenia Eav, Ed, Esp dla 
reakcji

LiMoOCMoOLiC (12)
 

LiNiOCNiOLiC (13)
 

Wyniki obliczeń wykazują względnie zadowalającą zbieżność (dewiacja 15–20%) 
z wynikami eksperymentalnymi, przy czym autorzy przyjęli założenie, że składnik 
entropii jest mały i go ignorują, a także pokazują, że zależność parametrów od tem-
peratury jest znikoma.

Ten sam model teoretyczny wykorzystują Aydinol i Ceder [23], ale z celem opisa-
nia procesów interkalacji i obliczenia siły elektromotorycznej dla reakcji:

spinelOLiMnMnOMnOeLi (14)
 

OMnLiOLiMneLi (15)
 

LiMnOMnOeLi (16)
 

Jednak w swoich obliczeniach osiągają mniejszą rozbieżność z danymi ekspery-
mentalnymi aniżeli Deiss et al. [22], prawdopodobnie przez uwzględnianie energii, 
potrzebnej na rozszerzenie warstw matrycy gospodarza podczas interkalacji.

W dalszej analizie w znacznym stopniu, należy uwzględnić wyniki zaprezento-
wane w pracy Bakhmatyuk et al. [24], albowiem nie można pominąć wymogu, iż 
w celu bardziej szczegółowego ujawnienia mechanizmu wpływu stanów domieszek 
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na parametry termodynamiczne procesu, koniecznym jest uwzględnienie następu-
jących dwu aspektów:

1. Problem zwiększenia pojemności interkalacji w danym zakresie napięcia jest 
w istocie podobny do problemu fiksacji poziomu Fermiego, który rozwiązują 
w chemii i fizyce półprzewodników przez domieszkowanie. Odpowiedni do-
mieszki mogą nie tylko tworzyć dodatkowe stany poniżej poziomu Fermiego, 
ale także kontrolować zachowanie EF(x) , a zatem różnice μi(x) – μ0;

2. Ponieważ główną zaletą powstawania prądu interkalacji jest topochemia re-
akcji wprowadzania, część pozioma krzywej rozładowania, która jest cenna 
z punktu widzenia zastosowania praktycznego, powinna wynikać z przejścia 
fazowego nie z powodu chemicznej interakcji składnika gościa z matrycą, ale 
z powodu atrakcyjnego oddziaływania pomiędzy atomami litu wprowadzo-
nymi w matryce. Oczywiście wymieniona interakcja przyczyni się również do 
zwiększenia maksymalnego obciążenia gościa.

Bakhmatyuk et al. [24] wyraźnie pokazali, że nawet w niezerowej temperaturze 
wprowadzone atomy litu mogą przyciągać się i bez udziału fononów. Takie przyciąga-
nie odzwierciedla pożądany charakter przejścia fazowego pierwszego rodzaju, a jego 
wdrożenie może być ułatwione przez domieszkowanie.

Jak można zauważyć, złożoność i dynamika procesów interkalacji powoduje zło-
żoność jednoznacznego teoretycznego uzasadnienia zmiany potencjału chemicznego 
interkalantu ze stężeniem wprowadzonego atomu. Tym nie mniej, w dziedzinie in-
terkalacji litowej wiele prób i poszukiwań naukowców jednak jest skoncentrowanych 
na znalezieniu sposobów podniesienia potencjału i zwiększenia gęstości energii jed-
nostki masy materialu poprzez jego modyfikacje.

Analiza publikacji pokazuje, że największym zainteresowaniem naukowców cie-
szą się materiały o wysokim potencjale interkalacji litu, niskiej masie cząsteczkowej, 
wysokiej szybkości interkalacji, dopuszczalnej przewodności elektrycznej, i wysokiej 
stabilnośći chemicznej, między innymi TiS2 [18, 25], MoS2 [18, 26–28], tlenki wanadu 
[3, 18, 29–33], MnO2 [22, 23, 34–36], LixMn2O4 [22, 23, 37–42], WO3 [43–45], LiCoO2  
[18, 37, 46], LiNiO2 [37, 46], LiNiCoO2 [47–49], Fe2O3 [29, 45, 50]. Tym nie mniej, na-
dal istotnym pozostaje poszukiwanie nowych materiałów i modyfikacja już znanych, 
co może być zrealizowane na kilka sposobów fizycznych i chemicznych: wpływając 
na strukturę i właściwości materiałów przez przemielenie, domieszkowanie i zmniej-
szanie wielkości materiałów do nanoskali.

Z tych powodów celem tej części pracy, jest prezentacja analizy procesu interka-
lacji litu do nanorozmiarowego Bi2Se3.
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3 1 2  Interkalacja litu do nanorozmiarowego  

Selenek bizmutu jest budzącym zainteresowanie półprzewodnikiem dzięki jego 
właściwościom elektrycznym, optycznym i magnetycznym [51–55].

Bi2Se3 jest wąskopasmowym półprzewodnikiem, który ma niezwykłą i bardzo 
anizotropową strukturę warstwową. Krystalizuje się w układzie romboedrycznym, 
w którym równoważne atomy sieci są ułożone płasko: kompaktowe heksagonalne 
warstwy są prostopadłe do osi krystalograficznej c [56–62]. Pięć takich warstw w se-
kwencji Se1 – Bi – Se2 – Bi – Se1 (rysunek 1), w których atomy Se zajmują różne pozy-
cje – tworzą ścisłe wiązanie w takich układach i są utrzymywane razem przez znacz-
nie słabsze oddziaływanie. Interakcje w ramach wiązań są głównie kowalencyjne, 
a interakcje pomiędzy sekwencjami są w zakresie oddziaływań van der Waalsa. Takie 
uporządkowanie strukturalne powoduje niewielkie przesunięcia prostopadłe do osi c.

Rysunek 1. Uproszczony schemat reprezentacji struktury

Źródło:  oprac. własne.

Podczas próby aplikacji Bi2Se3 jako materiału katody baterii litowej autorom [63] 
udało się osiągnąć 360 mAh/g pojemności przy rozładowywaniu. Zmiany rozmiaru 
cząstek substancji aktywnej do nanoskali powinny doprowadzić do pewnych zmian 
parametrów procesu interkalacji do Bi2Se3 co stało się przedmiotem zainteresowania 
autorów omawianej pracy. W tym celu przeprowadzono syntezę próbek w nanoskali 
zgodnie z jedną z przedstawionych reakcji

SeBiISeIBi (17)
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OHSeBiSOOHSOSeBi (18)
 

Parametry procesu syntezy i wyniki analizy wielkości cząstek zsyntetyzowanych 
proszków podano w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry procesu syntezy i parametry proszków  

N⁰ próbki Schemat 
reakcji

Rozpuszczalnik Trwałość syntezy, 
god

рН Średnia wielkość 
cząstek, nm

Domieszkowanie  
w Bi2Se3

1 1 Dietylenoglikol 4 - 40 Bi
2 1 Dietylenoglikol 8 - 40 Se
3 2 Dietylenoglikol 24 - 25 *

4 2 Dietylenoglikol 24 7-8 60  Bi
5 2 Dietylenoglikol 96 7-8 40 Se, BiOCl 
6 2 Etylenoglikol 96 7-8 30

Źródło:  oprac. własne.

Analiza danych rentgenograficznych pozwoliła ustalić przynależność zsyntety-
zowanych proszków Bi2Se3 do układu trygonalnego (rys. 1). Pierwszą próbkę nano-
proszku uzyskano w reakcji (17). Ta próbka Bi2Se3 zawierała również niewielką ilość 
fazy metalicznej Bi i fazy niezidentyfikowanej (patrz tab. 1), co spowodowało degra-
dację materiału podczas procesu interkalacji. Aby wyeliminować wskazaną wadli-
wość, drugą próbkę proszku zsyntetyzowano w drodze reakcji 1, ale z nadmiarem Se 
i wydłużeniem czasu trwania procesu. W trakcie badania składu i struktury próbki 2 
zarejestrowano piki Se o niskiej intensywności. Kolejną, trzecią próbkę otrzymano 
za reakcją (18). Analiza rentgenowska pozwoliła ponadto ustalić oprócz Bi2Se3 obec-
ność znacznej ilości faz niezidentyfikowanych. Aby je wyeliminować, pH roztworu 
kontrolowano do wartości neutralnej podczas syntezy próbki czwartej. Chociaż piki 
materiału metalicznego Bi i zostały rejestrowane na rentgenogramie, ich relatywna 
intensywność nie przekraczała 8%. Dlatego podczas syntezy próbki piątej czas reakcji 
wydłużył się do 96 godzin, a do syntezy próbki szóstej dietylenoglikol zastąpiono 
glikolem etylenowym. W próbce piątej zaobserwowano piki Se i BiOCl, ale ich rela-
tywna intensywność nie przekraczała 6%. W próbce szóstej pików innych związków 
oprócz Bi2Se3 nie wykryto.

Różnica w kompozycji materiałów zsyntezowanych jest również odzwierciedlana 
w kształcie krzywych rozładowań (rys. 3). Jak widać z rysunku, mikrokrystaliczny Bi2Se3 
materiał pozwala uzyskać pojemność zbliżoną do 600 mAh/g, ale z minimalną mocą 
elektryczną w 1175 W/kg. Druga próbka wykazuje pojemność 650 mAh/g przy mocy 
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elektrycznej 1500 W/kg. Próbka trzecia przy rozładowaniu daje 550 mAh/g, a próbka 
piąta wykazuje pojemność 400 mAh/g, a moc obu wynosi zaledwie 1100 W/kg. Jak 
widać z rysunku 3, najlepszy kształt procesu rozładowania posiadają czwarta i szósta 
próbki, które demonstrują wartości pojemności właściwej 800 i 1000 W/kg, a mocy 1850 
i 2250 W/kg odpowiednio. 

Rysunek 2. Rentgenogramy materialów syntezowanych próbek 1–6 Bi2Se3 (numeracja krzy-
wych zgodnie z tabelą 2)

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 3. Charakterystyki rozładowań galwanostatycznego elementów litowych z katodą 
Bi2Se3 (próbka 1 była wysoce zanieczyszczona, z tych przyczyn wynik nie został 
przedstawiony na wykresie)

Źródło:  oprac. własne.
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Badania parametrów kinetycznych procesu generacji prądu interkalacji litu 
w otrzymanych układach wykazały, że proces ten realizowany jest za kontrolą dyfu-
zyjno-kinetyczną, co potwierdza kształt diagramów Nyquista przedstawionych na 
rys. 4.

Rysunek 4. Przykładowy Diagram Nyquista dla procesu interkalacji litu w elementach litowych 
z katodą Bi2Se3

Źródło:  oprac. własne.

Schemat zastępczego układu elektrycznego, przedstawiony na rysunku 5, pozwolił 
na zasymulowanie procesu interkalacji litu z błędem nie przekraczającym 10% i okre-
ślenie jego parametrów podstawowych.

Rysunek 5. Schemat zastępczego układu elektrycznego, do procesu interkalacji w katodzie 
Bi2Se3

Źródło:  oprac. własne.

W proponowanym schemacie element RS określa wewnętrzny opór elektrycz-
ny elementu, C||R ogniwo opisuje procesy zachodzące na anodzie litowej, a ogniwo 
Cdl||Rct|W określa proces na katodzie, gdzie Cdl jest pojemność podwójnej warstwy 
elektrycznej na granicy elektroda-elektrolit; Rct – opór etapu przenoszenia ładunku;   
W – parametr określający dyfuzję interkalowanej cząstki w matryce. Parametry pro-
cesu znalezione przy użyciu określonego schematu pokazano w tabeli 2.
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Tabela 2. Parametry procesu interkalacji litu w katodzie  

N⁰ próbki Bi2Se3
–ΔG, 

kJ/mol
Q, mAh/g

Średnia 
wielkość 

cząstek, nm

Rct , 
Ohm*cm2 Cdl, F/cm2 D,  

cm2/s  

Mikrokrystaliczny 150 400 1000 330 2,4×10-7 5,0×10-16

2 225 700 40 161 2,7×10-7 1×10-11

3 225 500 25 257 5,2×10-7 4×10-11

4 230 800 60 90 3,9×10-6 2,1×10-12

5 280 400 40 61 3,6×10-6 2,7×10-11

6 220 1000 30 74 6,7×10-6 1,4×10-12

Źródło:  oprac. własne

Jak pokazano w tabelach 1 i 2, parametry procesu interkalacji litu różnią się dla 
syntezowanych nanorozmiarowych Bi2Se3 i dla mikrokrystalicznego analogu, co pro-
wadzi do poprawy parametrów komórek litowych. W szczególności doprowadze-
nie materiału do nanoskali zmniejsza opór etapu przenoszenia ładunku, zwiększa 
pojemność podwójnej warstwy elektrycznej i współczynnik dyfuzji litu w niej o co 
najmniej 4 rzędy wielkości.

W celu skutecznej aplikacji nanodyspersyjnego selenku bizmutu jako materiału 
katodowego źródeł energii litowych technologia jego wytwarzania metodą solwo-
termiczną powinna obejmować syntezę w oparciu o reakcję (18) przez 24 godziny 
w dietylenoglikolu lub 96 godzin w etylenoglikolu. W porównaniu z homologiem 
mikrokrystalicznym nanorozmiarowość Bi2Se3 podwaja pojemność właściwą mate-
riału. Doprowadzenie materiału do nanoskali powoduje wzrost zmiany energii Gib-
bsa, reakcji generacji prądu interkalacji Li+ i wzrost pojemności właściwej poprzez 
modyfikację struktury elektronicznej zsyntetyzowanego materiału. Z tego samego 
powodu, a także poprzez zmniejszenie wielkości cząstek do 30–60 nm, współczynnik 
dyfuzji również wzrasta (tabela 2), co zapewnia możliwość znacznego wzrostu tempa 
reakcji interkalacji prądotwórczych w ogólności oraz mocy baterii litowych.
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3  

3.2. Elektronika i energetyka supramolekularna

3 2 1  Wstęp

Ostatnie dziesięciolecie charakteryzowało się wielkim postępem w branży elek-
troniki organicznej [1–4]. Możliwość wykorzystania materiałów molekularnych i od-
dzielnych cząsteczek jako aktywnych elementów elektroniki coraz bardziej przyciąga 
uwagę badaczy rozmaitych dziedzin nauki. Poszukiwane są nowe materiały półprze-
wodnikowe charakteryzujące się wysoko mobilnymi nośnikami prądu w celu popra-
wy charakterystyk organicznych tranzystorów polowych, organicznych diod elek-
troluminescencyjnych oraz organicznych urządzeń elektronicznych. Obecnie duże 
zainteresowanie wzbudza wykorzystanie samoskładanych materiałów organicznych 
jako aktywnych składników do produkcji sprzętu optoelektronicznego [5–9].

Biorąc pod uwagę zasadnicze sprzeczności między możliwościami funkcjonal-
nymi tradycyjnych nanomateriałów i nanostruktur uzyskanych na ich podstawie, 
a gwałtownym rozwojem nanoinżynierii (koheretna spintronika kwantowa, nano-
fotonika) oraz zadaniami współczesnej niezależnej nanoenergetyki (które dopiero 
ostatnio zaczęto formułować), spowodowanymi koniecznością integracji nanowy-
miarowych bloków energetycznych do budowy nanostruktur (tworzenie nanoprąd-
nic o bardzo dużej pojemności i superkondensatorów), wydaje się, że tu praktycznie 
nie ma alternatywy dla przejścia na nowy – kwantowy – poziom nagromadzenia 
i przechowywania energii. Pozwoli to wykryć i zrozumieć nowe zjawiska i ich me-
chanizmy związane z gromadzeniem elektronów, jak również z udziałem ich spinu 
właśnie w tych procesach, pobudzające do poszukiwania i syntezy nowych nano-
obiektów w celu ich skutecznej realizacji. Zdobyta wiedza powołała do życia nową 
dziedzinę – tworzenie akumulatorów kwantowych, których mechanizm pracy za-
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pewni zasadniczą możliwość osiągnięcia takich wartości właściwych energii i mocy, 
których nie da się osiągnąć w wyniku procesów elektrochemicznych.

3 2 2  „Filozofia” urządzenia supramolekularnego

Urządzenie supramolekularne jest rozumiane jako układ zespolony, zbudowany 
ze składników molekularnych posiadających pewne cechy poszczególne. Składnik 
molekularny ma te cechy niezależnie od tego, czy stanowi część urządzenia, czy nie. 
Innymi słowy, energia oddziaływania wzajemnego składników urządzenia supramo-
lekularnego musi być niska w porównaniu z innymi cechami energetycznymi tego 
układu. A więc nieważne w jaki sposób składniki są związane w tym urządzeniu 
(za pomocą wiązań kowalencyjnych, wodorowych, koordynacyjnych etc.); istotne 
jest tylko to, że każdy składnik powinien przynieść do tego systemu coś unikalnego 
i właściwego tylko dla niego. W przeciwnym razie, gdy funkcjonowanie układu jest 
uwarunkowane całą cząsteczką w przeciwieństwie do oddzielnych składników, taki 
zespół raczej definiuje się jako „makromolekułą”, a nie system supramolekularny.

Takie określenie urządzenia supramolekularnego nie wyklucza tradycyjnych pojęć 
„gospodarz-gość” czy „receptor-substrat”. Akt rozpoznawania gospodarza i gościa 
może być jedną z czynności urządzenia supramolekularnego, która zapewnia zwią-
zanie i sygnalizuje o obecności „gościa”. Zwykle składnikami do przeprowadzenia 
badania w urządzeniach supramolekularnych są cząsteczki fotochemiczne i cząstecz-
ki czynne w reakcjach redoks, tzn. cząsteczki zdolne do pochłaniania i/lub emito-
wania światła oraz cząsteczki zdolne do oddawania czy przyjmowania elektronów. 
Określenie urządzenia supramolekularnego złożonego z tych składników przedstawia 
rys. 1. Gdy naświetlaniu cząsteczki (↔) światłem towarzyszy pojawienie się stanów 
wzbudzonych, istotnie zlokalizowanych na jednym z dwóch składników ( lub ), 
albo przeniesienie elektronu od jednego składnika do drugiego, wtedy związek jest 
uważany za supramolekularny. Gdy stan wzbudzony jest istotnie zdelokalizowany 
pomiędzy oboma składnikami, wtedy ten zespół lepiej po prostu zaliczać do makro-
molekuł. Podobne względy powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do reakcji 
redoks. Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że charakter oddziaływania między 
dwoma składnikami krytycznie zależy od natury wiązania między nimi (↔): czy 
będzie to ligand mostkujący, stały czy ruchomy odstępnik kowalencyjny, lub wiązanie 
niekowalencyjne. 
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Rysunek 1. Schemat procesów właściwych dla urządzenia supramolekularnego

Źródło:  oprac. własne.

Elektronika supramolekularna jako pojęcie zostało wprowadzone przez Meyera 
i jego kolegów, i określa dziedzinę badań dotyczących funkcji elektronicznych, które 
występują w samoskładanych układach π-skoniugowanych w zakresie długości od 
5 do 100 nm (pośredni między elektroniką molekularną a elektroniką plastyczną, 
rys. 2). Przewidywane specyficzne zjawiska kwantowe, które są postrzegane w takich 
układach, mogą położyć fundament pod tworzenie nowych, całkowicie nowych ty-
pów urządzeń elektronicznych.

Rysunek 2. Miejsce urządzeń supramolekularnych w elektronice

Źródło:  oprac. własne.
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Przejście na poziom kwantowy niewątpliwie jest nowym, ważnym etapem roz-
woju elektroniki, ponieważ pozwala pracować praktycznie elektronami samotnymi 
i tworzyć elementy pamięci, gdzie elektron może dorównywać jednemu bitowi in-
formacji. Jednak tworzenie sztucznych struktur kwantowych jest niezwykle trudnym 
zadaniem technologicznym. Stało się oczywiste, że realizacja pojedynczych elemen-
tów takich struktur wiąże się ze znacznymi trudnościami technologicznymi, nato-
miast tworzenie chipów zawierających miliony takich elementów jest bardzo trudne. 
Zdaniem wielu badaczy, wyjściem z tej sytuacji jest przejście do nowej technologii 
– elektroniki supramolekularnej.

Takie rozwiązanie problemu nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ czą-
steczka jest idealną strukturą kwantową składającą się z oddzielnych atomów, w któ-
rej ruch elektronów określa się zasadami mechaniki kwantowej i naturalną granicą 
miniaturyzacji. Inną, nie mniej ważną, właściwością technologii supramolekularnej 
jest łatwość tworzenia podobnych struktur kwantowych na podstawie samoskłada-
nia. Jak już wspomniano wcześniej, to ostatnie jest zdolnością atomów i cząsteczek 
do spontanicznego łączenia się w pewnych warunkach w predefiniowane związki 
molekularne, czyli sposobem organizacji mikroskopijnej struktury kwantowej. To 
właśnie synteza układu supramolekularnego jest pierwszym członem samoskładania 
właściwych urządzeń. W ten sposób osiągana jest identyczność składanych układów, 
identyczność wymiarów elementów, a tym samym niezawodność i skuteczność prze-
biegu procesów kwantowych, funkcjonowania urządzeń molekularnych.

Od początku rozwoju podejścia molekularnego w mikroelektronice otwartym 
pozostaje pytanie fizycznych zasad funkcjonowania molekularnych urządzeń elektro-
nicznych. Dlatego główne wysiłki były skoncentrowane na poszukiwaniu cząsteczek 
pojedynczych, jak również ich zespołów molekularnych. Pomimo dużej ilości prac 
w tym kierunku do ukończenia praktycznej realizacji urządzeń molekularnych wciąż 
jest daleko. 

Rozwój nowego podejścia do mikroelektroniki wymaga rozwiązania szeregu pro-
blemów w trzech głównych kierunkach: 

 – opracowanie fizycznych zasad funkcjonowania urządzeń elektronicznych; 
 – synteza nowych cząsteczek zdolnych do przechowywania, przekazania i prze-

tworzenia informacji; 
 – opracowanie metod organizacji cząsteczek w zespół supramolekularny lub 

molekularne urządzenie elektroniczne.

Obecnie prowadzone są intensywne poszukiwania koncepcji rozwoju elektroniki 
supramolekularnej i fizycznych zasad funkcjonowania oraz opracowywane zasady 
budowy elementów podstawowych. Elektronika supramolekularna stawia sobie za 
cel powstanie nowej grupy materiałów z których można budować urządzenia elek-
troniczne. Elektronika supramolekularna staje się zatem nową, interdyscyplinarną 
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dziedziną nauki, łączącą fizykę ciała stałego, fizykę molekularną, chemię organiczną 
i nieorganiczną. Pomysły elektroniki supramolekularnej nie sprowadzają się tylko 
do globalnej wymiany tranzystora półprzewodnikowego na molekularny, chociaż 
to częściowe zadanie także będzie rozwiązywane. Głównym celem jest tworzenie 
skomplikowanych układów molekularnych, które będą realizować jednocześnie kil-
ka różnych efektów i wykonywać skomplikowane zadania. Do takich zadań przede 
wszystkim należy tworzenie uniwersalnego elementu pamięci jako najważniejszej 
części każdego informacyjnego urządzenia liczącego. Tworzenie za pomocą środków 
elektroniki supramolekularnej sztucznych neuronów, czujników różnych rodzajów 
włączonych do wspólnej sieci otworzy drogę do realizacji ideologii neurokompu-
terowych, pozwoli na stworzenie całkiem nowego typu informacyjnych systemów 
obliczeniowych i podejść do rozwiązania problemów tworzenia sztucznej inteligencji.

3 2 3  Nanoprądnice elektretowe

Poszukiwanie najnowszych podejść technologicznych do tworzenia nanostruktu-
ralnych nanogeneratorów energii elektrycznej w swej istocie przewiduje rezygnację 
z tradycyjnej konfiguracji – wykorzystania dwóch elektrod, rozdzielonych elektrolitem 
i pomieszczonych w szczelnej obudowie. Potrzebne jest nowe podejście – jednokrysz-
tałowe – przewidujące rozdzielenie ładunków na poziomie atomowo-molekularnym 
w środku pewnej struktury, która będzie zdolna do bezpośredniego nieelektroche-
micznego wytwarzania energii. W takim razie materiały powinny mieć właściwość 
przetwarzania energii niechemicznej (na przykład, cieplnej) na elektryczną w szero-
kich zakresach temperatur (zwłaszcza ujemnych). W gruncie rzeczy, takie materiały 
istnieją. Są to elektrety – dielektryki, które przez dłuższy okres mogą zachowywać 
stan polaryzacyjny po zaprzestaniu oddziaływania zewnętrznego, które spowodowało 
polaryzację tego dielektryka. Tworzą one w otoczeniu quasi-stałe pole elektryczne. Jak 
wynika z elektrostatyki, właściwy czas ekranowania wewnętrznego pola elektrycznego 
przez swobodne nośniki prądu (polaryzacja relaksacyjna Maxwella-Wagnera) określa 
się jako iloczyn przenikalności dielektrycznej przez przewodność właściwą środowi-
ska, dla niektórych materiałów wielooporowych jego wartość osiąga rzędu kilku lat.

Zainteresowanie elektretami wynika z ich unikalnych właściwości, ponieważ elek-
trety mogą tworzyć stałe, stosunkowo wysokie pola elektryczne bez dodatkowych 
źródeł energii i przetwornic wysokiego napięcia, natomiast ich bardzo małe wymiary 
otwierają nowe perspektywy techniczne [10, 11]. Głównym problemem zapewnienia 
ich skutecznego wykorzystania jako prądnicy jest bardzo wysoka oporność. Spojrzaw-
szy na tabelę 1 widzimy, że wartość termicznie stymulowanego prądu rozładowania 
praktycznie w zakresie temperatur wywołującym zainteresowanie (-200°С ÷ +100°С) 
nie przekracza 1,8 ·10-10 А, a w okolicach temperatury pokojowej (-50°С ÷ +20°С) 
1,2 ·10-10 А.
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Rysunek 3. Widmo termicznie stymulowanego prądu rozładowania zmierzone w kierunku 
osi С interkalatu InSe<CH4N2S>, syntezowanego w normalnych warunkach (1) 
i w polu fal świetlnych (2) wyznacza za cel przestawienie urządzeń elektronicznych 
na nową bazę pierwiastkową

Źródło:  oprac. własne.

Tabela 1. Zestawienie danych dotyczących prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji 
znanych elektretów

Elektret
Natężenie prądu, 

10–12 А
Zakres temperatur, 

°С
wosk Carnauba 40 60–75
poliwęglany 4 -180–(-60)
PVC 10 20–100
Al2Se3 2 -30–10
CdTe 180 -170–(-110)
żelatyna 4 0–115
α-chityna 120 -50–(+20)
trypsyna 10 20–80
linia wody 6 0–80

Określony problem można rozwiązać za pomocą syntezy faz półprzewodniko-
wych o wysokiej przewodności dielektrycznej, posiadających właściwości polaryzacji 
elekretowej. To niełatwe zadanie udało się rozwiązać za pomocą syntezy półprzewod-
nikowych klatratów supramolekularnych. W tym celu została przeprowadzona syn-
teza klatratu InSe<CH4N2S> w polu fali świetlnej. Pomysł nałożenia tego ostatniego 
polegał na zapewnieniu „zarzucania” nośników niezrównoważonych do strefy sta-
nów rezonansowych występujących wzdłuż wprowadzenia cząsteczek-gości CH4N2S 
w polu fali świetlnej. 

Jak widzimy z widma termicznie stymulowanego prądu rozładowania (TSDC) 
(rys. 3), zmierzonego w trybie styków zwartych, w przypadku syntezy nanostruktur 
podczas naświetlania widmo termicznie stymulowanego prądu rozładowania przy-
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biera charakteru o zmiennym znaku, uwarunkowanego występowaniem relaksacji 
heteroładunku, który właśnie odpowiada za rezonansowe fotoindukowane centra 
przylepiania się, „utrwalone” przez gości. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wartość 
termicznie stymulowanego prądu rozładowania w temperaturze pokojowej prawie 
30-krotnie przekracza znane elektrety.

Rysunek 4. Charakterystyka woltoamperowa zmierzona w kierunku osi С matrycy 2-krotnie 
rozszerzonej GaSe przed (1) i po wprowadzeniu tiomocznika w polu fal świetlnych 
(2, 3). Pomiaru dokonano w normalnych warunkach (1, 2) oraz w polu magnetycz-
nym (3).

Źródło:  oprac. własne.

Fotoelektretowanie podczas syntezy klatratu z bardziej wielkooporowej matrycy 
półprzewodnikowej GaSe zapewnia wartość elektretowej różnicy potencjałów w nor-
malnych warunkach w wysokości 0,24 V. Natomiast w stałym polu magnetycznym 
(natężenie 2,75 kОе), prostopadłym do warstw klatratu GaSe<CH4N2S> syntezo-
wanego w warunkach naświetlania, wartość siły elektromotorycznej w tym samym 
kierunku przekracza 2 V, jak widać z rys. 4. Charakter wykrytego efektu nie jest 
jeszcze w pełni poznany. Na razie można założyć, iż wzmocnienie efektu relaksacji 
polaryzacji fotoelektretowej polem magnetycznym odbywa się dzięki rozszczepieniu 
zeemanowskiemu w widmie energetycznym.

Relaksację homoładunku i heteroładunku wykazuje widmo termicznie stymulo-
wanego prądu rozładowania także dla klatratów GaSe<NaNO2>, ponadto najbardziej 
wyraźne dla rozszerzenia 4-krotnego (rys. 5). Charakterystyki woltoamperowe dla 
2-krotnie і 4-krotnie rozszerzonych GaSe<NaNO2> (rys. 6) różnią się od quasi-li-
niowych (właściwych dla wyjściowego GaSe), przybierając postaci histerezowej. Co 
więcej, dla rozszerzenia 4-krotnego zmienia się nie tylko forma, ale także znacznie 
wzrasta wartość prądu. Właśnie ostatni wykres charakterystyk woltoamperowych 
wskazuje na procesy akumulacji ładunku na granicach międzyfazowych.
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3 2 4  Spontaniczne wytwarzanie siły elektromotorycznej w klatratach 

supramolekularnych

Ciekawym podejściem do technologii prądnic nieelektrochemicznych może być 
podejście opierające się na efekcie wykrytym w [12, 13]. To jest efekt wytwarzania 
siły elektromotorycznej w wadliwym krysztale SmS. 

Rysunek 5. Widmo termicznie stymulowanego prądu rozładownia interkalatu GaSe<NaNO2> 
z 2-krotnym (1) i 4-krotnym (2) rozszerzeniem matrycy wyjściowej GaSe

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 6. Charakterystyka woltoamperowa interkalatu GaSe<NaNO2> z 4-krotnym rozsze-
rzeniem matrycy wyjściowej GaSe

Źródło:  oprac. własne.

Jak widać, w tym przypadku wartość termicznie stymulowanego prądu rozłado-
wania w temperaturze pokojowej już jest prawie 100-krotnie wyższa niż odpowiedni 
parametr znanych elektretów.
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Po nagrzewaniu próbek siarczku samaru (SmS) w warunkach braku zewnętrznego 
gradientu temperatury wykryto wytwarzanie znacznych wartości siły elektromoto-
rycznej (SEM): 2,5 V przy długości impulsu 1,3 s [12] i 0,6 V przy pracy ciągłej [13]. 
Wartość sprawności takiej przemiany, oszacowana na podstawie danych doświad-
czalnych, wyniosła 30–47%. Jednak w tym przypadku efekt jest osiągany w wysokiej 
temperaturze (w stosunku do pokojowej). Później ustalono, że zapewnić spontanicz-
ne wytwarzanie siły elektromotorycznej w temperaturze pokojowej można w ZnO 
[14–16], do którego zostały wprowadzone domieszki stopowe mające zmienną war-
tościowość. Jednak jej wartość wynosi tylko kilka miliwoltów.

Mechanizm występowania efektu wytwarzania SEM jest związany z obecnością 
w tym półprzewodnikowym materiale wadliwych jonów samaru [12, 17]. Przy na-
grzewaniu próbki do temperatury, w której zaczyna się jej wytwarzanie, w pasmie 
przewodnictwa osiągane jest krytyczne stężenie elektronów, pobudzonych głównie 
z warstw domieszkowych Ei ~ 0,045 ±0,0l5 eV. Te poziomy odpowiadają wadliwym 
jonom Sm2+. Wartość krytycznego stężenia elektronów okazuje się dostateczną, by 
ekranować potencjał kulombowski wadliwych jonów do poziomu, niezbędnego dla 
całkowitej delokalizacji elektronów z poziomów Ei, i przejścia domieszkowych jonów 
samaru w stan trzywartościowy. Ten zespołowy proces ma charakter skokowy. Wadli-
we jony są nierównomiernie rozmieszczone w objętości próbki, dlatego wymieniony 
proces nie odbywa się jednocześnie w całej próbce. To powoduje wystąpienie dużych 
gradientów stężenia elektronów przewodnictwa, co wywołuje wytwarzanie siły elek-
tromotorycznej. W [17] zostało pokazane, że wytwarzanie SEM zaczyna się wtedy, gdy 
przy podwyższeniu temperatury wartości skutecznego promienia Bohra domieszki 
i długości Debye`a tej domieszki przez elektrony przewodnictwa stają się równe.

Rozpatrzenie przytoczonego modelu efektu wytwarzania siły elektromotorycznej 
w SmS pozwala założyć, że podobny efekt można zaobserwować także w innych 
związkach półprzewodnikowych. Koniecznym warunkiem tego jest obecność do-
mieszki donora, nierównomiernie rozmieszczonej w objętości, charakteryzującej się 
dość wysokim stężeniem, by wskutek zewnętrznego wpływu (temperatura, ciśnie-
nie etc.) mogła wystąpić równość wartości skutecznego promienia Bohra domieszki 
i długości Debye`a. Tak autorzy [18] obserwowali efekt wytwarzania SEM przy rów-
nomiernym nagrzewaniu próbek Sm0,99Gd0,01S i SmTехS1-х, gdzie х = 0,02; 0,05.

W celu zapewnienia maksymalnej wartości siły elektromotorycznej gradient lo-
kalnego stężenia nadwyżkowych jonów Sm2+ można skierować wzdłuż osi rozmiesz-
czenia elektrod, z których usuwa się naprężenia. Natężenie pola elektrycznego można 
określić jako wzór [13]: 

E = K grad Ni

gdzie Ni – stężenie nadwyżkowych (wadliwych) jonów samaru, K – współczynnik 
proporcjonalności, zależy od parametrów materiału i temperatury. Tak więc w celu 
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osiągnięcia maksymalnych wartości napięcia elektrycznego w próbce należy osią-
gnąć maksymalną wartość grad Ni. Ta zasada została zrealizowana przez autorów [13] 
poprzez tworzenie dwuwarstwowej drobnobłonowej struktury przekładkowej na 
podstawie SmS o różnej wartości х w warstwach. Zakres temperatur otrzymanego 
sygnału jest zbliżony do otrzymanego wcześniej dla monokryształów, co potwierdza 
występowanie efektu termo-galwanicznego w badanej strukturze warstwowej. Wyżej 
wymienione jednoznacznie wskazuje na perspektywiczność wykorzystania struktur 
warstwowych do wytwarzania energii elektrycznej.

W celu zwiększenia wartości spontanicznie wytwarzanej siły elektromotorycznej, 
jak również zapewnienia jej wytwarzania w temperaturze pokojowej, syntezowaliśmy 
szereg klatratów z nanohybrydyzacją zarówno fazy nieorganicznej, jak i organicznej. 

Na podstawie wyżej wymienionego jako gość został wykorzystany samar. W wy-
niku interkalacji elektrochemicznej zgodnie ze schematem podanym na rys. 7 (który 
zapewniał gradient stężenia interkalantu w poprzek nanowarstw) tworzy się klatrat 
SmxGaSe, gdzie х jest ilością gościa samara, która przychodzi się na jedną wzorcową 
jednostkę wyjściowej „matrycy-gospodarza”.

Rysunek 7. Schemat interkalacji elektrochemicznej

Źródło:  oprac. własne.

Wprowadzenie kationów samaru (х = 0,1) powoduje prawie 2-krotne obniżenie 
rzeczywistego składnika właściwej impedancji zespolonej (ReZ) matrycy wyjścio-
wej w obszarze małej częstotliwości, co odpowiada wkładu nośników strefowych do 
przewodności. Jednocześnie zmniejsza się także składnik wirtulany. Podane na rys. 8 
wykresy Nyquista odzwierciedlają między innymi zmianę genezy częstotliwościowej 
w obszarze bardzo niskiej częstotliwości.
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Rysunek 8. Wykresy Nyquista zbudowane w kierunku osi z monokryształu GaSe (1) 
i Sm0,1GaSe (2)

Źródło:  oprac. własne.

Zmierzone widmo termicznie stymulowanego prądu rozładowania w trybie sty-
ków zwartych podane na rys. 9. Wkładka do tego rysunku pokazuje dobry zbieg 
spontanicznie wytwarzanej siły elektromotorycznej zmierzonej w trybie styków 
otwartych z termicznie stymulowanym prądem rozładowania, mnożonych przez 
wartość oporności syntezowanego klatratu. Zwiększenie zawartości gości do х = 0,2 
powoduje dalsze zmniejszenie rzeczywistego składnika właściwej impedancji ze-
spolonej i wzrost spontanicznie wytwarzanej siły elektromotorycznej o ponad 50%. 
Warto też zauważyć, iż obserwowane zmniejszenie siły elektromotorycznej przy na-
grzewaniu do temperatury ponad 300 K jest uwarunkowane intensywną generacją 
nośników po całej próbce, wskutek czego efekt termo-galwaniczny maleje.

Rysunek 9. Widmo termicznie stymulowanego prądu rozładowania Sm0,1GaSe. Na wkładce 
odpowiednia spontanicznie wytworzona SEM

Źródło:  oprac. własne.
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Udoskonalenia metod syntezy nanostruktur nanoprądnic termo-galwanicznych 
w konfiguracji N-barierowych nanoheterohybryd dokonano za pomocą tworzenia 
inkapsulatów trójchlorku samaru w czterokrotnie rozszerzonej matryce GaSe. 

Przeprowadzono także analizę mikrorentgenograficzną syntetyzowanej nanohy-
brydy. Krzywą dyfrakcyjną (004) GaSe rejestrowano w trybie skanowania ciągłe-
go detektora z prędkością 1/2 grad./min, z automatyczną rejestracją intensywności 
rozpraszania, wykorzystując schemat ogniskowania metodą Bregga-Brentana θ÷2θ. 
Profil maksimum dyfrakcyjnego (004) próbki interkalowanej GaSe jest podany na 
rys. 10 w porównaniu z krzywą dyfrakcyjną (004) próbki nieinterkalowanej GaSe po 
4-krotnym rozszerzeniu. Obie krzywe są przedstawione w postaci znormalizowanej. 

Rysunek 10  Krzywa dyfrakcyjna (004) rozszerzenia czterokrotnego GaSe przed (1) i po inkapsulacji 
SmCl3 (2)

Źródło:  oprac. własne. 

Jak widać, obserwuje się przesunięcie maksimum w kierunku mniejszych kątów 
rozpraszania, co świadczy o zwiększeniu odległości między warstwami w próbce 
interkalowanej SmCl3. W porównaniu z próbką nieinterkalowaną krzywa (004) ob-
robionej próbki charakteryzuje się większą wartością szerokości połówkowej maksi-
mum i słabo wyrażoną asymetrią ze strony większych kątów rozpraszania. Ponadto, 
obserwowane jest zwiększenie intensywności rozpraszania otoczenia (dyfuzyjnego). 
Można założyć, że próbka GaSe interkalowana SmCl3 charakteryzuje się bardziej 
wadliwą strukturą, co przejawia się między innymi w niektórym rozrzucie wartości 
odległości między warstwami, obecności naprężenia mikroskopowego i wad struk-
turalnych. Z punktu widzenia termo-galwanicznego wytwarzania energii elektrycz-
nej można stwierdzić, że osiągnięto ważny wynik – nowe podejście technologiczne 
zapewnia istotne zwiększenie mocy energii wytwarzanej w temperaturze pokojowej, 
prawie o dwa rzędy w przypadku wartości siły elektromotorycznej wskutek efektu 
termo-galwanicznego ~10 V.
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W celu zbadania wpływu nanogeometrii gości i budowy elektronowej na charak-
terystyki efektu termo-galwanicznego jako gospodarza wykorzystano SiO2, matrycę 
molekularno-kratownicową o średnicy 1d- kanałów ~37 Å. Wyniki małokątowego 
rozpraszania promieniowania rentgenowskiego są podane na rys. 11. Jak widać, za-
leżność od kąta intensywności rozpraszania próbki wyjściowej ma charakter niemo-
notoniczny. Początkowy spadek intensywności w zakresie wartości wektora falowego 
s < 0,5nm-1 zmienia się na jej zwiększenie w zakresie 0,5 < s < 1,6nm-1, a następnie 
obserwowany jest gwałtowny spadek intensywności. Takie zachowanie krzywej J(s)
wskazuje na obecność uporządkowania bliskiego zasięgu w rozmieszczeniu por, co 
jest charakterystyczne dla mezopor na podstawie krzemionki. Maksimum krzywej 
(sm < 0,5nm-1) odpowiada wartości najbardziej prawdopodobnej odległości między 
ośrodkami por:

m

d
s

 

w tym przypadku d ≈ 4,0 nm.

W ten sposób rzeczywiście (jak podano w metryce) średnica głównej części por 
wynosi ok. 4,0 nm. 

Zarazem asymetryczny kształt maksimum ze strony mniejszych wartości s praw-
dopodobnie jest uwarunkowany obecnością por o nieco większych wymiarach 
(d < 10 nm). Ponadto, analiza początkowego odcinku krzywej J(s) w przybliżeniu Gu-
inier pokazuje wartość promienia bezwładności Rg ≈ 23,5 nm, co świadczy o wystę-
powaniu makropor (albo zespołów utworzonych z mezopor o promieniu r ≈ 2,0 nm).

Rysunek 11  Zależność od kąta intensywności rozpraszania wyjściowej matrycy МСМ-41 (1) i inkap-
sulatu MCM-41<SmCl3> (2)

Źródło:  oprac. własne.
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W odróżnieniu od próby wyjściowej, krzywa intensywności próby po wprowa-
dzeniu SmCl3 charakteryzuje się monotonicznym spadkiem intensywności w całym 
zakresie kątów rozpraszania. Otrzymane dane świadczą o braku korelacji w roz-
mieszczeniu centrów por.

Wiadomo, że intensywność rozpraszania o małym kącie określa się wartością tak 
zwanego kontrastu, to znaczy kwadratem różnicy gęstości elektronowych niejedno-
rodności i matrycy materiału . Dla takich materiałów jak SiO2 mezoporowaty 
wartość  można określić na podstawie wzoru:

aSiO N Z g sm g mol
aN mol

 

Z
–

 – liczba skuteczna elektronów dla związku SiO2.  
Z
–

 = 0,33 · Z(Si) + 0,67 · Z(O) = 0,33 ·14 + 0,67 ·8 = 10 ел./ат.
W ten sposób otrzymujemy ρ(SiO2) = 0,284 ел./A3.

Podobne obliczenia można przeprowadzić także dla związku SmCl3:

aSmCl N Z g sm g mol
aN mol

 

Z
–

 – liczba skuteczna elektronów dla związku SmCl3.  
Z
–

 = 0,25 · Z(Sm) + 0,75 · Z(Cl) = 0,25 ·62 + 0,75 ·17 = 28,25 ел./ат.
ρ(SmCl3) = 0,294 ел./A3.

Jak widać, oba związki charakteryzują się bardzo bliskimi wartościami gęstości elek-
tronowych, więc wartość kontrastu (Δρел)² = [ρ(SiO2) – ρ(SmCl3)]² ≈ 0,0001 ел./A3)²  
jest praktycznie równa zeru. Otrzymany wynik znaczy, że w razie wypełnienia przez 
SmCl3 wszystkich bez wyjątku por intensywność rozpraszania J(s)~(Δρел)² ≈ 0. 
Jednak w tym przypadku obserwuje się tylko spadek intensywności rozpraszania, 
zwłaszcza wyrażony w zakresie 0,4 < s < 1,8 nm-1. Na odcinku małych kątów rozprasza-
nia (s < 0,5 nm-1) krzywe intensywności obu próbek praktycznie się zbiegają. Można 
więc dojść do wniosku o wypełnieniu przez SmCl3 pewnej części mezopor materiału
wyjściowego. Jak pokazują rozliczenia całkowego niezmiennika Poroda 

os

Q sJ s ds , 
w wyniku obróbki obserwuje się jego ok. 1,2-krotne zmniejszenie. Dla materiału wyjś-
ciowego MCM-41 objętość właściwa por wynosi 1,2 cm3/g, co odpowiada gęsto-
ści 0,83 g/cm3 i porowatości w~ 0,70. Biorąc pod uwagę, że niezmiennik Poroda 
Q ~ (Δρел)² ∙ w, jego zmniejszenie można wytłumaczyć także 1,2-krotnym zmniejsze-
niem ułamku objętościowego, a więc porowatość materiału obrobionego wynosi w~  
0,58. Wobec tego obróbka powoduje wypełnienie ok. 10-15% mezopor. Taki proces 
częściowego wypełnienia może skutkować naruszeniem uporządkowanego rozmiesz-
czenia pozostałych por niewypełnionych (a więc gradientowym rozmieszczeniem jo-
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nów samaru), co powoduje monotoniczny spadek intensywności w zależności od kąta 
rozpraszania.

Podczas pomiaru widma termicznie stymulowanego prądu rozładowania przy 
stałej prędkości zmiany temperatury odnotowano rekordową wielkość spontanicznie 
wytwarzanej siły elektromotorycznej (rys. 12). Obserwowana zmiana jej znaku może 
świadczyć o wkładzie do SEM i polaryzacji relaksacyjnej elektretów.

Rysunek 12  Zależność od temperatury spontanicznie wytwarzanej siły elektromotorycznej w MCM-41 
<SmCl3>0,15

Źródło:  oprac. własne.

W syntezowanym nanohybrydzie GaSe<SmCl3> w sposób niezwykły zachowuje 
się charakterystyka woltoamperowa (rys. 13), która odzwierciedla:

Rysunek 13  Charakterystyka woltoamperowa GaSe<SmCl3> w warunkach normalnych (1) i w polu 
magnetycznym (2)

Źródło:  oprac. własne.
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 – akumulacja ładunku ze źródła zewnętrznego i tworzenie siły elektromotorycz-
nej, której wartość może sięgać 1,5 V;

 – niesymetryczność w stosunku do biegunowości doprowadzonego napięcia, 
której powodem może być właśnie efekt termo-galwaniczny;

 – niezwykłym jest także inny fakt – zmiana charakterystyki woltoamperowej 
w polu magnetycznym, a mianowicie kwantowe wzmocnienie efektu termo-
-galwanicznego. Ta hipoteza może opierać się na wartości punktów a, b, c, d 
przecięcia z osią napięcia, a mianowicie przy ruchu do przodu (a, b) i do tyłu 
woltamperogramu cyklicznego. Wartość siły elektromotorycznej akumulo-
wanych nośników, wtryskiwanych razem z siłą elektromotoryczną efektu ter-
mo-galwaniczego, w obecności pola magnetycznego zmienia się o 0,75 V. To 
właśnie tę wartość można odnieść do inicjacji stanu spinowego wzrostu strat 
technologicznych energii elektrycznej. W paśmie częstotliwości, gdzie tangens 
kąta strat elektrycznych jest mniejszy niż 1 (103÷106 Hz), przenikalność die-
lektryczna GaSe<NaNO2 + FeCl3> prostopadła do nanowarstw wzrasta z 103 
do 105. I w tym przypadku brak wiązania supramolekularnego blokuje czułość 
magnetopojemnościową.
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3  

3.3. Proekologiczne rozwiązania innowacyjne polskich 
przedsiębiorstw

3 3 1  Wstęp

We współczesnym świecie innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii 
wzrostu gospodarczego, rozwoju firm i kształtowania dobrobytu narodów. Można 
zaobserwować dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek w kie-
runku przemysłów i usług bazujących na wiedzy. Szczególnym rodzajem innowacji 
są eko-innowacje, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zapewniając jed-
nocześnie poszanowanie i ochronę środowiska naturalnego. Są jednym z czynników 
zrównoważonego rozwoju. Spełniają istotną rolę w ograniczeniu szkodliwego wpły-
wu przedsiębiorstw na otoczenie zewnętrzne. Wdrażanie proekologicznych rozwią-
zań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, jest odpowiedzią na rosnącą świadomość 
społeczną odnośnie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz widoczne skutki 
zaniedbań w tym zakresie. Postępująca ekologizacja gospodarki wymusza koniecz-
ność opracowywania i wprowadzania do praktyki gospodarczej nowych, proekolo-
gicznych rozwiązań, mających przyczynić się do rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, 
jak i regionu oraz kraju, oszczędzając środowisko przyrodnicze.

3 3 2  Innowacje i ekoinnowacje – istota i zakres

Wiedza i innowacje pełnią rolę doskonalenia procesów gospodarowania przed-
siębiorstw oraz w istotny sposób wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy. 
W literaturze ekonomicznej innowacje uznawane są bowiem za źródło postępu 
technologicznego. Innowacje przyczyniają się także w dużym stopniu do wzrostu 
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konkurencyjności i długotrwałego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowanie oraz 
wprowadzanie do praktyki innowacyjnych rozwiązań. 

Klasyczna definicja innowacji, wg. J. A.Schumpetera, wskazuje, iż innowacje 
polegają na wprowadzeniu nowego towaru (lub nowej jego odmiany), nowej meto-
dy produkcji czy sposobu organizacji, otwarciu nowego rynku oraz zdobycia nowego 
źródła surowców (zasobów) [1]. Innowacje powstają na skutek tendencji do innowa-
cji, czyli innowacyjności. Innowacyjność oraz innowacje są pojęciami ściśle ze sobą 
powiązanymi. Innowacyjność określana jest jako skłonność oraz zdolność danego 
przedsiębiorstwa do tworzenia, wdrażania nowych idei, pomysłów, produktów, sto-
sowanych technologii, które w rezultacie przynoszą korzyści dla przedsiębiorstwa. 
Innowacyjność to zdolność i motywacje przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania 
i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczo-rozwojowych, nowych koncep-
cji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza również doskonalenie i rozwój 
istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, 
wprowadzenie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój 
infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania in-
formacji [2].

Najczęściej stosowanym podziałem innowacji jest podział zaproponowany w Pod-
ręczniku Oslo (opracowanym przez OECD i KE), gdzie wskazano cztery typy inno-
wacji, które obejmują szeroki zakres zmian w działalności przedsiębiorstw [3]:

1. innowacje produktowe – oznaczają wprowadzenie wyrobu lub usługi, które 
są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. 
Mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie, bądź bazować na nowych 
zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii;

2. innowacje procesowe – należy rozumieć jako wdrożenie nowej lub znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się 
znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania;

3. innowacje organizacyjne – polegają na wdrożeniu nowej metody organizacyj-
nej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy 
lub w stosunkach z otoczeniem;

4. innowacje marketingowe – oznaczają wdrożenie nowej metody marketingowej 
wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub 
w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej

Zjawisko innowacji jest nierozerwalnie związane z pojęciem nowości, zmiany czy 
reformy. Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakte-
rze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Innowacje są 
źródłem rozwoju dla gospodarki, regionu i przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo inno-
wacyjne to takie, które [4]:
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1. prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub dokonuje za-
kupów nowych produktów czy technologii),

2. przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe,
3. systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne,
4. stale wprowadza innowacje na rynek.

Innowacje ekologiczne, zwane „zielonymi innowacjami” oraz „eko-innowacjami”, 
stanowią składową szeroko pojętych innowacji. Ich cechą charakterystyczną jest po-
zytywne oddziaływanie na środowisko naturalne (por. tabela nr 1). Służą one reduk-
cji negatywnych działań człowieka na otoczenie przyrodnicze oraz przyczyniają się 
do zmniejszenia jego degradacji. Innowacje ekologiczne to wszelkie formy innowacji 
zmierzające do znacznego i widocznego postępu w kierunku realizacji celu w postaci 
zrównoważonego rozwoju, poprzez ograniczanie oddziaływania na środowisko lub 
osiąganie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania za-
sobów, w tym energii. Innowacja ekologiczna jest pojęciem ewoluującym, w związku 
z czym musi zapewniać możliwość reagowania na zmiany [5].

Tabela 1  Wybrane definicje eko-innowacji

Autor (rok) Definicja ekoinnowacji

P. James (1997)
Ekoinnowacja to nowy produkt, który zapewnia wartość dla klienta 
i dla biznesu, a jednocześnie znacząco obniża negatywny wpływ na 
środowisko.

M. Kanerva, A. Arundel, 
R. Kemp (2009)

Ekoinnowacja może być postrzegana jako każda innowacja redukują-
ca negatywne oddziaływanie procesów gospodarczych na środowisko 
przyrodnicze oraz zmniejszająca szkody w środowisku.

GUS (2010)

Innowacja przynosząca korzyści dla środowiska (ekoinnowacja) – to 
nowy lub istotnie ulepszony produkt (wyrób lub usługa), proces, me-
toda organizacyjna lub marketingowa, które przynoszą korzyści dla 
środowiska w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi.

R. Flies (2010)

Ekoinnowacje to procesy produkcyjne, technologiczne i usługowe, 
które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko natural-
ne. Jednym z oczekiwanych rezultatów ekoinnowacji jest zwiększenie 
efektywności środowiskowej, oznaczające bezpośrednio na przykład 
redukcję energochłonności produkcji, a pośrednio – zwiększenie 
konkurencyjności kosztowej przedsiębiorstwa.

PARP (2011)

Ekoinnowacja to jakakolwiek innowacja, zrealizowana zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, która przynosi korzyści dla środo-
wiska naturalnego – w szczególności w postaci minimalizowania 
zużycia zasobów naturalnych na jednostkę wytworzonego produktu 
oraz minimalizacji uwalniania się niebezpiecznych substancji do śro-
dowiska w trakcie wytwarzania produktu, jego użytkowania orz po 
jego użyciu.
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Autor (rok) Definicja ekoinnowacji

A. Szport, A. Śniegocki (2012)

Ekoinnowacja to innowacja, która poprawia efektywność wykorzysta-
nia zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejsza negatywny wpływ 
działalności człowieka na środowisko naturalne lub wzmacnia odpor-
ność gospodarki na presje środowiskowe.

Komisja Europejska (2014)

Ekoinnowacja to każda innowacja, która prowadzi do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju przez ograniczenie negatywnego oddzia-
ływania działalności produkcyjnej na środowisko naturalne, zwięk-
szenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej 
skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów 
naturalnych.

Źródło:  oprac. własne na podst.: P. James, Towardssustainable business?, [w:] Sustainable Solutions, red. M. 
Charter, U. Tischner, Greenleaf Publishing, Sheffield 2001; R. Flis, Ekoinnowacyjność produktów i usług, 
[w:] Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010; M. Kanerva, A. Arundel, R. Kemp, Environmentalinnova-
tion: Using qualitativemodels to identifyindicator for policy, United Nations University WorkingPapers Se-
ries, Maastricht 2009; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Warszawa 2010; 
I.Anuszewska (red.), Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja 
rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP, Raport z analizy danych zastanych, PARP, 
Warszawa 2011; A. Szport, A Śniegocki, Ekoinnowace w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości 
wsparcia, IBS, Warszawa 2012, s. 3; Komisja Europejska, Ekoinnowacje, klucz do przyszłe konkurencji 
Europy, http://ec.europa.eu/envirnoment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl/pdf (dostęp: 21.11.2020).

Zatem do innowacji ekologicznych zakwalifikować można wszystkie nowe roz-
wiązania, które mają na celu ochronę środowiska. Charakteryzują się one następu-
jącymi cechami [6]:

1. minimalizowanie wykorzystania zasobów;
2. zmniejszenie (redukcja) oddziaływania (obciążenia) środowiskowego, a nie-

kiedy nawet jego eliminacja; 
3. zapobieganie antropogenicznemu obciążeniu środowiska;
4. eliminacja pojęcia odpadu;
5. poprawa jakości i zmiana struktury metabolizmu przemysłowego.

W wypadku ekoinnowacyjności można mówić o zdolności podmiotów do opra-
cowywania i wykorzystywania tych idei, produktów lub procesów, których skutkiem 
jest poprawa (a przynajmniej brak pogorszenia) stanu środowiska przyrodniczego 
i racjonalizacja wykorzystania zasobów naturalnych.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe typy innowacji ekolo-
gicznych, (których rodzaje nawiązują do klasycznego podziału innowacji):

1. produktowe – polegające na wprowadzeniu produktów lub usług w dziedzinie 
ekologii, pozwalających realizować cele ekologiczne np. zastępowanie środków 
produkcji materiałami o udoskonalonych cechach;
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2. procesowe – polegają na wdrażaniu nowej lub znacznie udoskonalonej me-
todzie produkcji lub dostawy, spełniające kryterium celowości i dziedziny 
związanej z ochroną środowiska i ekorozwojem, np. instalacja nowej lub udo-
skonalonej technologii produkcji pozwalającej na ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko;

3. organizacyjne – oznaczają wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyję-
tych przez przedsiębiorstwo zasadach działania np. wdrożenie systemu zarzą-
dzania środowiskowego;

4. marketingowe – oznaczają nowe metody marketingowe obejmujące istotne 
zmiany w zakresie pozycjonowania produktu, jego opakowania, promocji czy 
określenia cen ( w tym tzw. marketing ekologiczny).

W związku z tym, że innowacje ekologiczne wpływają na rozwój społeczno-go-
spodarczy, stan środowiska naturalnego oraz stanowią podstawy dla zrównoważone-
go rozwoju wyróżnia się eko-innowacje o charakterze technologicznym, społecznym, 
organizacyjnym oraz instytucjonalnym [7]. Pierwszy z wymienionych dotyczy pro-
duktów i procesów, drugi nawyków konsumpcyjnych, kolejny obejmuje tzw. zielone 
B+R i eko-audyty, zaś ostatni dotyczy platform współpracy, nieformalnych grup i sie-
ci, które są powoływane w celu zajmowania się kwestiami środowiskowymi.

3 3 3  Determinanty eko-innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Globalizacja działalności gospodarczej skutkująca m.in. wzrostem zagrożeń eko-
logicznych oraz zwiększająca się w tym zakresie świadomość społeczna wywołały 
konieczność realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz implementacji eko-
innowacynych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Wdrażanie ekoinnowacji, jak również innych instrumentów zrównoważonego 
rozwoju, pozwala na przedstawienie różnych ujęć tego zagadnienia. Pierwsze z nich, 
to ujęcie przyrodnicze, które wykazuje nadrzędność wartości przyrodniczych w sto-
sunku do działalności gospodarczej i aktywności społecznej. Drugie, ekonomiczne 
wskazuje na potrzebę równoważenia działalności gospodarczej i produktywności 
ekosystemów. Trzecie, to ujęcie cywilizacyjne, mówiące, że równowaga powinna być 
osiągana z pomocą odkryć naukowych, które jako jeden z głównych zasobów stra-
tegicznych, wykorzystują informację, wiedzę i kreatywność człowieka w procesie 
rozwoju [8].

Ważnymi czynnikami wpływającymi na tempo oraz jakość wprowadzanych eko-
innowacji są zmiany zachodzące w gospodarce o charakterze globalnym. Zalicza się 
do nich liberalizację wymiany handlowej w wymiarze międzynarodowym, postęp 
w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, unifikację standardów oraz homogenizację 
zachowań konsumentów. Wraz z tymi zmianami następuje wzrost degradacji środo-
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wiska naturalnego, co z kolei prowadzi do pojawiania się kolejnych barier rozwoju 
działalności gospodarczej. Wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wymu-
sza konieczność wprowadzania radykalnych działań prośrodowiskowych zarówno 
w zakresie polityki państwa, jak i zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrażanie eko-
innowacji, jak również innych instrumentów zrównoważonego rozwoju, wymaga 
uwzględniania aspektów ekologicznych (tzn. minimalizację negatywnego wpływu 
prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie 
środowiskiem, czyli odpowiednie korzystanie z zasobów i walorów przyrody), spo-
łecznych (dotyczącą poprawy jakości życia, w tym również warunków zdrowotnych) 
oraz ekonomicznych (związanych ze zwiększeniem efektywności produkcji poprzez 
lepsze wykorzystanie zasobów).

Do czynników wpływających na wprowadzenie ekoinnowacyjności zaliczyć moż-
na te, które związane są ze specyfiką przedsiębiorstw [9]: 

 – wielkość przedsiębiorstw (małe przedsiębiorstwa charakteryzują się mniejszym 
potencjałem pod względem możliwości wprowadzania ekoinnowacji, gdyż 
mają ograniczone możliwości finansowe i organizacyjne),

 – branżę (ekoinnowacje są realizowane w sektorze papierniczym i poligraficznym 
oraz chemicznym, natomiast w takich branżach jak: produkty metalowe, środki 
spożywcze, produkcja maszyn – są rzadkością); 

 – kulturę przedsiębiorstw (w wielu firmach ochrona środowiska jest postrze-
gana jako element kultury, ponieważ w wyniku przyjaznych środowisku pro-
cesów i produktów może poprawić się pozycja rynkowa i ogólny wizerunek 
organizacji).

Rozwój ekoinnowacji zależy także od czynników makroekonomicznych, wspar-
cia instytucjonalnego, uwarunkowań prawnych, oczekiwań społecznych i stosun-
ków z dostawcami i odbiorcami. Otoczenie zewnętrzne może wywierać stymulujący 
wpływ na innowacyjność w przedsiębiorstwie, ale może również wpływać demo-
tywująco. Zatem tworzenie sprzyjającego otoczenia i klimatu jest jednym z zasad-
niczych zadań ustawodawcy [10]. Wpływ klimatu inwestycyjnego na rozwój eko-
innowacji jest niezmiernie istotnym czynnikiem determinującym. Wyróżnia się 
następujące jego elementy [11]:

1. klimat polityczny – są to uwarunkowania historyczne danego obszaru, poglądy 
władz lokalnych, przywileje udzielane przedsiębiorcom i inne; 

2. klimat społeczny – tworzą go czynniki związane z sytuacją na rynku pracy, 
a także uwarunkowania kulturowo-społeczne i ekonomiczne warunkujące na 
przykład stosunek do pracy; 

3. klimat ekonomiczny – dotyczący kraju, w tym jego sytuacji gospodarczej, ryn-
ków zbytu oraz infrastruktura techniczna i otoczenie; 
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4. klimat administracyjny – czyli wpływ władz administracyjnych na ustalenia 
związane z podatkami, regulacje prawne, kontrola cen.

Czynnikiem motywującym przedsiębiorców do wdrożenia ekoinnowacji są korzy-
ści wynikające dla środowiska. Duże znaczenie mają również korzyści ekonomiczne. 
W wypowiedziach przedstawiciele Komisji Europejskiej stwierdzają, że warunkiem 
funkcjonowania ekoinnowacji jest jej jakość, determinowana oczekiwaniami biznesu 
i dobrem środowiska. Szacuje się, że około 40% oszczędności potrzebnych do reali-
zacji celów określonych w deklaracji z Kioto byłoby możliwe do osiągnięcia dzięki 
poprawie wydajności energetycznej. Stanowiłoby to oszczędność zarówno dla przed-
siębiorstw, jak i dla środowiska [12].

3 3 4  Przykłady proekologicznych rozwiązań innowacyjnych 

w przedsiębiorstwach

Działalność ekoinnowacyjna przedsiębiorstwa jest rozumiana jako uporządko-
wany zbiór działań w ujęciu funkcjonalnym (planowanie i podejmowanie decyzji, or-
ganizowanie, przewodzenie i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji dla 
osiągnięcia zamierzonych celów organizacji w zakresie: wyboru techniki, technologii 
i organizacji, pozyskiwania wiedzy i innowacji oraz ich wykorzystania w sposób spraw-
ny, skuteczny i wpisujący się w zasady koncepcji zrównoważonego rozwoju. [13] Należy 
pamiętać, że celem wprowadzenia tych innowacji są nowe produkty i usługi, które 
mają ograniczyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko natural-
ne, jak również poprawić sytuację ekonomiczną oraz wizerunek przedsiębiorstwa na 
rynku. Istnieje na rynku duża liczba przedsiębiorstw oferujących produkty i usługi 
ekoinnowacyjne, zalicza się do nich m.in. [14]:

1. Firma Ekotop – oferuje ekologiczną technologię suszenia komunalnych osa-
dów ściekowych dla oczyszczalni ścieków. Technologia ta bez szkody dla śro-
dowiska umożliwia ponad 3-krotną redukcję ilości powstających na oczysz-
czalniach osadów ściekowych. W przeciwieństwie do suszarni solarnych, 
suszarnie hybrydowe wykorzystują dodatkowe, alternatywne źródła energii 
(ciepło odpadowe z chłodzenia kogeneratora, ciepło ścieków oczyszczonych, 
ciepło ziemi, ciepło ze spalania biogazu), co zwiększa wydajność instalacji 
i umożliwia suszenie osadów niezależnie od warunków atmosferycznych. Za-
letami tego rozwiązania są: 
a. Technologia proekologiczna, pozwalająca uniezależnić się od tradycyjnych 

paliw kopalnych, nieemitująca zanieczyszczeń do środowiska;
b. Suszarnia może stanowić instalację autonomiczną (bez konieczności dostaw 

energii konwencjonalnej z zewnątrz);
c. Tania i nieskomplikowana eksploatacja suszarni;
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d. Automatyzacja procesu niewymagająca stałej obsługi;
e. Ponad trzykrotna redukcja masy i objętości wysuszonych osadów.
Technologia hybrydowego suszenia komunalnych osadów ściekowych z wyko-
rzystaniem alternatywnych źródeł energii znalazła zastosowanie w Centralnej 
Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych, będącej częścią oczyszczalni ścieków 
w Kłodzku.

2. PROTE Technologie dla Środowiska sp. z o.o. – jest twórcą innowacyjnej tech-
nologii rekultywacji jezior PROTE-fos skierowanej do firm prywatnych i in-
stytucji publicznych. Technologia PROTE-fos to głównie metoda chemicznego 
blokowania bezpośrednio w osadach dennych fosforu, czyli pierwiastka odpo-
wiedzialnego za generowanie zakwitów glonów w jeziorach. W celu osiągnięcia 
jeszcze lepszych rezultatów wspierana jest metodami opartymi na rozwiąza-
niach biologicznych oraz mechanicznych. Innowacyjność PROTE-fos polega 
na aplikacji środków chemicznych w sposób kontrolowany bezpośrednio do 
osadów dennych, przy pomocy opatentowanej, dwumodułowej jednostki pły-
wającej PROTEUS. Dzięki tak kompleksowemu i indywidualnemu podejściu 
do danego jeziora metoda PROTE-fos skutecznie przyspiesza zachodzące 
w nim naturalne procesy samooczyszczania. Technologia PROTE-fos może 
się poszczycić wieloma nagrodami (m.in. Godło Promocyjne Teraz Polska, 
Złoty Medal MTP POLEKO) oraz pozytywnymi referencjami. Kompleksowa 
rekultywacja dwóch jezior gnieźnieńskich (Jelonek oraz Winiary) została wy-
różniona przez Komisję Europejską jako jeden z pięciu najlepszych projektów 
finansowanych ze środków Life+, spośród wszystkich realizowanych zadań 
w ramach tego programu. Wszystko za sprawą uzyskania pozytywnego efektu 
ekologicznego, na który składała się trwała poprawa przeźroczystości wody, 
wzrost bioróżnorodności oraz ograniczenie zakwitów fitoplanktonu.

3. PellasX sp. z o.o. sp.k. – jest twórcą innowacyjnego palnika na biomasę Pel-
lasX dla odbiorców indywidualnych oraz firm, pozwalający ograniczyć koszty 
ogrzewania oraz zredukować emisję CO2. Paliwem w palniku jest biomasa 
w postaci pelletu, owsa lub pestek. Atutem rozwiązania jest brak konieczno-
ści wprowadzania drogich zmian w dotychczasowej instalacji, palnik można 
podłączyć do każdego typu kotła olejowego, gazowego czy na paliwo stałe. 
Dodatkowo palnik wyróżnia płynna regulacja ustawień oraz automatyczne 
rozpalanie, podtrzymywanie ognia po osiągnięciu zadanej temperatury i po-
dawanie paliwa. Rozwiązania zastosowane w palnikach PellasX są unikatowe. 
Technologia spalania nadciśnieniowego likwiduje problem cofania się płomie-
nia. Opatentowany system mieszania paliwa w komorze paleniskowej wydłuża 
czas bezobsługowej pracy. 
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4. MarbetWil sp. z o.o. oferuje autorskie rozwiązania techniczne i technologiczne, 
zastrzeżone patentami, umożliwiające odzysk odpadów niebezpiecznych po-
przez ich stabilizację polimerem siarki Sulstar i zestalenie w postaci produktów 
dla budownictwa kolejowego, drogowego i hydrotechnicznego. Uzyskany pro-
dukt charakteryzuje się 100% recyklingiem oraz niską emisją CO2. W procesie 
produkcji nie stosuje się wody, cementu lub innych substancji chemicznych.

Wymienione przykłady to tylko nieliczne z projektów wdrażanych w Polsce. 
Coraz więcej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych wy-
korzystuje eko-produkty i usługi. Coraz częściej wykorzystywane są gotowe tech-
nologie, takie jak fotoogniwa czy małe elektrownie wiatrowe. Jednostki samorządu 
terytorialnego inwestują w budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków oraz systemy 
wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wraz ze wzrostem informacji o ekoinno-
wacjach wzrasta w znaczącym stopniu ich zastosowanie.

3 3 5  Podsumowanie 

Postępujące procesy globalizacyjne gospodarki światowej przyczyniły się do po-
wstania istotnych problemów społeczno-gospodarczych, które zagrażają prawidłowe-
mu rozwojowi i funkcjonowaniu podmiotów krajowych, państwowych i międzynaro-
dowych. Zalicza się do nich problemy związane z degradacją środowiska naturalnego. 
Zauważono negatywne sutki postępu technologicznego oraz nadmiernej konsumpcji 
– m.in. zmiany klimatyczne, zanikanie bioróżnorodności, wyczerpywanie zasobów 
naturalnych. W celu ich ograniczenia rozpoczęto realizację koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju, która integruje działania gospodarcze, polityczne i środowiskowe. Za-
soby naturalne winny być traktowane jako ograniczone zasoby gospodarcze, a kapitał 
przyrodniczy wykorzystywany w sposób pozwalający na długookresowe funkcjono-
wanie ekosystemów. Jednym z narzędzi pozwalającym ograniczyć negatywne skutki 
działalności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne, bardziej racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym są 
ekoinnowacje.

W literaturze przedmiotu brak jest jednej uniwersalnej definicji ekoinnowacji. 
Przyczyniają się one (w sposób pośredni lub bezpośredni)do redukcji różnorodnych 
obciążeń środowiskowych. Ekoinnowacje ze względu na złożoność problematyki 
i konieczność łączenia w ich wspieraniu polityki innowacyjnej i ekologicznej napo-
tykają liczne bariery rozwoju.

Innowacje przyjazne środowisku prowadzą do lepszej jakości życia, poprawy 
stanu środowiska naturalnego, wzrostu gospodarczego, jak również mogą być na-
rzędziem, dzięki któremu przedsiębiorstwa uzyskują korzyści ekonomiczne w tym: 
przewagę konkurencyjną na rynku, ograniczenie kosztów operacyjnych oraz popra-



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

206 

wę wizerunku. Zatem podjęcie proekologicznej działalności innowacyjnej winno być 
kwestią strategiczną, dającą perspektywę długookresowego zysku.
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3.4. Symulacja komputerowa prostowników i konwerterów

3 4 1  Wprowadzenie

W ostatnich czasach jednym z głównych problemów ludzkości stała się ekologia 
środowiska. Rozwój nowoczesnej elektroniki energetycznej umożliwił poprawę sta-
nu środowiska przez powszechne wprowadzenia do różnych urządzeń skutecznych 
prostowników i konwerterów, które są używane, począwszy od ładowania telefonów 
komórkowych i komputerów, aż po potężne przetworniki mocy systemów przemy-
słowych i elektroenergetycznych. Ich zastosowanie zmniejszyło zużycie energii elek-
trycznej, a tym samym wpłynęło na poprawę stanu środowiska. Opracowywanie 
takich systemów stało się ostatnio dużo łatwiejsze dzięki zastosowaniu technologii 
komputerowej, a w szczególności systemów symulacji komputerowych.

Potrzeba symulacji komputerowych podyktowana jest faktem, że nowoczesne 
systemy elektryczne i elektroniczne są budowane na wysokim poziomie technicz-
nym i spełniają szczegółowe wymagania dotyczące trybów kontroli jakości i kontroli 
współrzędnych. Dlatego przed wyprodukowaniem ich eksperymentalnych projektów, 
po ich modernizacji lub przed masową produkcją, konieczne jest przeprowadzenie 
wstępnych badań modeli komputerowych, ponieważ badania eksperymentalne na 
rzeczywistych systemach w wielu przypadkach wymagają znacznych kosztów finan-
sowych lub z wielu przyczyn technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych są 
w ogóle niemożliwe.

Autor nie znalazł publikacji, w której przedstawiono wszystkie możliwości i spo-
sobów komputerowego modelowania symulacji prostowników i konwerterów, po-
nieważ nie zostały one jeszcze w pełni zbadane i nadal są w fazie rozwoju. Ponadto 
obiekty badawcze są stale udoskonalane, zmieniają się trendy i priorytety rozwoju 
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elektrotechniki. Dlatego w artykule przedstawiono jedynie ogólne idee, kierunki 
i możliwości symulacji komputerowej z wykorzystaniem prostych modeli symula-
cyjnych prostowników i konwerterów. W przypadku konkretnego zadania badacz 
lub inżynier musi być kreatywny i samemu tworzyć technicznie komponenty odpo-
wiadające rzeczywistym modelom.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów tworzenia prostych mo-
deli komputerowych prostowników i konwerterów, poparte przykładem stopniowego 
rozbudowywania tworzonego modelu. Praktyka pokazuje, że nawet doświadczony 
specjalista od symulacji komputerowych rzadko jest w stanie stworzyć od zera kom-
pletny złożony model. Zwykle proces ten rozpoczyna się od prostego modelu, a na-
stępnie model ten jest stopniowo rozbudowywany.

3 4 2  Przegląd środowisk symulacji

Pojawienie się środowisk komputerowych do modelowania szerokiej gamy syste-
mów technicznych zwiększyło możliwości projektanta, inżyniera i naukowca. Oma-
wiany temat oparto na środowisku symulacyjnym Simulink [1, 3] zastosowania ma-
tematycznego MATLAB wersji R2017b (rys. 1).

Rysunek 1. Okno główne środowiska MATLAB 

Źródło: [2].
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Główną zaletą środowiska Simulink jest jego łatwość użytkowania, zrozumiałość, 
a jednocześnie duża wydajność oraz szerokie możliwości symulacji. Środowisko to 
przypomina konstruktora LEGO – można tworzyć wiele różnych projektów z sze-
rokiej gamy różnych części z tego konstruktora (co pokazano na rys. 2–5). Z tej 
perspektywy złożoność projektu decydują jedynie zdolności twórcze autora, liczba 
i różnorodność elementów konstruktora LEGO, w naszym przypadku jest to Simu-
link i elementy jego bibliotek.

Z każdą nową wersją środowiska MATLAB jego wygląd zmienia się w pewnym 
stopniu, ale pozostaje zrozumiały dla użytkowników poprzednich wersji. Pomimo 
wysokich kosztów środowisko Simulink jest jednym z najczęściej używanych spośród 
wszystkich modułów MATLAB. Wynika to z bardzo szerokich możliwości symula-
cji dla wielu różnych systemów technicznych. Szczególną korzyścią dla inżynierów 
elektryków może być biblioteka SimPowerSystems [4] dla Simulink [3], ale pomimo 
jego przydatności w tym artykule nie zastosujemy jej we wszystkich przykładach. Do 
przykładowych symulacji wykorzystamy głównie elementy z podstawowej biblioteki 
Simulink (rys. 3).

Ze względu na liczne publikacje naukowe i techniczne oraz na wygodę i duże 
możliwości, środowisko Simulink pracujące w MATLAB, stało się bardziej popular-
ne niż czysty MATLAB. W głównej mierze przyczyniła się do tego polityka cenowa 
firmy MathWorks Inc. dla instytucji edukacyjnych.

Rysunek 2. Okno początkowe środowiska Simulink 

Źródło: [3].
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Rysunek 3. Okno biblioteki środowiska Simulink 

Źródło: [3].

Rysunek 4. Okno robocze środowiska Simulink na początku tworzenia modeli  

Źródło: [3].
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Rysunek 5. Okno biblioteki środowiska Simulink (elementy sterowania – "deska rozdzielcza") 

Źródło: [3].

3 4 3  Problemy z dokładnością i szybkością modeli

Przekształtniki tyrystorowe można modelować na poziomie chwilowych lub 
średnich wartości jego siły elektromotorycznej (EMF). W przypadku, gdy proce-
sy przejściowe w konwerterze są znacznie szybsze niż procesy w badanym napę-
dzie elektrycznym i nie są interesujące dla badacza, model ten można uprościć do 
najprostszego zwykłego bloku proporcjonalnego [1], który opisano w dalszej części 
opracowania.

Zwiększenie poziomu szczegółowości stanów nieustalonych występujących 
w przekształtnikach półprzewodnikowych jest sporym wyzwaniem, ponieważ wy-
maga uwzględnienia struktury obwodu (schematu) mocy, zachowania elementów 
mocy półprzewodnikowych i ich układu sterowania. Bardzo często do inżynieryjne-
go modelowania zautomatyzowanych napędów elektrycznych nie ma potrzeby ana-
lizowania bardzo dokładnych modeli, dla których czas obliczeń gwałtownie wzrasta. 
Poziom szczegółowości badanego modelu jest wybierany przez badacza czy inżyniera 
w zależności od jego zadań i przeznaczenia.

W wielu przypadkach w energoelektronice nie jest konieczne badanie procesów 
przełączania, wystarczy odtworzyć w modelu tylko napięcie wyjściowe i prąd prze-
kształtnika. To znacznie upraszcza model i zwiększa szybkość działania symulacji 
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przy zachowaniu praktycznie niezmienionego modelu komputerowej badanego sys-
temu. W dalszej części opracowania zostanie to pokazane na przykładach.

3 4 4  Najprostsze modele konwerterów

Jak wspomniano wcześniej, gdy procesy przejściowe w konwerterze są znacznie 
szybsze niż procesy w badanym napędzie elektrycznym i nie jest taki przypadek 
interesujący dla badacza, a działanie konwertera można uznać za element liniowy, 
taki model można sprowadzić do najprostszego, zwykłego bloku proporcjonalnego 
(rys. 6). Wówczas model ma tylko jeden parametr, którym jest współczynnik wzmoc-
nienia. W dzisiejszych czasach, gdy moc obliczeniowa komputerów znacznie wzrosła, 
taki model jest jednak rzadziej używany.

Rysunek 6. Najprostszy model konwertera 

Źródło:  oprac. własne.

Komputerowy model szeroko stosowanego w nowoczesnych układach napędo-
wych konwertera PWM (ang. pulse-width modulation) jest bardziej skomplikowany 
i ciekawszy dla symulacji komputerowej, ze względu na obecność tętnień napięcia 
wyjściowego. Zastosowanie takiego modelu umożliwia dokładne odtworzenie tętnie-
nia w obwodzie mocy silnika napędowego lub innego elementu układu elektrycznego 
przy wystarczającej dokładności badań inżynieryjnych.

Najpierw stwórzmy model konwertera unipolarnego PWM, który pokazano na 
rys. 7. Wejście modelu zawiera blok ograniczenia napięcia wejściowego od 0 do 10 V. 
Poniżej przedstawiono porównanie napięcia wejściowego z napięciem piłokształt-
nym, które spada z 10 V do zera przy częstotliwości 10 kHz. W razie potrzeby ten 
zakres częstotliwości i napięcia można zmienić, lecz należy pamiętać, że 10 V jest 
standardowym napięciem dla obwodów sygnałowych nowoczesnych układów stero-
wania. Sygnał impulsowy PWM jest generowany przez blok funkcji znaku sign i blok 
ograniczający napięcie od zera do 1 V. Kończy model wzmacniacz, w tym przykła-
dzie jego wzmocnienie wynosi 500, ale można go zmienić, aby zapewnić wymagane 
maksymalne napięcie wyjściowe PWM.
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Rysunek 7. Model komputerowy konwertera unipolarnego PWM 

Źródło:  oprac. własne.

Zainteresowani mogą sprawdzić kształt sygnałów na wyjściach każdego bloku 
tego modelu komputerowego za pomocą oscyloskopu środowiska Simulink. Napię-
cie wyjściowe komputerowego modelu unipolarnego PWM pokazane na rys. 8 dla 
przypadku zwiększenia napięcia sterującego od 0 V do +10 V.

Rysunek 8. Wyjście napięcia komputerowego modelu unipolarnego PWM dla zwiększenia na-
pięcia sterującego 

Źródło:  oprac. własne.

Komputerowy model konwertera bipolarnego jest jeszcze prostszy, lecz nieco inny 
(rys. 9). Główną różnicą jest ograniczenie sygnału wejściowego od –10 V do +10 V 
i obecność spadającego sygnału piłokształtnego od +10 V do –10 V. Napięcie wyj-
ściowe takiego komputerowego modelu bipolarnego PWM pokazane na rys. 10 dla 
zwiększenia napięcia sterującego od –10 V do +10 V.
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Rysunek 9. Model komputerowy konwertera bipolarnego PWM 

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 10  Wyjście napięcia komputerowego modelu bipolarnego PWM dla zwiększenia napięcia 
sterującego  

Źródło:  oprac. własne.

Przykład rozruchu silnika prądu stałego od konwertera unipolarnego PWM z czę-
stotliwością 1 kHz pokazano w modelu komputerowym przedstawionym na rys. 11, 
wyniki badań dla prędkości i prądu wirnika silnika DC pokazano na rys. 12. W tym 
przykładzie modelu użyto elementów biblioteki SimPowerSystems [4] dla zachowa-
nia lepszej przejrzystości.
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Rysunek 11  Przykład modelu rozruchu silnika prądu stałego od konwertera unipolarnego PWM  

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 12  Wykresy prędkości i prądu wirnika dla komputerowego modelu rozruchu silnika prądu 
stałego od konwertera unipolarnego PWM  

Źródło:  oprac. własne.

Jak widać z przedstawionego przykładu, symulacyjny charakter zachowania się 
prądu wirnika (tętnienia) zasilanego z przetwornika PWM odzwierciedla warunki 
rzeczywiste.

3 4 5  Komputerowy model źródła napięcia dla zasilania prostownika

Trudniej jest symulować pracę prostowników prądu przemiennego. Biorąc pod 
uwagę złożoność modelowania, zaczynamy od najprostszej części takich przekształt-
ników mocy – symulacji systemu zasilania. Głównym zadaniem symulacyjnego 
modelu komputerowego systemu zasilania dla różnych częstotliwości i napięcia jest 
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zapewnienie odpowiedniej wartości częstotliwości i napięcia dla rzeczywistego sys-
temu w procesie symulacji. W proponowanym modelu komputerowym rozwiązano 
główny problem polegającym na niezależnym przyporządkowaniu częstotliwości f 
i zewnętrznego napięcia wejściowego Uf dochodzącego do prostownika.

W dalszej części tego rozdziału opisano poszczególne moduły opracowanego sy-
mulacyjnego modelu komputerowego.

3.4.5.1. Generowanie napięcia zasilania

Ta część składa się z modułu, w którym zadaje się częstotliwość, a następnie prze-
kształca się ją do częstotliwości kątowej (zaznaczone na modelu jak omega). Ko-
lejnym krokiem jest pomnożenie jej przez bieżącą wartość czasu w celu uzyskania 
aktualnej wartości kąta napięcia (zaznaczone na modelu jak omega). Komputerowy 
symulacyjny model do generowania częstotliwości pokazano na rys. 13. Na wyjściu 
tego modelu otrzymujemy bieżącą wartość kąta zasilania, która zostanie wykorzy-
stana do wygenerowania systemu napięciowego.

Rysunek 13  Część symulacyjnego modelu generowania częstotliwości   

Źródło:  oprac. własne.

Następna część modelu komputerowego składa się z modułu, w którym zadaje 
się napięcie fazowe, a dalej przekształca się je do napięcia liniowego o wymaganej 
amplitudzie. Komputerowy symulacyjny model generujący napięcie liniowe poka-
zano na rys. 14. Na wyjściu tego modelu otrzymuje się bieżącą wartość amplitudy 
napięcia liniowego, które są √2∙√3 większe od aktualnej wartości napięcia fazowego. 
W przypadku modelowania napięcia fazowego stosujemy napięcia, które są √2 razy 
większe (wartość amplitudy) od aktualnej wartości napięcia.

Rysunek 14  Część symulacyjnego modelu generowania napięcia liniowego  

Źródło:  oprac. własne.
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Po połączeniu tych dwóch modeli otrzymujemy model źródła prądu przemien-
nego (rys. 15).

Wartości wejściowe modelu komputerowego są następujące:
 – f (Hz) – częstotliwość wejściowa napięcia zasilającego;
 – Uf (V) – napięcie wejściowe systemu zasilania jednofazowego (RMS).

Rysunek 15  Część symulacyjnego modelu generowania napięcia zmiennego  

Źródło:  oprac. własne.

Na rys. 16 są pokazane wyniki symulacji komputerowej dla wygenerowanego na-
pięcia zmiennego (230 V, 50 Hz) dla modelu z rys. 15.

Rysunek 16  Wykresy generowanego napięcia zmiennego  

Źródło:  oprac. własne.

3.4.5.2. Wygenerowanie 3-fazowego systemu napięciowego

Kolejnym etapem jest modelowanie części modelu komputerowego generującego 
3-fazowy system napięciowy. Parametrami wejściowymi są bieżące wartości często-
tliwości i napięcia fazowego. Ten model składa się z następujących trzech bloków 
transformacji sin:
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 – Faza A, bez przesunięcia fazowego;
 – Faza B, z przesunięciem fazowym –2π/3 (–120°);
 – Faza C, z przesunięciem fazowym +2π/3 (+120°).

Transformacja wyjściowa sin jest następnie pomnożona przez napięcie liniowe 
o zadanej wartości amplitudy, co daje w efekcie 3-fazowy układ napięciowy. Kompu-
terowy symulacyjny model generowania napięcia 3-fazowego pokazano na rys. 17. 
Na wyjściu tego modelu otrzymuje się wartości amplitud napięć liniowych w 3-fa-
zowym układzie napięciowym (rys. 18).

Rysunek 17  Symulacyjny model generowania napięcia 3-fazowego  

Źródło:  oprac. własne.

Na rys. 18 przedstawiono przykładowy wykres napięcia wyjściowego symulacyj-
nego modelu uniwersalnego źródła napięcia dla 50 Hz i 230 V.
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Rysunek 18  Przykładowy wykres napięcia wyjściowego symulacyjnego modelu uniwersalnego źródła 
napięcia dla 50 Hz i 230 V 

Źródło:  oprac. własne.

Rozważany uniwersalny model komputerowy źródła napięcia jest wykorzystywa-
ny dalej w pełnym modelu prostownika.

3 4 6  Model komputerowy jednostki napędowej prostownika

Przykład działania węzła sterującego został przedstawiony na przykładzie poje-
dynczego kanału sterującego (rys. 19). Piłokształtny generator sygnału jest zbudo-
wany na bazie integratora z zewnętrznym resetem. Reset występuje podczas każdego 
przejścia napięcia sinusoidalnego (blok Sin Wave / ~10 V 50 Hz) przez zero (blok Hit 
Crossing). Powstałe napięcie o kształcie piły dla częstotliwości 50 Hz pokazano na 
wykresie rys. 20.

Rysunek 19  Model komputerowy generatora napięcia o kształcie piły w modelu kanału sterującego 
sterowania jednofazowego  

Źródło:  oprac. własne.

Parametrami wejściowymi modelu kanału sterującego dla jednej fazy są: napięcie 
sterujące (Uref), zadana częstotliwość (f) i liniowy sinusoid napięcia. Napięcie steru-
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jące (Uref) w zakresie od 0 do 10 V określa amplitudę napięcia wyjściowego poprzez 
regulację kąta otwarcia tyrystorów.

Rysunek 20  Napięcie o kształcie piły w modelu kanału sterującego dla częstotliwości 50 Hz

Źródło:  oprac. własne.

Połączenie dwóch elementów (modeli generowania napięcia i modeli kana-
łu sterującego) z dodawaniem jeszcze kilku innych elementów (głównie sumatora 
i przełącznika) umożliwia uzyskanie pełnego modelu symulacyjnego prostownika 
jednofazowego. Na rys. 21 przedstawiano kompletny imitacyjny model systemu ste-
rowania oraz model symulacyjny jednostki napędowej. Parametrami wejściowymi 
tego systemu są:

 – napięcie sterujące (Uref);
 – napięcie fazowe określonego gatunku (~230 V, 50 Hz).

Dla funkcjonowania takiego komputerowego modelu wprowadzono następują-
ce wartości wejściowe: napięcie sterujące, generator trójkątnych impulsów zadanej 
częstotliwości f i napięcie sinusoidalne (zaznaczono jako ~230 V 50 Hz). Na wyjściu 
bloku modułów (zaznaczonego jako |u| czy abs) otrzymujemy wyprostowane napię-
cie nieregulowane. Zastosowanie kontrolowanego przełącznika umożliwia kontro-
lowanie napięcia wyjściowego, które będzie zależeć od kąta otwarcia tyrystorów, co 
z kolei będzie zależeć od napięcia sterującego Uref. Napięcie wyjściowe dla rosnącego 
napięcia Uref od 0 do 10 V i częstotliwości 50 Hz jest pokazane na rys. 22.
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Rysunek 21  Podstawowy model komputerowy jednofazowego przekształtnika tyrystorowego  

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 22  Przykład napięcia wyjściowego dla modelu Rys. 21   

Źródło:  oprac. własne.

W symulacji działania prostownika 3-fazowego z obciążeniem rezystancyjnym 
zastosowano trzy połączone bloki prostownika 1-fazowego. Przełączniki w tej symu-
lacji są sterowane przez system generujący piłokształtny sygnał dla każdego kanału 
osobno. Następnie blok wyboru maksymalnej wartości (Max) wybiera maksymal-
ną wartość sygnału wychodzącego z przełączników. Tego typu połączenie bloków 
w jeden model komputerowy pozwala uzyskać napięcie wyjściowe, które odpowiada 
pracy prostownika przy obciążeniu o charakterze rezystancyjnym.

Rys. 23 przedstawia kompletny imitacyjny model systemu sterowania oraz model 
symulacyjny jednostki napędowej. Parametrami wejściowymi tego systemu są:

 – napięcie sterujące (Uref);
 – trzy liniowe sinusoidy napięcia (Faza A, Faza B i Faza C), które są przesunięte 

między sobą o 120° (z modelu generowania napięcia 3-fazowego).
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Rysunek 23  Model symulacyjny układu sterowania i prostownika  

Źródło:  oprac. własne.

3 4 7  Model systemu sterowania układu tyrystorowego prostownika 

3-fazowego

Ze względu na dużą złożoność procesu symulacji komputerowej całego systemu 
prostownika oraz ze względu na często aktywny charakter obciążenia prostownika 
używamy uproszczenia dla zmniejsza ryzyka błędów podczas tworzenia modelu sy-
mulacji komputerowej. Taki sposób pozwala na dalszy rozwój modelu prostownika. 
Oczywiste jest, że do stworzenia takiego modelu należy użyć wcześniej opracowa-
nych prostszych modeli symulacji komputerowych. Jako podstawę przyjęto model 
symulacyjny 1-fazowego przekształtnika tyrystorowego, który posiada aktywne ob-
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ciążenie i jest pokazany na rys. 21. Ten model obejmuje źródła zasilania, ponieważ 
wymaga on do swojej pracy napięcia synchronizacji. Należy pamiętać, że przedsta-
wione modele symulacyjne dotyczą obciążenia o charakterze rezystancyjnym i są dal-
szym rozwinięciem modelu układu sterowania i prostownika pokazanego na rys. 23.

Model symulacyjny całego układu prostownika 3-fazowego pokazany jest na 
rys. 24. Napięcie wyjściowe dla rosnącego napięcia Uref od 0 do 7 V i częstotliwości 
50 Hz jest pokazane na rys. 25.

Rysunek 24  Model symulacyjny całego układu prostownika 3-fazowego  

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 25  Przykład napięcia wyjściowego dla modelu Rys. 24  

Źródło:  oprac. własne.
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Pokazano, że można stworzyć wystarczająco dokładną symulację prostowni-
ka tyrystorowego. Pomysły przedstawione w tym opracowaniu można wykorzy-
stać w praktyce inżynierskiej do symulacji pracy współczesnych przetworników 
półprzewodnikowych.

3 4 8  Metody numeryczny dla symulacji komputerowych w Simulink

Obliczanie charakterystyk czasowych w środowisku Simulink odbywa się przy 
użyciu metod numerycznych rozwiązywania zwykłych równań różniczkowych 
i z transformacji, w przypadku modeli dyskretnych. Należy zauważyć, że w środo-
wisku MATLAB stosuje się nowe i dobrze sprawdzone metody numeryczne do roz-
wiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. Szczególnie skuteczne jest zasto-
sowanie algorytmu automatycznego wyboru kroku rozwiązania w tych funkcjach 
umożliwiając dostosowanie metody numerycznej do zachowania funkcji rozwiązania 
nawet w przypadku układów nieliniowych. W bibliotece środowiska MATLAB do-
stępne są następujące metody numeryczne [2]:

 – ode23 – implementacja jednoetapowej formuły Bogackiego-Szampina rzę-
du 2(3) z automatycznym wyborem kroku integracji. Pod względem właści-
wości ta formuła jest bardzo podobna do wzorów Felberga rzędu 2(3) i Runge-
-Kutty. Ta funkcja może być zalecana jako standardowa do symulacji napędów 
elektrycznych, autorzy MATLAB zalecają jej większą skuteczność niż ODE45 
w przypadku niskiej dokładności i słabych sztywnych systemów zwykłych 
równań różniczkowych. Autor w pełni podziela tę opinię i jest przekonany 
o skuteczności tej numerycznej metody w rozwiązywaniu problemów badań 
dynamiki wielu systemów elektrotechnicznych;

 – ode45 – implementacja formuły Dorman-Prince rzędu 5(4) z automatycznym 
wyborem kroku integracji. Zalecany przez autorów MATLAB jako wszech-
stronna metoda, którą można zastosować przy pierwszej próbie rozwiązania 
układów równań różnicowych, szczególnie skuteczna pod względem wysokiej 
dokładności (10–6 i wyżej). Główną wadą tej formuły może być duży krok 
w rozwiązywaniu problemów dynamicznych, co może prowadzić do utraty 
dokładności w przypadku nagłych zmian w zachowaniu badanego układu;

 – ode113 – implementuje metodę "prognoz-korekcja" zgodnie ze wzorami 
Adams-Bashforth-Moulton 1–13 rzędów z automatycznym wyborem kolej-
ności metody i kroku integracji, a zdaniem autora jest jednym z najlepszych 
metod do rozwiązywania niesztywnych układów równań różniczkowych, 
szczególnie dla modeli z nieliniowościami. Zalecana wartość dokładności (na 
opinie autorskie) dla tej funkcji nie jest niższa od 10–4. Ta funkcja jest szcze-
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gólnie skuteczna w przypadku złożonych modeli nieliniowych, które wymagają 
znacznego czasu obliczeń;

 – ode23s – implementuje zmodyfikowaną metodę Rosenbrocka drugiego rzędu 
dla sztywnych układów równań różniczkowych. Zalecany dla niskiej dokład-
ności. Może być używany do wielu trudnych zadań, dla których funkcja ode15s 
nie jest skuteczna.

Uwaga

Sztywne (termin jest używany w teorii metod numerycznych) są te systemy (sztyw-
ny układy równań), w których szybkość zmiany procesów czasowych wewnętrznych 
odróżnia się w tysiąc razy lub więcej. W systemach elektrycznych sytuacja ta powstaje, 
gdy konieczne jest uwzględnienie zachowania elektroniki mocy (tyrystorów czy IGBT) 
w momencie przełączania.

 – ode15s – wszechstronna funkcja, która implementuje dwie metody rozwiązy-
wania sztywnych układów równań różniczkowych z automatycznym wyborem 
kroków: 
 - na podstawie wzorów różnicowania wstecznego (BDF) rzędu 1–5;
 - na podstawie rodziny formuł numerycznego różnicowania zaproponowa-

nych przez Klopfensteina i Reihera rzędu 1–5, nieco bardziej wydajnego niż 
BDF;

 – ode23t – funkcja trapezoidalna zaprojektowana dla średniej sztywności i wy-
dajna dla niskiej dokładności rozdzielczości;

 – ode23tb – implementuje metodę TR-BDF2, podobną do metody Runge-Kutta, 
w której w pierwszym etapie stosuje się wzór trapezoidalny, a w drugim etapie 
stosuje się wzór różnicowania drugiego rzędu, metod jest skuteczny dla niskiej 
dokładności obliczeń.

Aby wybrać metodę rozwiązania, musisz najpierw wybrać element menu Simu-
lation, a następnie aktywować następny element Model Configuration Parameters 
(rys. 26). Wybór typu metody w Simulink pokazano na rys. 27. 
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Rysunek 26  Wybór metody numerycznej dla modelowania   

Źródło: [3].

Rysunek 27  Wybór metody numerycznej dla modelowania  

Źródło: [3].

Uwaga

Domyślna dokładność dla metod numerycznych jest ustawiona w MATLAB na war-
tości 10–3 (oznaczona jako default), ale autor z własnego doświadczenia jest przeko-
nany o potrzebie zwiększenia jej do wartości 10–4–10–5. W takim przypadku rozwią-
zanie będzie znacznie płynniejsze i dokładniejsze, szczególnie w przypadku układów 
nieliniowych. Wartość dokładności rozwiązania musi wtedy zostać określona w menu 
Additional parameters → Relative tolerance.
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W niektórych przypadkach, użycie sztywnych nieliniowych niejednoznaczności, 
takich jak na przykład charakterystyka przekaźnika i histereza, z doświadczenia au-
tora wymaga zastosowania metod numerycznych ze stałym małym krokiem obliczeń 
(rys. 28) o wartości 1–10 µs. W każdym przypadku należy wybrać wartość takiego 
kroku. Najlepiej zacząć od mniejszej wartości kroku, a następnie go zwiększyć. War-
tość kroku rozwiązania musi zostać określona w menu Additional parameters → Fi-
xed-step size. W takim przypadku można użyć metod ode2–ode4 lub discrete (metoda 
discrete nie zawsze jest dostępna dla systemów ciągłych). Zastosowanie stałego kroku 
rozwiązania pozwala uniknąć „zablokowania” w punktach nieciągłości nieliniowości, 
takich jak „charakterystyka przekaźnika” i „histereza” dla metod numerycznych ze 
strategią automatycznego wyboru zmiennego kroku rozwiązania.

Rysunek 28  Wybór metody numerycznej dla stałego kroku symulacji  

Źródło: [3].

3 4 9  Podsumowanie

Pomimo, że w przedstawionym czytelnikowi opracowaniu rozważona została tyl-
ko niewielka część możliwości środowiska Simulink na kierunku elektrotechniki, 
można stwierdzić, że jest ono profesjonalnym i wygodnym narzędziem projektowym 
stosowanym w różnych dziedzinach nauki. Do głównych jego zalet należą:

 – możliwość symulacji zarówno prostych jak i rozbudowanych układów 
elektrycznych;

 – szeroki wybór podstawowych bloków do symulacji (liniowe ciągłe i dyskretne, 
nieliniowe, matematyczne, dla pracy z sygnałami itp.);

 – dobra jasność i przejrzystość procesu budowy modelu symulacyjnego;
 – wygodne sposoby wyświetlania wyników symulacji;
 – przystępność cenowa dla potrzeb edukacyjnych.
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Autor ma nadzieję, że zaproponowane w opracowaniu metody i modeli symula-
cyjne oraz wskazówki będą inspiracją dla inżynierów w ich pracach projektowych.
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3  

3.5. Heterostruktury klatratowe jako kwantowe akumulatory 
elektryczne

3 5 1  Wstęp

Postęp w zakresie rozwoju energetyki autonomicznej coraz częściej wiąże się 
z tworzeniem nanoukładów, które mogłyby przetwarzać i gromadzić energię elek-
tryczną nie w sposób elektrochemiczny. Chodzi tu o przejście na nowy – kwantowy 
– poziom przetwarzania, gromadzenia i magazynowania energii. Jednym z perspek-
tywistycznych kierunków badań w tym zakresie jest synteza nanokompozytów he-
terogenicznych o dużej powierzchni rozdziału faz, które zapewniałyby anizotropię 
przewodności elektrycznej w zależności od kierunku. Dla takich struktur wymaga-
ne jest osiągnięcie wysokich wartości względnej przenikalności elektrycznej (> 105) 
w połączeniu z tangensem kąta strat poniżej 1, zwłaszcza dla częstotliwości poniżej 
10-2 Hz. W wyżej określonych warunkach teoretycznie przewidywana była [1, 2] 
możliwość gromadzenia elektronów wstrzykiwanych na granicy rozdziału nanohe-
terofaz, natomiast odpowiednie heterostruktury będą akumulatorem kwantowym. 
Nie mniej obiecującym kierunkiem jest synteza nanokompozytów heterogenicznych 
o niejednorodnym rozdziale fazy magnetycznej, co powodowałoby przetwarzanie 
energii stałego pola magnetycznego na energię elektryczną w wyniku magnetycznego 
tunelowania kwantowego (zjawiska tunelowego). To ostatnie jest niczym innym jak 
kondensatorem kwantowym. Przez autorów rozpraw [3] otrzymano ЕРС = 21 mV 
w temperaturze 3К w stałym polu magnetycznym o indukcji 1 Т, chociaż zgodnie 
z prawem Faradaya ЕРС nie powinna występować pod wpływem statycznego pola 
magnetycznego. Wielkie zainteresowanie także wywołuje przejście od oporowych 
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nadwrażliwych czujników pola magnetycznego i pola fal świetlnych w temperaturze 
pokojowej do pojemnościowych.

Jednak tradycyjne metody ich otrzymywania, takie jak powlekanie próżniowe, 
fotolitografia, warstwy Langmuira-Blodgett, budzą pewne zastrzeżenia związane 
z ograniczonym wyborem heteroskładników i problematycznością syntezy sieci 
typu gospodarz-gość. To właśnie w tych ostatnich układach można zarówno doko-
nać celowych zmian wyjściowej struktury atomowo-molekularnej i pola sił mate-
riałów-gospodarzy, jak i tworzyć w polu sieci krystalicznej na poziomie atomowo-
-molekularnym pewne struktury, a w przyszłości – także całe bloki funkcjonalne, co 
niewątpliwie zapewni istotny postęp w zakresie rozwoju nanoelektroniki. Alterna-
tywą są technologie interkalacyjne, zdolne do tworzenia skomplikowanych układów 
atomowo-molekularnych wskutek stosowania pewnego ciągu reakcji chemicznych, 
zapewniające jednocześnie niezawodną antykoagulacyjną izolację matrycową na-
noukładów. W tym ujęciu jednym z najbardziej perspektywistycznych kierunków 
badań obecnie jest technologia interkalacyjnego okresowego tworzenia układów 
nano/mezo skalowanych oraz występowanie stanu magnetyczno-elektretowego, jak 
również tworzenie związku magnetyczno-pojemnościowego w interkalatach zawie-
rających magnetyczne aktywne składniki-goście.

3 5 2  Wpływ nanowymiarów na właściwości materiałowe

Obecny intensywny rozwój nanostruktur ferroelektrycznych zaktualizował za-
gadnienie podstawowe dotyczące efektów wymiarowych w polaryzacji ferroelektry-
ków [4] (występowanie rozmiaru krytycznego domen ferroelektrycznych, zmiana 
temperatury Curie). Do potwierdzenia doświadczalnego wyżej wymienionego oka-
zało się optymalnym (patrz [5–11] i cytowane w nich) zastosowanie matryc po-
rowatych, charakteryzujących się porami o wymiarach w zakresie nanometrowym. 
Wyższość takich struktur jest uwarunkowana możliwością zarządzania wymiara-
mi i wzajemnym rozmieszczeniem wprowadzanych faz ferroelektrycznych wskutek 
zastosowania siatki porów o różnej geometrii. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono znaczne zmiany parametrów przemian fazowych substancji 
nanostrukturyzowanych w warunkach geometrii nieograniczonej. W tym samym 
czasie wartości i charakter tych zmian są uzależnione od rodzaju matrycy porowatej 
i wypełnienia gośćmi. Na przykład dla nanocząstek NaNO2 stwierdzono przesunię-
cie temperatury ferroelektrycznej przemiany fazowej w stronę temperatur niższych 
o 18 К w porównaniu z materiałem objętościowym oraz gwałtowny wzrost względnej 
przenikalności elektrycznej od 102 do 105 odpowiednio (względna przenikalność 
elektryczna nanokompozytu SBA-15<NaNO2> zawierającego pory o wymiarach 
52 Å wynosiła 103) [12]. Podobna sytuacja występuje także dla siarczanu amonu 
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w porach matrycy molekularno-sieciowej МСМ-41, zawierającego pory o wymia-
rach 40 Å [13]. W tym przypadku względna przenikalność elektryczna jest istotnie 
niższa (235 w porównaniu z 27 dla makrostrukturyzowanego). Natomiast dla mie-
szanego wypełnienia gośćmi-ferroelektrykami NaNO2 КNO3 w porach МСМ-41 
stwierdzono przesunięcie temperatury przemiany fazowej ferroelektryków w stro-
nę temperatur wyższych z jednoczesnym wzrostem względnej przenikalności elek-
trycznej nanokompozytu МСМ-41<NaNO2 КNO3> do 104 [14]. Co więcej, w [15] 
przedstawiono, że strukturalny parametr rzędu η(T) dla azotynu sodu w porowatym 
szkle zawierającym pory o średnicy 3200 і 200 Å prawie zbiega się z zależnością dla 
materiału masywnego, podczas gdy dla NaNO2 w opalu ta zależność istotnie się różni 
zarówno od notowanej w materiale masywnym, jak i w NaNO2 w porowatym szkle 
zawierającym pory o średnicy 30 і 70 Å.

Tymczasem ostatnia dekada odznaczała się szybkim rozwojem prac w dziedzinie 
nanomagnetyzmu, koherentnej spintroniki kwantowej. Jednak nadal brak jednolitej 
interpretacji odkrytych w tym czasie anomalii magnetycznych nanokompozytów. Na 
przykład w pracy [16] przypuszczono, że przemiana porządek-nieporządek i zmniej-
szenie wymiarów powodują występowanie porządku magnetycznego w tytanianach 
metali przejściowych (blok d) w porach matryc opalowych w temperaturach znacz-
nie wyższych niż w odpowiednich materiałach objętościowych. Z drugiej strony, 
w nanoporach mogą tworzyć się nanocząstki tlenków magnetycznych o tak małych 
wymiarach, że nie sposób je wykryć stosując metodę dyfrakcji promieni Roentgena 
wskutek dużego wzrostu szczytów, jednak wnoszą znaczący wkład w namagnesowa-
nie. To ostatnie nieco koreluje z wynikami pracy [17], zgodnie z którymi procesowi 
implantacji jonów żelaza w bezpostaciowy dioksyn krzemu towarzyszy tworzenie się 
tlenkowej postaci nanocząstek żelaza wskutek zniszczenia związków Si-O-Si i tworze-
nia się związków Si-Si oraz Fe-O. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ, 
jak przedstawiono w [18], różne zachowanie magnetyczne nanokompozytów matryc 
opalowych ze wtrąceniem magnetytu może być uwarunkowane aglomeracją cząstek 
magnetycznych w matrycy opalowej o różnej morfologii.

Należy zauważyć, że stan żelaza w układzie zależy zarówno od charakteru po-
przednika aktywnego składnika, jak i od typu nośnika istotnie wpływającego na wy-
miar i budowę cząstek zawierających żelazo. Na przykład w żelu krzemionkowym 
przesyconym FeSO4 żelazo jest w stanie wysokospinowym trójwalencyjnym. Wtedy 
w układzie spostrzegane są trzy pozycje żelaza trójwalencyjnego z zauważalnie dalszą 
populacją elektronów niż w wyjściowym materiale objętościowym [19]. W układach 
na bazie tlenku glinu także obserwowane są trzy pozycje żelaza, jednak różnią się 
tylko zniekształceniem lokalnego otoczenia.

Jak wynika z powyższej analizy, rozumienie regularności zachowania się zarówno 
ferroelektrycznego, jak i magnetycznego nanokompozytów enkapsulacyjnych nie jest 
kompletne. Bezsporne jest tylko, że właściwości fizyczne nanocząstek w warunkach 
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ograniczonej geometrii gości znacznie różnią się od właściwości odpowiednich ma-
teriałów objętościowych zarówno wskutek efektów kwantowo-wymiarowych, jak 
i oddziaływania wzajemnego ze ściankami matryc. Zbadanie zmian właściwości ma-
teriałów spowodowanych nano uwięzieniem kwarków jest koniecznym warunkiem 
dla skutecznego zastosowania kompozytów na bazie matryc porowatych. W związku 
z powyższym należy zauważyć, że wymiana matrycy dielektrycznej na półprzewod-
nikową zapewnia szersze możliwości w zmienianiu możliwości nanokompozytów, 
a także powoduje występowanie nowych unikalnych zjawisk i efektów. Na przykład, 
jak ustaliliśmy w [20], dla InSe<NaNO2> obserwuje się ogromne przesunięcie punk-
tu Curie w stronę temperatur niższych o 125 К. W takich interkalatach stwierdzo-
no inwersję osi anizotropii przewodności elektrycznej oraz prawie dziesięciokrotny 
wzrost światłoczułości. W tym samym czasie w syntetyzowanej przez nas spin-blo-
kerowej nanostukturze z nanowarstwami półprzewodnikowymi i magnetycznie 
aktywnymi, umieszczonymi na przemian, realizuje się olbrzymi magnetyczny efekt 
oporowy w temperaturze pokojowej i słabym polu magnetycznym, występuje wy-
soka czułość magnetyczno-fazowa oraz otrzymywana jest odpowiedź indukcyjna 
wielkiej częstotliwości od stałego pola elektrycznego doprowadzonego prostopadle 
do nanowarstw [21].

W związku z powyższym pojawia się bardzo interesująca perspektywa – tworze-
nie nowej klasy multiferroików – nanomultiferroików, których właściwości polary-
zacyjne i magnetyczne są określone przez elektronową topologię energetyczną. To 
ostatnie pozwala spodziewać się rozwoju polaroniki jako analogu spintroniki. Należy 
zauważyć, że multiferroikom w stanie objętościowym poświęcono dość dużo prac 
naukowych (na przykład [22] i cytowane w niej), publikacje poświęcone ich archi-
tekturom klatratowym natomiast nie są nam znane. Z tego powodu celem niniejszej 
pracy jest właśnie całkowite wypełnienie luki w tym zakresie.

3 5 3  Materiał i metody badawcze

Heterostruktura wielowarstwowa zbudowana na bazie materiału-gospodarza, 
którym został światłoczuły półprzewodnikowy quasi-dwuwymiarowy selenek galu 
(GaSe), natomiast gośćmi ferroelektrycznymi i magnetycznymi aktywnymi zostały 
azotyn sodu (NaNO2) i siarczan żelaza (II) (FeSO4) odpowiednio.

Monokryształy GaSe wyhodowane metodą Bridgmana-Stockbargera (rys. 1) mia-
ły wyraźną strukturę warstwową i przewodnictwo typu р. Szerokość pasma zabronio-
nego (wg danych optycznych) wynosiła 2,02 еV. Jak dobrze wiadomo [23], charakte-
ryzują się pozycjami gości zorientowanymi prostopadle do osi krystalograficznej С 
obszaru słabych oddziaływań van der Waalsa. Wprowadzenie do określonych ob-
szarów wewnątrzkrystalicznych jonów obcych, atomów lub molekuł jest znane jako 
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zjawisko interkalacji [24]. Oprócz tego, dla monokryształów właściwa jest wysoka 
światłoczułość w widmie widzialnym.

Rysunek 1. Przestrzenny obraz struktur monokryształu GaSe

Źródło:  oprac. własne.

Wybór azotynu sodu jako ferroelektryka był uwarunkowany jego zdolnością do 
interkalacji bezpośredniej w stanie roztopionym monokryształów selenku galu kosz-
tem elektronów niesparowanych w atomach azotu. Siarczan żelaza, którego kationo-
wa składowa ma duży spinowy moment magnetyczny, wybrano jako znany prekursor 
syntezy nanomagnetytu.

Tworzenie struktur interkalacyjnych dokonywano na podstawie metodyki inter-
kalacyjnej opisanej nami w [20, 25].

Widmo dyfrakcyjne promieniowania rentgenowskiego mierzono dyfraktometrem 
w CuKα promieniowaniu, zmonochromatyzowanym przez odbicie od płaszczyzn 
(200) monokryształu LiF, wiązki pierwotnej, w wersji symetrycznej θ–2θ skanowania.

W celu badania właściwości magnetycznych otrzymanych interkalatów stosowano 
magnetometr wibracyjny – narzędzie o dużej czułości, wykorzystywane do określe-
nia charakterystyk magnetycznych różnych materiałów magnetycznych, w tym para-
magnetyków, proszkowych materiałów magnetycznych, cienkich błonek, taśm i dys-
ków magnetycznych, materiałów magnetycznie miękkich, materiałów dla magnesów 
trwałych, półprzewodników wysokotemperaturowych. Badanie próbek może być 
przeprowadzone w silnym i słabym polu magnetycznym, w różnych temperaturach.

Pomiary impedancyjne przeprowadzano w kierunku osi krystalograficznej С 
w pasmie częstotliwości 10-3÷106 Hz za pomocą zestawu pomiarowego „AUTOLAB” 
firmy „Eco Chemie” (Królestwo Niderlandów), wyposażonego w oprogramowanie 
FRA-2 i GPES. Usuwania wątpliwych punktów dokonywano za pomocą filtru Diri-
chlet [26, 27]. Zależności częstotliwościowe impedancji zespolonej Z przeanalizo-
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wano z wykorzystaniem metody obliczeniowo-wykresowej w środowisku pakietu 
oprogramowania ZView 2.3 (Scribner Associates). Błędy aproksymacji nie przekra-
czały 4%. Adekwatność zbudowanych modeli impedancyjnych pakietu danych do-
świadczalnych została całkowicie potwierdzona przypadkowym charakterem zależ-
ności częstotliwościowych różnic szczątkowych pierwszego rzędu [26, 27].

W celu określenia lokalnych poziomów energetycznych przeprowadzono pomiary 
prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC).

3 5 4  Eksperyment

Na bazie wybranych materiałów zostały syntezowane zarówno interkalaty poje-
dyncze GaSe<NaNO2>, GaSe<FeSO4>, jak i kointerkalat GaSe<NaNO2 FeSO4>. 
Interkalacji azotynu sodu dokonywano poprzez umieszczenie w jego masie stopionej 
monokryształu GaSe, w trakcie czego zachodziło N-etapowe uporządkowanie skład-
nika-gościa, co spowodowało znaczny wzrost odległości między oddzielnymi war-
stwami monokryształu. Makrokompozyt NaNO2 FeSO4 został stworzony poprzez 
stopienie prekursorów wyjściowych w stosunku 1:1 (wg objętości), następnie prze-
prowadzono, podobnie do poprzedniego przypadku, kointerkalację monokryształu 
GaSe. Do syntezy interkalatu GaSe<FeSO4> wykorzystano bardziej skomplikowany 
– trzyetapowy – schemat inżynierii kryształów [20, 25]. Należy jednak zauważyć, że 
dla wszystkich interkalatów został osiągnięty jednakowy stopień rozszerzenia matry-
cy wyjściowej (w tym wypadku czterokrotny), natomiast kontrolę zawartości gości 
dokonywano za pomocą precyzyjnych analiz wagowych i chemicznych.

Po syntezie powierzchnia badanych próbek została starannie przepłukana, na 
przeciwległe krawędzie matrycy półprzewodnikowej naniesiono kontakty omowe 
w kierunku osi krystalograficznej С. Następnie zmierzono widma impedancyj-
ne zarówno w warunkach normalnych, w stałym polu magnetycznym o natężeniu 
2,75 kОе, jak i w polu fal świetlnych, z wykorzystaniem symulatora promieniowania 
słonecznego o mocy 65 W. Pola fizyczne doprowadzano w kierunku przepuszczania 
sygnału pomiarowego (w kierunku osi krystalograficznej С) w celu uniknięcia wpły-
wu siły Lorentza.

W celu zbadania lokalnych energetycznych poziomów domieszek zmierzono prą-
dy termicznie stymulowanej depolaryzacji w zakresie temperatur 240÷340 К dla sta-
łej prędkości nagrzewania 1,5 К/min. Niniejszy zakres temperatur wybrano z punktu 
widzenia praktycznej wartości.
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3 5 5  Wyniki

W celu określenia fazy magnetycznej przeprowadzono analizę magnetyczną ma-
krokompozytu. Stwierdzono, że właściwe natężenie namagnesowania próbki, zmie-
rzone w polu magnetycznym o natężeniu 800 kА/m, wyniosło σs = 9,3 А∙m2∙kg-1. 
Krzywe przemagnesowywania kompozytu są bezhisterezowe (rys. 2а) o zerowej 
wartości siły koercyjnej i indukcji szczątkowej. Prawdopodobnie, właściwości ma-
gnetyczne próbek są uwarunkowane występowaniem w nich fazy o dużym stopniu 
rozproszenia γ-Fe2O3, która może tworzyć się w wyniku rozkładu i utlenienia FeSO4 
na podstawie reakcji:

6FeSO4 +3O → 2Fe2(SO4)3 +Fe2O3

Pomiar zależności właściwego natężenia namagnesowania od temperatury w polu 
magnetycznym o natężeniu 800 kА m-1 (rys. 2b), przeprowadzony w celu magneto-
metrycznego określenia fazy magnetycznej w kompozycie, potwierdził założenie, że 
występuje faza magnetyczna γ-Fe2O3. To jest oczywiste, że jej cząstki mają właściwo-
ści superparamagnetyczne.

Rysunek 2. K

a)           b)

rzywe przemagnesowywania kompozytu NaNO2  FeSO4 w polach magnetycznych 
o natężeniu do 1500 kА m-1 (a), do 50 kА m-1 (wkładka) i zależność jego namagneso-
wania właściwego od temperatury (b)

Źródło:  oprac. własne.

Skok namagnesowania w okolicy 200ºС jest spowodowany topieniem matrycy 
solnej NaNO2, czemu towarzyszy orientacja cząstek γ-Fe2O3 wzdłuż doprowadzonego 
pola magnetycznego. Przejście do stanu paramagnetycznego w okolicy 430ºС jest 
związane z przemianą fazy γ-Fe2O3 w trakcie nagrzewania powyżej 430ºС w stałą fazę 
niemagnetyczną α-Fe2O3. Przyjmując, że wartość właściwego natężenia namagneso-
wania γ-Fe2O3 dorównuje 75 А∙m2∙kg-1, zawartość fazy w kompozycie wynosi 12%.
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Badania impedancyjne wykazały, że składowa rzeczywista właściwego natężenia 
namagnesowania (ReZ(ω)) kompozytu makrostrukturyzowanego NaNO2 FeSO4 
w badanym pasmie częstotliwości ma charakter zstępujący przy wzroście często-
tliwości. Przy przeniesieniu NaNO2 FeSO4 w warunki nieograniczonej geometrii 
gości ReZ, określanej przez nośniki zdelokalizowane (obszary niezależne od małej 
częstotliwości), dla utworzonego interkalatu GaSe<NaNO2 FeSO4> składowa rze-
czywista obniża się 3∙102-krotnie w porównaniu z odpowiednią wartości makro-
kompozytu oraz 4∙103-krotnie w porównaniu z matrycą wyjściową, wykazując w ten 
sposób istotną zmianę zarówno widma energetycznego, jak i ewentualnej ruchliwości 
w poprzek nanowarstw. Jednocześnie przewodność elektryczna także jest nieaddycyj-
na GaSe<NaNO2 FeSO4>, uwarunkowana nośnikami zdelokalizowanymi wobec 
przewodności elektrycznej GaSe<NaNO2> і GaSe<FeSO4> (rys. 3).

Rysunek 3. Zależności częstotliwościowe składowej rzeczywistej właściwej impedancji zespolonej, 
prostopadłej do nanowarstw GaSe<NaNO2> (2), GaSe<FeSO4> (3) i kointerkalatu 
GaSe< NaNO2  FeSO4> (4). Na wkładce – impedacyjna odpowiedź małej częstotli-
wości wymienionych struktur na zewnętrzne pole magnetyczne i pole fal świetlnych 
(1 – matryca wyjściowa)

Źródło:  oprac. własne.

Tak więc kointerkalacja wymienionych składników-gości bardziej znacząco mo-
dyfikuje widmo energetyczne, niż ich wprowadzenie niezależne. Świadczą o tym 
podane na rys. 4 widma prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji, zbadane 
w trybie styków zwartych.
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Rysunek 4. Widma prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji, prostopadłych do nano-
warstw GaSe< NaNO2> (1), GaSe<FeSO4> (2) i kointerkalatu GaSe< NaNO2   
FeSO4> (3)

Źródło:  oprac. własne.

Świadczą także o quasi-ciągłości widma energetycznego domieszek interkalatu, co 
więcej, w odróżnieniu od interkalatów, dotyczy to także płytkich poziomów o energii 
jonizacji kT< 25 mеV. Ciekawe, że tylko dla GaSe<NaNO2> właściwa jest relaksa-
cja zarówno homoładunku, jak i heteroładunku. Dla wyjściowego GaSe prądy ter-
micznie stymulowanej depolaryzacji przy relaksacji homoładunku uwidaczniają się 
w temperaturach powyżej 310 К, natomiast dla makrokompozytu NaNO2 FeSO4 
uwidacznianie zaczyna się w T>270 К i odpowiada głównie relaksacji heteroładunku.

Odzwierciedlenie stosunku ImZ (ReZ) w płaszczyźnie impedancji zespolonej 
(wykres Nyquista) dla GaSe<NaNO2> i GaSe<NaNO2 FeSO4> ma charakter zwy-
kły i oczekiwany – dwułukowy. Każdy z łuków jest syntetyczny, to znaczy, że charak-
tetryzuje się rozkładem czasów relaksacji. Łuk wielkiej częstotliwości odzwierciedla 
przechodzenie prądu przez nierozszerzone pakiety matrycy, natomiast łuk małej czę-
stotliwości – między pakietami. W tym przypadku elektryczny schemat zastępczy 
przyjmuje wygląd jak na rys. 5, gdzie element ВСРЕ [26, 27] modeluje przechodzenie 
prądu w obszarze o ograniczonej przestrzeni z ośrodkami pułapkowymi w pobliżu 
poziomu Fermiego, a równoległy człon R||CPE (СРЕ element fazy stałej typu pojem-
nościowego) odzwierciedla międzypakietowe przekazanie ładunku. Dla interkalatu 
GaSe<FeSO4> obserwowana jest dyspersja o większej częstotliwości, której towa-
rzyszy pojawienie się odpowiedzi indukcyjnej (elektryczny schemat zastępczy „b”).
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Rysunek 5. Elektryczne schematy zastępcze dla hodografów impedancji GaSe<NaNO2> i GaSe< 
NaNO2  FeSO4> (а), GaSe<FeSO4> (b) w warunkach normalnych; GaSe< NaNO2

 FeSO4> w polu magnetycznym (с)

Źródło:  oprac. własne.

Charakterystyka woltoamperowa GaSe<NaNO2 FeSO4> (jak i GaSe<NaNO2>) 
w sposób zasadniczy różni się od quasi-liniowej (właściwej dla prekursorów wyj-
ściowych), przybierając postaci histerezy. Przy tym kointerkalacja siarczanu żelaza 
zarówno zmienia jej formę, jak i istotnie zwiększa wartość prądu (rys. 6).

Rysunek 6. Charakterystyka woltoamperowa dla kierunku prostopadłego do nanowarstw GaSe-
<NaNO2> (1), GaSe<FeSO4> (2) i kointerkalatu GaSe<NaNO2 FeSO4> (3)

Źródło:  oprac. własne.
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Dzięki klatratowej zasadzie organizacji struktury nanohybrydów syntezowanych 
o supramolekularnym charakterze oddziaływania typu gość-gospodarz, który za-
pewnia quasi-ciągły rozkład obsadzeń stanów energetycznych w pasmie zabronio-
nym materiału gospodarza, w tym w polu okresowym wad koordynacyjnych, należy 
oczekiwać od nich wzmożonej zdolności czujnikowej. Rzeczywiście, jak widzimy 
z wkładek na rys. 3, dla GaSe<NaNO2  FeSO4> realizuje się olbrzymi dodatni 
efekt magnetooporowy w temperaturach pokojowych i słabych polach magnetycz-
nych, który właśnie zapewnia kointerkalacja. W tych warunkach współczynnik ma-

gnetorezystancji obliczony na podstawie wzoru
H

H  wynosi 16800%.

Hodograf impedancji właśnie dla GaSe<NaNO2 FeSO4> także silnie się zmienia 
w polu magnetycznym (rys. 7), a mianowicie:

 – pojawia się łuk małej częstotliwości, którego środek jest położony powyżej 
(a nie poniżej, jak zwykle) osi składowej rzeczywistej impedancji;

 – pojawia się gałąź małej częstotliwości, skierowana pod kątem ostrym ku osi 
składowej urojonej impedancji zespolonej.

Rysunek 7. Wykresy Nyquista dla kierunku prostopadłego do nanowarstw GaSe<NaNO2 
FeSO4> w warunkach normalnych (1), w polu magnetycznych (2) pod wpływem na-
świetlenia (3)

Źródło:  oprac. własne.

Gdy pierwsza osobliwość wymienionej zmiany może być związana z silną loka-
lizacją nośników prądu, druga wskazuje na efekt blokowania magnetycznego prądu 
stałego (odpowiedni elektryczny schemat zastępczy „с” na rys. 5). Najciekawsze, że 
właśnie w tym przypadku charakterystyka woltoamperowa (rys. 8) wskazuje na wy-
stępowanie efektu „spin-battery”, którego wartość (~200 mV) w temperaturze poko-
jowej i natężeniu pola magnetycznego wynosi 2,75.
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Rysunek 8. Charakterystyka woltoamperowa dla kierunku prostopadłego do nanowarstw GaSe-
<NaNO2 FeSO4> w polu magnetycznym (1) i pod wpływem naświetlenia (2)

Źródło:  oprac. własne.

Na podstawie rys. 3 można także wnioskować o niezwykłym zachowaniu struktur 
syntezowanych w polu fal świetlnych. Chociaż ogólnie światłoczułość w trybie oporo-
wym nieco się obniża (czego można się było spodziewać), a jednak dla GaSe<NaNO2> 
i GaSe<NaNO2 FeSO4> rejestrowany jest efekt światłoczułości ujemnej w kierunku 
prostopadłym do nanowarstw syntezowanych klatratów. Natomiast w trybie fotowol-
taicznym otrzymujemy wynik mający ważne znaczenie praktyczne: tylko dla kointer-
kalatu GaSe<NaNO2 FeSO4> charakterystyczny jest wzrost foto-ЕРС o dziesiątki 
mV dla matrycy wyjściowej (foto-ЕРС Dembera) do setek mV (rys. 8).

Syntezowane nanohybrydy mają ciekawe właściwości polaryzacyjne, których wy-
niki badań są przedstawione na rys. 9. Z racji wartości praktycznej – możliwości 
ich zastosowania w wysokiej jakości kondensatorach zakresu radiowego – podczas 
przeprowadzenia analizy braliśmy pod uwagę dane, którym odpowiadają wartości 
tangensa kąta strat elektrycznych poniżej jedynki. Spośród otrzymanych wyników 
najpierw należy podkreślić dwa następujące:

 – ogromne znaczenie ε w połączeniu z niską (<1) wartością tgδ, zwłaszcza w za-
kresie małej częstotliwości;

 – występowanie obszarów anomalnej dyspersji częstotliwościowej względnej 
przenikalności elektrycznej: wzrost ε wraz ze wzrostem częstotliwości.

Z przedstawionych na rys. 10 zależności od temperatury ε dla GaSe<FeSO4> nie-
monotoniczną zależność ε(Т) trudno przypisywać zachowaniu ferroelektrycznemu, 
ponieważ brak właściwego dla niego gwałtownego spadku wartości maksymalnych ε 
wraz ze wzrostem częstotliwości. Natomiast jest dobrze przedstawiony dla GaSe< 
NaNO2 FeSO4>.
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Rysunek 9. Zależności częstotliwościowe względnej przenikalności elektrycznej i tangensa kąta 
strat elektrycznych (wkładka), prostopadłych do nanowartsw dla GaSe< NaNO2> (1), 
GaSe<FeSO4> (2) i kointerkalatu GaSe<NaNO2 FeSO4> (3)

Źródło:  oprac. własne.

Rysunek 10  Z

a)       b)

ależności od temperatury względnej przenikalności elektrycznej, prostopadłej do 
nanowarstw dla GaSe<FeSO4> (a) i interkalatu GaSe<NaNO2 FeSO4> (b), zmierzo-
ne w zakresie częstotliwości 10-3 Hz (1), 102 Hz (2), 103 Hz (3), 104 Hz (4) i 105 Hz (5). 

Źródło:  oprac. własne.

Logiczną kontynuacją wyżej wymienionych wyników wydaje się spostrzegana 
przez nas (rys. 11a) istotna zmiana względnej przenikalności elektrycznej pod wpły-
wem naświetlania światłem widzialnym.
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Rysunek 11  Z

a)           b)

miana względnej przenikalności elektrycznej pod wpływem naświetlania, 
w stałym polu magnetycznym dla częstotliwości 1 MHz dla GaSe<NaNO2> (2), GaSe 
<FeSO4> (3) i kointerkalatu GaSe<NaNO2 FeSO4> (4), 1 – matryca wyjściowa

Źródło:  oprac. własne.

W naszym przypadku wartość pojemności magnetycznej syntezowanych kla-
tratów dla częstotliwości 10 kHz w temperaturze pokojowej, w polu magnetycz-
nym o natężeniu 2,75 kОе wynosi 1120% (GaSe<NaNO2>), 1240% (GaSe<FeSO4>) 
i 19000% (GaSe<NaNO2 FeSO4>) (rys. 11b).

3 5 6  Dyskusja

Znane z piśmiennictwa zjawisko pojemności „ujemnej” stanowi jedno z przeja-
wów efektów kwantowych na granicy faz, na niego zwraca się szczególną uwagę (na 
przykład w [28, 29]) z powodu możliwości jego zastosowania w nanoelektronice 
w celu stworzenia bezgiracyjnej nanolinii opóżności. Dla klatratów półprzewodni-
kowych należących do badanej klasy taka pojemność została przez nas rozpatrzona 
w pracach [30, 31].

Charakterystyka woltoamperowa ma charakter histerezy (rys. 6), co wskazuje 
na procesy akumulacji ładunku na granicach faz. Niezwykła postać charakterysty-
ki woltoamperowej, właściwa także dla klatratu o konfiguracji GaSe<FeSO4>, jest 
uwarunkowana pojawieniem „ogonu” prądowego w obszarze ujemnych potencja-
łów. Jego pojawienie można zaliczyć do przejawu zjawiska zubożenia powierzchni 
półprzewodnika, opisanego w [32], które jest związane z wychwytem niegłównych 
nośników przez stany powierzchniowe na granicy dielektryk||półprzewodnik.

Ważne znaczenie praktyczne ma także olbrzymi dodatni efekt magnetooporu, 
otrzymany w nanostrukturze GaSe<NaNO2 FeSO4> δН=16800%. Dla porówna-
nia: δН dla La0,7Ba0,3MnO3 wynosi 77,3% [33]. Mechanizm tego efеktu najprawdopo-
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dobniej można związać z korekcją Zeemana (dla efektu dodatniego – lokalizacją), 
jak tego udało się skutecznie dokonać autorom cytowanej pracy w celu wyjaśnienia 
ogromnego efektu magnetooporu w temperaturze pokojowej.

Otrzymany efekt „spin-battery”, którego wartość (~ 200 mV) w temperaturze 
pokojowej i natężeniu pola magnetycznego 2,75 kОе jest o jeden rząd wyższa, niż 
obserwowana w [3], jednak w temperaturze 3 К i natężeniu pola magnetycznego 
10 kОе. Innymi słowy, to właśnie nanostruktura kointerkalacyjna GaSe<NaNO2 
FeSO4> jest obiecującą z punktu widzenia praktycznej realizacji pomysłu [34] stwo-
rzenia kondensatora spinowego.

Efekt fotoprzewodnictwa ujemnego można wyjaśnić, zakładając, że pasmo wa-
lencyjne gospodarza i niezapełnione pasma klasterów-gości są bliskie. Wtedy pod 
wpływem naświetlania światłem białym odbędzie się przestrzenne rozdzielenie ła-
dunku, wskutek czego elektrony nierównoważne będą gromadzić się w punktach 
kwantowych, tworząc w ten sposób fotowzbudzone ośrodki przyklejania dziur na 
heterogranicy gospodarz||gość. Lokalizacja na nich głównych nośników prądu spo-
woduje obniżenie koncentracji zdelokalizowanych nośników prądu, a więc obserwuje 
się wzrost obszaru najmniejszej częstotliwości ReZ. Jednak należy zwrócić uwagę na 
efekt fotowoltaiczny otrzymany dla kointerkalatu GaSe<NaNO2 FeSO4>, w wyniku 
którego odnotowuje się wzrost foto-ЕРС od dziesiątków mV matrycy wyjściowej do 
setek mV (rys. 8).

Występowanie obszarów anomalnej dyspersji częstotliwościowej względnej prze-
nikalności elektrycznej: wzrost ε przy zwiększeniu częstotliwości można związać 
z polaryzacją dodatkową uwarunkowaną przeskokami nośników między ośrodkami 
zlokalizowanymi w pobliżu poziomu Fermiego [35]. Jednak charakter jej ogromnych 
wartości, w połączeniu z niską (<1) wartością tgδ, zwłaszcza w obszarze małej czę-
stotliwości, jest znacznie trudniejszy do wyjaśnienia. W kontekście wyżej wymienio-
nego wiadomo, że fazami, dla których ogromne wartości względnej przenikalności 
elektrycznej właściwe w pewnym zakresie temperatur, są ferroelektryki. Jednak nie 
odnotowaliśmy uwidoczniania pętli histerezy (nie wykluczone, że z powodu ekra-
nowania przez nośniki prądu), co wskazuje na potrzebę poszukiwania ewentualnego 
alternatywnego mechanizmu badanych zjawisk.

Przede wszystkim, zgodnie z wyżej wymienioną osobliwością widma energe-
tycznego struktur syntezowanych oraz na podstawie analizy piśmiennictwa [36–38] 
obserwowana wysoka wartość względnej przenikalności elektrycznej może być zwią-
zana ze szczególnym stanem podukładu elektronowego, a mianowicie ze zmianą 
rozkładu nośników ładunku między nanowarstwami. W warunkach takiej zmiany 
rozkładu sąsiednie pary różnych faz są naładowane przeciwnie i mogą być postrze-
gane jako dipole wnoszące istotny wkład we względną przenikalność elektryczną 
kosztem polaryzacji ładunkowej. Mechanizm rozkładu między różnymi fazami tym-
czasem może być uwarunkowany:
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 – różnymi wartościami potencjału chemicznego faz;
 – tunelowaniem (zjawiskiem tunelowym), przy którym czas życia elektronu na 

pewnych poziomach może być dość długi i układ będzie naładowany.

Jednocześnie już wspomniany wychwyt ładunku pułapkami w warstwie bariero-
wej oraz emisja ładunków do obszaru nanowarstwy są procesami równoznacznymi 
przełączeniu quasi-dipolów w polu zewnętrznym.

Niska wartość tangensa kąta strat GaSe<NaNO2 FeSO4> w zakresie częstotliwo-
ści infraniskich, które w połączeniu z ogromną wartością względnej przenikalności 
elektrycznej otwiera perspektywy do gromadzenia energii elektrycznej na poziomie 
kwantowym, bez zastosowania procesów elektrochemicznych. Niestety, obecnie brak 
uzasadnionej odpowiedzi na to pytanie. Dla ujawnienia jego ewentualnego mecha-
nizmu rezonansowego potrzebne są dalsze badania.

W ramach tego modelu łatwo zrozumieć badane przez nas zjawisko (rys. 11а) 
istotnej zmiany względnej przenikalności elektrycznej pod wpływem naświetlania 
światłem widocznym, ponieważ naświetlanie takich substancji powoduje zmianę 
rozkładu nośników ładunku pomiędzy poziomami dyskretnymi, polaryzację od-
dzielnych ośrodków i zmianę gęstości stanów [39]. To z kolei powoduje zmianę 
względnej przenikalności elektrycznej, to znaczy efekt fotodielektryczny (zjawisko 
fotodielektryczne). W zmiennym polu elektrycznym efekt fotodielektryczny cha-
rakteryzuje się całym szeregiem dodatkowych osobliwości, ponieważ występowanie 
skomplikowanego widma stanów zlokalizowanych wskazuje na udział w procesach 
polaryzacyjnych różnych poziomów energetycznych, w zależności od częstotliwości 
pola elektrycznego i oświetlenia. Bezspornie nie jest wykluczony wpływ na procesy 
polaryzacyjne także bezpośredniego oddziaływania wzajemnego promieniowania 
świetlnego i sieci krystalicznej. Warto zauważyć, że ogólny charakter zależności czę-
stotliwościowych ε(ω) w zewnętrznych polach fizycznych zasadniczo zmienia się tyl-
ko dla GaSe<NaNO2 FeSO4> pod wpływem naświetlania, w pasmie częstotliwości 
104÷106 Hz zmienia się, wykazując malenie monotoniczne.

Zrozumienie mechanizmów zachodzącego zjawiska jest dość trudne. Magneto-
elektryki (patrz przegląd [40]) nie miały praktycznego zastosowania z powodu bar-
dzo niskiej wartości tego efektu. Dopiero niedawno okazała się publikacja o wykryciu 
efektu ogromnej pojemności magnetycznej [41], a mianowicie dotycząca osiągnięcia

w TbMnO3 wartości
H

 10% w niskich temperaturach (18 K). Otwiera 

to nowe perspektywy w zakresie wymiany tradycyjnie wykorzystywanych głowic 
indukcyjnych odczytujących informacje z nośników magnetycznych na magneto-
elektryczne elementy pojemnościowe, pozwalające zmniejszyć wymiary i obniżyć 
rozpraszanie w nich energii.
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Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku mechanizm ogromnej pojemności 
magnetycznej różni się od zrealizowanego w [41]. W świetle powyższego jest naj-
prawdopodobniej związany z korekcją Zeemana.

Aby ostatecznie określić charakter zachodzącego zjawiska, należy przeprowadzić 
dalsze badania zarówno doświadczalne, jak i teoretyczne. Są tego warte, ponieważ 
znaczenie zaproponowanego podejścia do technologii nadczułych czujników pola 
magnetycznego i pola fal świetlnych w temperaturze pokojowej typu pojemnościowe-
go, jak również do stworzenia akumulatorów kwantowych i kondensatorów kwanto-
wych – najnowszej alternatywy dla chemicznych źródeł prądu – jest niezaprzeczalne
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3  

3.6. Badanie zależności procesów tworzenia nanostruktur 
węglowych na uzyskiwane parametry superkondensatorów

3 6 1  Wstęp

Energia elektryczna jest dziś prawdopodobnie najważniejszym rodzajem energii, 
bez której człowiek XXI wieku nie jest w stanie funkcjonować w otaczającym go 
świecie. Mówiąc o energii elektrycznej należy pochylić się nad trzema aspektami 
z nią związanymi: wytwarzaniem, dostarczaniem i magazynowaniem. 

Najtrudniejszym zagadnieniem, związanym z energią elektryczną jest jej magazy-
nowanie i przechowywanie. Przykładem takiego elementu, który pozwoli nam prze-
chować bardzo dużą ilość energii, a oprócz tego będzie można taki element bardzo 
szybko naładować i rozładować jest superkondensator. Jest to bierny (pasywny) ele-
ment o bardzo dużych pojemnościach elektrycznych sięgających nawet kilku tysięcy 
faradów.

Wytworzenie superkondensatora, związane jest bezpośrednio z wytworzeniem 
węgla aktywowanego, a następnie zbadaniem czy spełnia on założenia co do pojem-
ności, rezystancji itp. parametrów oraz oszacowanie kosztów produkcji. Należy więc 
ocenić nasz element nie tylko od strony elektrotechnicznej, ale również spojrzeć na 
niego z punktu ekonomicznego. Zebrane informacje pozwolą wyciągnąć wnioski, 
odpowiednio potwierdzone i udokumentowane.

3 6 2  Wpływ nanowymiarów na właściwości materiałowe

Celem badań pracy w laboratorium było zbudowanie kondensatora o możliwie 
najlepszych parametrach. Aby osiągnąć zamierzony cel, należało zbadać, jak trzeba 
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przygotować węgiel aktywny, aby elektrody z niego zbudowane pozwoliły osiągnąć 
konkretny efekt. 

W trakcie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, stworzono 40 elektrod, któ-
re następnie były składane w superkondensatory. Elektrody zostały przygotowane 
w oparciu o węgiel aktywny, który otrzymany był w procesie pirolizy materiałów 
organicznych. Dla porównania przygotowano dwa różne materiały z biomasy (sło-
ma pszenicy, pestki z wiśni), które następnie wypalano, w pięciu zupełnie innych 
środowiskach.

3.6.2.1. Przygotowanie próbek z biomasy

Ważenie próbek K i P

Tabela 1  Masa zważonych materiałów K i P

Oznaczenie próbki Masa materiału, g
K1 10,044
K2 10,035
K3 10,015
K4 10,005
K5 10,000
P1 10,036
P2 10,001
P3 10,000
P4 10,007
P5 10,003

Źródło: oprac. własne.

Zalewanie próbek roztworem kwasu fosforowego

Następnym etapem w produkcji węgla aktywnego, było zalanie próbek K i P, 
roztworem kwasu fosforowego (H3PO4) o stężeniu 5%. Do każdej z próbek wpro-
wadzono 30 ml przygotowanego roztworu. Kwas fosforowy jest kwasem aktywnym 
i zabezpieczy on materiał przed całkowitym spaleniem, a ponadto pozwoli rozwinąć 
powierzchnie węgla tak, że będzie ona bardziej porowata. Przygotowane próbki od-
stawiono na 48 h. 

3.6.2.2. Proces pirolizy

Proces pirolizy materiałów organicznych przeprowadzono w piecu oporowym, 
umieszczonym w szklanym dygestorium w sali laboratoryjnej. Reaktor wraz z ist-
niejącymi instalacjami pokazano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Szklane dygestorium wraz z piecem oporowym marki Neoterm

Źródło: oprac. własne.

Programy wygrzewania w piecu oporowym

Tabela 2  Programy pirolizy, wraz z odpowiednimi nastawami 

Nr 
Program  

nastawy pieca
Etap 1

Czas  
wygrzewania, 

t1, h
Etap 2

Czas  
wygrzewania, 

t2, h

Gaz 
osłonowy

1. Program_1 γ1 = 10°C/min → 140°C 2 γ2 = 10°C/min → 600°C 2 Powietrze
2. Program_2 γ1 = 10°C/min → 140°C 2 γ2 = 10°C/min → 700°C 2 Powietrze
3. Program_3 γ1 = 10°C/min → 140°C 2 γ2 = 10°C/min → 800°C 2 Powietrze
4. Program_2 γ1 = 10°C/min → 140°C 2 γ2 = 10°C/min → 700°C 2 Azot (N2)
5. Program_2 γ1 = 10°C/min → 140°C 2 γ2 = 10°C/min → 700°C 2 Argon (Ar)

Źródło: oprac. własne.

Gazy osłonowe

Istotną sprawą jest również osłona gazowa wypalanych materiałów. Wypalenie 
próbek w różnych środowiskach pozwoli porównać końcowe efekty pracy i ocenić, 
który z gazów ma najlepszy wpływ na otrzymany węgiel aktywny.
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3.6.2.3. Piroliza materiałów organicznych

Umieszczenie materiałów w piecu

Rysunek 2. Próbki umieszczone w komorze pieca oporowego – K1, P1

Źródło: oprac. własne.

Węgiel po wypaleniu

Tabela 3  Masa zważonych węgli aktywnych K i P

Oznaczenie próbki Masa materiału, g
K1 3,425
K2 2,925
K3 1,588
K4 1,533
K5 1,492
P1 4,417
P2 3,568
P3 2,658
P4 3,257
P5 3,324

Źródło: oprac. własne.

3.6.2.4. Oczyszczanie węgla aktywnego

Zalewanie węgla wodą destylowaną

Pierwszym etapem oczyszczaniu węgla było przesypanie węgla ze szklanych szkie-
łek zegarkowych do szklanych słoików. Następnie próbki K i P zalano przegotowaną 
wodą destylowana. Takie roztwory pozostawiono na 24 h, po czym zbadano pH 
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wody, w której znajdował się węgiel aktywny. Węgle obmywane były dwukrotnie, 
a cały proces w przypadku jednej próbki trwał 96 h (4 doby).

Badanie pH wody

Rysunek 3. pH wody po pierwszym płukaniu węgla K4 (po lewo), pH wody po drugim płukaniu 
węgla K4 (po prawo)

Źródło: oprac. własne.

Suszenie węgla aktywnego

Rysunek 4. Proces suszenie węgla

Źródło: oprac. własne.

3.6.2.5. Obserwacje próbek pod mikroskopem

Z każdej gotowej i obmytej już próbki węgla aktywnego K i P oraz z próbek przed 
jakąkolwiek obróbką zostały pobrane drobne ilości materiału w celu przebadania ich 
pod mikroskopem. Obserwacje były prowadzone przy użyciu skaningowego mikro-
skopu elektronowego Phenom Pro. Na rysunku 5 pokazano stanowisko laboratoryjne 
wraz z mikroskopem Phenom Pro. 
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Rysunek 5. Stanowisko obserwacji mikroskopowych wraz z skaningowego mikroskopem elek-
tronowego Phenom Pro 

Źródło: oprac. własne.

3.6.2.6. Przygotowanie węgla aktywnego do produkcji elektrod

Ucieranie węgla aktywnego

Wysuszony węgiel aktywny przesypano ze zlewek porcelanowych do wcześniej 
przygotowanego moździerza. W nim przy pomocy tłuczka wszystkie próbki węgli 
aktywnych K i P zostały dokładnie rozdrobnione, po czym trafiły bezpośrednio na 
sita wibratora.

Przesiewanie węgla aktywnego

Rysunek 6. Wibrator MULTISERW-Morek z przesiewanym węglem aktywnym z próbki K 

Źródło: oprac. własne.
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3 6 3  Analiza danych

Mając do dyspozycji węgiel aktywny, kolejny zespół badawczy miał za zadanie 
wyprodukowanie elektrod węglowych, dzięki którym możliwe będzie złożenie super-
kondensatorów, a następnie zbadanie ich parametrów elektrotechnicznych. Przeka-
zane w dalszym etapie badań informacje pozwolą wyciągnąć odpowiednie wnioski 
co do produkcji węgli aktywnych.

3.6.3.1. Składanie elektrod i superkondensatorów

Kolejna ekipa badawcza, która zajmowała się składaniem ultrakondensatorów, 
musiała w pierwszej kolejności dobrać do czystych węgli aktywnych odpowiednie 
materiały pomocnicze, które pozwolą związać węgiel i umożliwią zanurzanie go 
w elektrolicie. Wszystkie elementy połączono w odpowiednich procesach technolo-
gicznych, dzięki czemu otrzymano 40 elektrod węglowych. W tabeli 4 zanotowano 
wyniki z przeprowadzonych pomiarów.

Tabela 4  Dane pomiarowe dla elektrod na bazie słomy pszenicy i pestek wiśni

Prąd ładowania 3mA 5mA 8mA
Próbka ma1, g ma2, g tł, s tr, s ∆U, V tł, s tł, s ∆U, V tł, s tł, s ∆U, V
K1-17 0,025 0,027 276 232 0,65 52 49 0,40 7 6 0,18
K1-11 0,028 0,035 255 213 0,60 256 213 0,58 12 11 0,23
K2-7 0,032 0,033 32 26 0,20 – – 0 – – 0
K2-9 0,026 0,027 492 419 0,76 147 135 0,61 39 35 0,43
K3-1 0,026 0,026 388 357 0,86 167 159 0,76 47 44 0,55
K3-16 0,029 0,038 488 449 0,90 226 217 0,84 107 103 0,74
K4-13 0,014 0,017 289 270 0,87 132 127 0,78 60 57 0,65
K4-19 0,021 0,033 384 344 0,91 184 177 0,85 93 89 0,76
K5-2 0,022 0,025 73 70 0,40 – – 0 – – 0
K5-15 0,027 0,03 226 213 0,67 75 73 0,50 20 19 0,51
P1-3 0,028 0,036 124 106 0,65 21 18 0,45 6 4 0,24
P1-4 0,030 0,030 80 69 0,61 13 11 0,38 3 3 0,10
P2-8 0,029 0,030 270 188 0,80 46 41 0,60 10 10 0,36
P2-10 0,032 0,035 630 507 0,91 208 198 0,85 79 77 0,76
P3-5 0,032 0,034 757 649 0,95 486 442 0,86 231 217 0,79
P3-6 0,023 0,030 756 649 0,95 343 321 0,91 165 159 0,86
P4-12 0,025 0,026 685 585 0,94 298 275 0,90 133 125 0,84
P4-18 0,017 0,022 600 509 0,93 245 229 0,89 106 101 0,81
P5-14 0,028 0,031 304 251 0,86 83 77 0,72 26 25 0,56
P5-20 0,033 0,038 263 219 0,85 71 65 0,73 21 18 0,54

K1-17 – węgiel z próbki K1, zanurzony w probówce z elektrolitem nr 17, P5-20 – węgiel z próbki P5, zanurzony 
w probówce z elektrolitem nr 20, ma1 – masa węgla aktywnego w elektrodzie 1; ma2 – w elektrodzie drugiej 2, tł – 
czas ładowania kondensatora; tr – czas rozładowania kondensatora, ∆U – napięcie rozładowania.

Źródło: oprac. według: Polak D. Rozwiązania konstrukcyjne elektrod superkondensatora i badanie ich wła-
ściwości elektrycznych.
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3.6.3.2. Analiza pomiarów superkondensatorów

Zdjęte parametry kondensatorów w laboratorium Superkondensatorów i Maga-
zynów Energii Politechniki, odnotowane w punkcie 4.1, pozwalają na głębszą analizę 
i wyciągnięcie konkretnych wniosków co do jakości węgli aktywnych. Aby tego do-
konać należy przeprowadzić niezbędne obliczenia dla brakujących parametrów oraz 
zobrazować szereg danych na wykresach graficznych.

Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów

Do analizy weźmiemy dane z pomiarów przeprowadzanych przy prądzie łado-
wania 3 mA. 

Analizujemy próbki elektrod, których węgle wypalane były w osłonie powietrza, 
a więc w temperaturach 600°C (K1, P1), 700°C (K2, P2), 800°C (K3, P3) i porów-
nujemy to z czasem pojedynczego cyklu ładowania-rozładowywania. Na rysunku 7 
pokazano, dla przykładu, pojedynczy cykl dla kondensatorów, których węgiel oparty 
jest bazie pestek z wiśni.

Rysunek 7. Cykl jednego ładowania – rozładowania superkondensatora dla 3 wybranych tempe-
ratur wypalania węgla aktywnego (pestki wiśni) 

Źródło: oprac. własne.

Z wykresu wynika, że najlepszą temperaturą wypalania materiałów organicz-
nych jest 800°C, zarówno w przypadku słomy z pszenicy jak i pestek z wiśni. Na 
charakterystyce z rysunku 7 widzimy, że im wyższa temperatura tym dłuższy czas 
trwania jednego cyklu, a co za tym idzie, kondensator ma prawdopodobnie większą 
pojemność. Nieco lepszymi parametrami w najwyższej temperaturze wykazują się 
superkondensatory oparte na węglu z pestek wiśni, ponieważ jeden cykl w przypadku 
temperatury 800°C trwa dłużej. 
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Z wykresów wynika jeszcze fakt, że: zwiększając proces pirolizy z 600 na 700°C 
otrzymujemy znaczące wydłużenie cyklu ładowania-rozładowania, natomiast zmie-
niając z 700 na 800°C, poprawa efektu jest już dużo mniejsza, czyli mniej efektywna. 
Sytuacja dotyczy podobnie obu surowców.

Drugą grupą charakterystyk, która pomoże nam porównać zebrane dane, są wy-
kresy, na których naniesiono próbki węgli wypalane w różnych środowiskach, w tej 
samej temperaturze. Dla przykładu na rysunku 8 pokazano cykl dla próbek K.

Rysunek 8. Cykl jednego ładowania – rozładowania superkondensatora dla 3 wybranych środo-
wisk wypalania węgla aktywnego (słoma pszenicy) 

Źródło: oprac. własne.

Na wykresie w pierwszym momencie zauważamy, że w przypadku węgla ze sło-
my najkrótszy czas ładowania i rozładowania mamy w sytuacji wypalania w osło-
nie argonowej (adekwatnie również w przypadku pestek z wiśni), a co za tym idzie 
jest to węgiel aktywny o najsłabszych parametrach. Niejednoznaczna sytuacja jest 
w przypadku osłony azotowej i osłony z powietrza, ponieważ w przypadku próbek K 
(rys. 8), lepszy czas mamy dla wypalania bez gazu, a dla próbek P, bardziej korzystna 
zdaje się być osłona azotowa.

Z wszystkich wykresów jednoznacznie wynika, że lepszym materiałem na węgiel 
aktywny byłyby pestki z wiśni, ponieważ ich cykle w każdych warunkach trwały 
dłużej. 

Parametry elektrotechniczne superkondensatorów

W tabeli 5 dla przykładu podano parametry kondensatorów ładowanych prądem 
3 mA.
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Tabela 5  Parametry zmierzone i obliczone superkondensatorów, dla prądu ładowania 3mA 

Próbka ma1, g ma2, g tł, s tr, s ∆U, V C, F/g ∆C, F/g R, Ω ∆R, Ω η, % ∆η, % Uwagi
K1-17 0,025 0,027 276 232 0,65 85,7 4,5 58,3 0,6 84,1 0,7 brak
K1-11 0,028 0,035 255 213 0,60 76,1 3,7 66,7 0,6 83,5 0,7 brak

K2-7 0,032 0,033 32 26 0,20 24,4 2,0 133,3 1,1 81,3 5,7 pomiar 
odrzucony

K2-9 0,026 0,027 492 419 0,76 127,2 6,2 40,0 0,4 85,2 0,4 brak
K3-1 0,026 0,026 388 357 0,86 95,8 4,7 23,3 0,3 92,0 0,5 brak
K3-16 0,029 0,038 488 449 0,90 103,2 4,6 16,7 0,3 92,0 0,4 brak
K4-13 0,014 0,017 289 270 0,87 133,0 11,0 21,7 0,3 93,4 0,7 brak
K4-19 0,021 0,033 384 344 0,91 108,0 6,3 15,0 0,3 89,6 0,5 brak
K5-2 0,022 0,025 73 70 0,40 47,7 3,3 100,0 0,8 95,9 2,7 brak
K5-15 0,027 0,030 226 213 0,67 70,6 3,5 55,0 0,5 94,2 0,9 brak
P1-3 0,028 0,036 124 106 0,65 34,9 1,9 58,3 0,6 85,5 1,5 brak
P1-4 0,030 0,030 80 69 0,61 22,6 1,3 65,0 0,6 86,3 2,3 brak

P2-8 0,029 0,030 270 188 0,80 48,6 2,3 33,3 0,4 69,6 0,6 pomiar 
odrzucony

P2-10 0,032 0,035 630 507 0,91 104,5 4,3 15,0 0,3 80,5 0,3 brak
P3-5 0,032 0,034 757 649 0,95 128,1 5,2 8,3 0,2 85,7 0,2 brak
P3-6 0,023 0,030 756 649 0,95 178,2 9,4 8,3 0,2 85,8 0,2 brak
P4-12 0,025 0,026 685 585 0,94 149,4 7,4 10,0 0,2 85,4 0,3 brak
P4-18 0,017 0,022 600 509 0,93 193,2 13,2 11,7 0,2 84,8 0,3 brak
P5-14 0,028 0,031 304 251 0,86 62,5 3,0 23,3 0,3 82,6 0,6 brak
P5-20 0,033 0,038 263 219 0,85 46,8 2,0 25,0 0,3 83,3 0,7 brak

Źródło: oprac. własne na podst.: Polak D., Rozwiązania konstrukcyjne elektrod superkondensatora i badanie 
ich właściwości elektrycznych.

Pojemność, a osłona gazowa

Aby zobrazować jak prąd ładowania wpływa na pojemność kondensatorów i jak 
to powiązane jest z osłonami gazowymi, najłatwiej będzie posłużyć się wykresem. 
Uwzględniono na nim osłonę gazową, w której był wypalany węgiel, pojemność C 
wyrażoną w [F/g] oraz gęstość prądu, którą możemy odnieść do prądu ładowania: 
3 mA→0,12 A/g;  5 mA→0,20 A/g; 8 mA→0,32 A/g.

Na rysunku 9 przedstawiono dla przykładu charakterystykę pokazującą jak po-
wiązana jest pojemność z prądem ładowania, gdy mamy do czynienia z węglami 
aktywnymi wypalanymi w różnych środowiskach.
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Rysunek 9. Charakterystyka pojemności superkondensatora w zależności od gęstości prądu ła-
dowania, dla 3 wybranych środowisk (pestki wiśni) 

Źródło: oprac. własne.

Analizując charakterystykę z rysunku 9 i wszystkie pozostałe charakterystyki za-
uważmy, że: 

 – zarówno w przypadku próbek K jak i P, pojemność spada wraz ze wzrostem 
gęstości prądu, niezależnie od warunków pirolizy;

 – najgorsze właściwości wykazuje węgiel wypalany w osłonie argonowej; 
 – w argonie lepiej prezentuje się węgiel wypalany na bazie słomy z pszenicy;
 – najlepszym gazem użytym do wypalania jest azot, w przypadku pestek wiśni 

węgiel wypalany w tym środowisku ma najlepszą pojemność;
 – dla próbek K, istotne jest, że w azocie węgiel ten ma dobre parametry zarówno 

przy prądzie 3 mA – ponad 120 F/g, jak i przy prądzie 8 mA –100 F/g;
 – brak osłony gazowej jest lepszym rozwiązaniem dla węgla ze słomy z pszenicy, 

dla gęstości 0,12A/g, osiągamy pojemność bliską 130 F/g;
 – dla węgla z pestek wiśni osłona z powietrza, jest czymś pomiędzy argonem, 

a azotem, pojemność w tym wypadku wacha się od ok 55 F/g dla prądu 8 mA, 
do blisko 105 F/g dla 3 mA;

 – w przypadku próbek P, linie pojemności do gęstości są stosunkowo regularne 
i podobnych kształtów;

 – dla węgli oznaczonych symbolem K, linie: pojemności od gęstości prądu, są 
nieregularne i przyjmują różne kształty w zależności od danej osłony gazowej.
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Zestawienie zebranych danych

W tabeli 6 porównano parametry superkondensatorów, biorąc pod uwagę zmia-
nę temperatury procesu pirolizy, a w tabeli 7 zmianę parametrów, w zależności od 
osłony gazowej. 

Tabela 6  Parametry superkondensatorów, w zależności temperatury pirolizy, dla próbek K i P  

Surowiec Słoma pszenicy (K) Pestki z wiśni (P)
T, ºC 600 700 800 600 700 800
mw, g 3,425 2,925 1,588 4,417 3,568 2,658
C, F/g 80,9 127,2 99,5 28,8 104,5 153,2
R, Ω 62,5 40,0 20,0 61,7 15,0 8,3
η, % 83,8 85,2 92,0 85,9 80,5 85,8

Źródło: oprac. własne.

Z tabeli 6 wynika, że: 
 – najlepszym materiałem do produkcji superkondensatorów jest próbka P3 

(pestki wiśni, wypalane w temperaturze 800°C). Kondensator ten ma najwięk-
szą pojemność, na 1g masy węgla – ponad 150 F/g; 

 – w przypadku słomy z pszenicy najlepszym jest węgiel oznaczony symbolem K2. 
Dyskusji pozostaje jednak fakt, że z tego rodzaju węgla stworzono tylko jeden 
kondensator (drugi został odrzucony);

 – najgorsze parametry przyjmuje węgiel wypalany w temperaturze 600°C;
 – w przypadku pestek wiśni od temperatury 700°C rezystancja jest na podobnym 

niskim poziomie i zmiana temperatury nie wpływa zbytnio na ten parametr;
 – po samym procesie pirolizy, więcej materiału w zlewkach zostało po pestkach 

wiśni, a więc jest bardziej efektywnym surowcem.

Tabela 7  Parametry superkondensatorów, w zależności od środowiska wypalania, dla próbek 
K i P

Surowiec Słoma pszenicy (K) Pestki z wiśni (P)
T, ºC 700 700 + N2 700 + Ar 700 700 + N2 700 + Ar
mw, g 2,925 1,533 1,492 3,568 3,257 3,324
C, F/g 127,2 120,5 70,6 104,5 171,3 54,7
R, Ω 40,0 18,4 55,0 15,0 10,9 24,2
η, % 85,2 91,5 94,2 80,5 85,1 83,0

Źródło: oprac. własne.

Z tabeli 7 wynika, że:
 – najlepszym materiałem do produkcji ultrakondensatorów, w zależności od 

środowiska wypalania, jest próbka P4 (pestki wiśni, wypalane w temperaturze 
700°C w osłonie azotowej);
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 – w przypadku słomy z pszenicy najlepszą pojemnością oznacza się węgiel z prób-
ki K2 (słoma pszenicy, wypalana w temperaturze 700°C w osłonie powietrza);

 – najgorsze parametry ma węgiel wypalany w osłonie argonowej, zarówno w przy-
padku słomy z pszenicy jak i pestek z wiśni; 

 – w przypadku próbek słomy wartości pojemności są bardziej wyrównane 
i dysproporcje między węglami wypalanymi w różnych osłonach gazowych są 
mniejsze;

 – biorąc pod uwagę efektywność całej produkcji trzeba zwrócić uwagę, że po 
procesie pirolizy dużo więcej materiału pozostało z pestek wiśni niż ze słomy 
pszenicy.

3.6.3.3.  Analiza obserwacji mikroskopowych

Na etapie wszystkich badań laboratoryjnych, w celu porównania próbek i wycią-
gnięcia odpowiednich konkluzji zostały pobierane drobne ilości materiałów, które 
następnie były badane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Po 
zebraniu wszystkich danych, szczegółowo porównano strukturę porowatą i określono 
jak związana jest ona z pojemnością superkondensatorów.

Na rysunku 10 dla przykładu porównanie węgli z pestek wiśni, wypalanych od-
powiednio w osłonie azotu i argonu.

Rysunek 10  W

           a           b

ęgiel z pestek wiśni syntezowany w temperaturze 700oC: a – w osłonie azotowej,  
b – w osłonie argonowej 

Źródło: oprac. własne.

Z tak przeprowadzonych obserwacji widzimy, że mimo zmiany atmosfery wypala-
nia na azot lub argon to mamy taką samą porowatość, jak i przy wypalaniu w atmos-
ferze powietrza (rys. 10). To z kolei świadczy o tym, że niezależnie od osłony gazo-
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wej pirolizy, porowatość makroporów będzie taka sama. Różnić się mogą natomiast 
mikropory i mezopory, rozmiarem kilku mikrometrów, i to one mogą powodować 
inne właściwości powierzchni materiału, a tym samym odpowiadać za pojemność 
elektryczną.

3 6 4  Podsumowanie

Przeprowadzony ciąg badań laboratoryjnych i szereg analiz pozwolił wyciągnąć 
bardzo dużą ilość wniosków i informacji na temat superkondensatorów oraz potwier-
dził tezę, że na ich pojemność ma wpływ metoda wytwarzania węgla aktywnego. 

W pracy dokonano, pomiarów ultrakondensatorów, opartych na dziesięciu, wcze-
śniej przygotowanych rodzajach węgla, do którego produkcji użyto odpadów bioma-
sy: słomy pszenicy i pestek wiśni, które następnie były poddawane pirolizie w pięciu 
zupełnie innych warunkach.

Badania udowodniły, w pierwszej kolejności, że oba materiały organiczne nadają 
się do produkcji elektrod węglowych, ponieważ mają strukturę porowatą. Po prze-
prowadzeniu pomiarów zauważono, że zmieniając np. temperaturę wypalania surow-
ca, bądź wprowadzając do komory pieca osłonę gazową możemy uzyskać lepsze bądź 
gorsze parametry superkondensatorów. To z kolei pozwala nam tak dobierać proces 
technologiczny, aby cała produkcja była jak najbardziej efektywna i ekonomiczna.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że węgiel o najlepszych parametrach 
powstał z pestek wiśni w temperaturze 700°C w osłonie azotowej. W tych samych 
warunkach bardzo dobrze wypadł węgiel ze słomy pszenicy. Kolejnymi materiałami

o bardzo dobrych właściwościach są węgle wypalane w temperaturze 800°C 
w osłonie powietrza. Najgorsze parametry mają węgle wypalane w osłonie argonowej 
oraz w temperaturze 600°C, zarówno w przypadku słomy pszenicy jak i pestek wiśni. 

Istotą jest zatem fakt, że w przypadku, gdy wiemy, iż dany materiał ma strukturę 
porowatą to można zdecydowanie i w łatwy sposób poprawić jego parametry, wpro-
wadzając odpowiednie modyfikacje podczas jego zwęglania.

Bibliografia:

1. Polak D., Rozwiązania konstrukcyjne elektrod superkondensatora i badanie ich 
właściwości elektrycznych, Politechnika Częstochowska, 2020. 
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3  

3.7. Skutki oddziaływania plazmy na właściwości elektryczne 
materiałów stosowanych w elektrotechnice w aspekcie ich 
zastosowania w superkondensatorach

3 7 1  Wstęp

Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu modyfikacji materiałów stosowa-
nych w superkondensatorach. Zaplanowano modyfikacje przy użyciu plazmy. Folia 
barierowa jest jednym z kluczowych elementów superkondensatora. Ma ona duży 
wpływ na parametry definiujące jego efektywność oraz zdolność do magazynowania 
energii elektrycznej. Parametrami tymi są: napięcie pracy, pojemność oraz rezystan-
cja. Na wymienione parametry wpływ mają również elektrody superkondensatora. 
W celu zrealizowania doświadczenia konieczne jest wskazanie komponentów, które 
w założeniu mogą wykazywać zmiany swych właściwości pod wpływem oddziały-
wania plazmy. W konsekwencji również właściwości elementu finalnego, jakim jest 
superkondensator, ulegną zmianie. Komponenty wybrane do modyfikacji za pomocą 
plazmy to separator jonowy oraz elektrody, zwane również okładkami.

3.7.1.1. Zaplanowanie badania weryfikującego wpływ plazmy na elementy super-
kondensatora oraz wybór zastosowanych materiałów

Poprzez pojęcie modyfikacji komponentów za pomocą plazmy rozumiane jest 
doświadczenie, polegające na poddawaniu próbek materiałów zastosowanych do 
budowy superkondensatora oddziaływaniu plazmy o zmiennych parametrach. Za-
planowano zmiany parametrów plazmy takich jak prąd generujący plazmę, ciśnie-
nie gazu plazmotwórczego oraz czasu wystawienia na działanie plazmy powierzchni 
modyfikowanego materiału. Ponadto zaplanowano zmiany rodzaju gazu plazmo-
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twórczego. Wybór rodzaju materiału poddawanego doświadczeniu zależeć będzie 
od roli, jaką ma on pełnić w superkondensatorze. Do pełnienia funkcji separatora 
jonowego należy wybrać materiał o niewielkiej grubości, w formie płaszczyzny, aby 
uprościć konstrukcję superkondensatora, ułatwić jego montaż oraz zminimalizować 
jego gabaryty. Ponadto materiał powinien wykazywać się elastycznością oraz pewną 
wytrzymałością mechaniczną. Jednocześnie materiał separatora powinien skutecznie 
uniemożliwiać bezpośrednie zetknięcie się ze sobą obu elektrod. Uniemożliwi to 
w konsekwencji powstanie zwarcia, co pozwala na tym etapie wykluczyć materiały 
przewodzące prąd elektryczny. 

Materiałami, które spełniają powyższe kryteria oraz zostały zaklasyfikowane jako 
potencjalny separator jonowy są:

 – papier do pieczenia – wykonany jest z celulozy, obustronnie powleczony war-
stwą silikonu, odporny na wysokie temperatury rzędu 220oC;

 – folia do pieczenia – posiada dużą wytrzymałość mechaniczną oraz temperatu-
rową, która wynosi 220oC;

 – folia polietylenowa – miękka, podatna na rozciąganie.

Materiał, który mógłby być zastosowany do produkcji elektrod, powinien po-
siadać wysoce rozwiniętą powierzchnię, a zatem możliwie porowatą. Kolejną ce-
chą braną pod uwagę jest dobre przewodnictwo prądu elektrycznego, kształt oraz 
elastyczność. Do tego celu został wytypowany węgiel aktywny, zmodyfikowany do 
postaci cienkich arkuszy. Za wyborem tym przemawia również duża dostępność oraz 
niższa cena w porównaniu do innych, możliwych do zastosowania materiałów.

Próby zmiany parametrów materiałów użytych w roli separatora jonowego przy 
pomocy plazmy są uzasadnione. Możliwe jest stosowanie plazmy w celu degradacji 
materiału, w postaci trawienia jego powierzchni [2]. Efekt ten może przyczynić się 
do zmiany swobody przenikania przez papier jonów zawartych w elektrolicie. Pożą-
danym efektem jest otrzymanie separatora, który skracałby czas ładowania lub opóź-
niałby efekt samorozładowania superkondensatora, co jest ściśle powiązane z czasem, 
w jakim jony pokonują drogę poprzez separator.

W przypadku elektrod węglowych, pozytywnym efektem byłoby zwiększenie 
powierzchni aktywnej elektrod, co przełożyłoby się na zwiększenie pojemności su-
perkondensatora [3]. Weryfikacja efektów doświadczenia może być zrealizowana 
poprzez obliczenie pojemności kondensatora złożonego z elektrod węglowych oraz 
zmierzenie rezystancji materiałów uznanych za potencjalnie nadające się do użycia 
jako separator jonowy. Obliczenia i pomiary należy wykonać przed oraz po wysta-
wieniu materiałów na działanie plazmy, a następnie je porównać.
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3.7.1.2. Wykaz urządzeń wykorzystanych do przeprowadzenia doświadczenia

Do przeprowadzenia eksperymentu została użyta aparatura złożona z kilku urzą-
dzeń. Pierwszym z nich jest reaktor plazmowy – jest to urządzenie, którego głów-
nym elementem jest komora próżniowa, zawierająca elektrody płaskie cylindryczne, 
z możliwością regulacji odległości pomiędzy nimi.

Komora jest wyposażona w manometr analogowy oraz manometr elektroniczny 
do pomiaru ciśnienia panującego wewnątrz komory. Zawiera ona również oprzy-
rządowanie zapewniające regulację parametrów związanych z przepływem gazów 
plazmotwórczych, jak również odprowadzające nadmiar gazu oraz zapowietrzające 
komorę w celu wyrównania ciśnienia z ciśnieniem atmosferycznym. Do urządzeń 
tych należą: elektropneumatyczny zawór próżniowy, elektropneumatyczny zawór 
próżniowy z przepustnicą, zespół przygotowania powietrza, przepływomierz i regu-
lator przepływu gazu wraz z zaworem regulacyjnym oraz manometrem analogowym.

Reaktor plazmowy stanowi główny element, w którym, po uzyskaniu odpowied-
niego ciśnienia gazu oraz zadaniu odpowiedniego natężenia prądu elektrycznego, 
pomiędzy elektrodami zostanie zainicjowany proces powstawania plazmy. Dodat-
kowe urządzenia współpracujące z reaktorem plazmowym to:

 – pompa łopatkowa Kurt J. Lesker Company RV224;
 – kompresor olejowy AIRPESS HL 150/24;
 – panel sterujący wraz z jednostką wykonawczą;
 – zasilacz rezonansowy;
 – chłodnica M-COOLER 1700; 
 – butle z gazami wraz z reduktorami ciśnieniowymi.

3 7 2  Przebieg doświadczenia

Pierwszym etapem doświadczenia było przygotowanie próbek. Proces ten pole-
gał na wycięciu z danego materiału próbki o niewielkich wymiarach, pozwalających 
na umieszczenie jej w przestrzeni międzyelektrodowej. W kolejnym etapie reaktor 
plazmowy wraz z urządzeniami z nim współpracującymi został uruchomiony oraz 
zaprogramowany w sposób umożliwiający generację plazmy.

Na tym etapie w komorze tworzyła się plazma, która oddziaływała na powierzch-
nię próbki umieszczonej w przestrzeni międzyelektrodowej. W przypadku gazów 
innych niż powietrze zadawano ciśnienie w komorze o wartości 0 Pa, a następnie 
oczekiwano, aż spadnie do najniższego możliwego do osiągnięcia poziomu. Następ-
nie ustawiano przepływ gazu na maksymalny oraz zmieniano zadane ciśnienie do 
ciśnienia właściwego, w jakim miała tworzyć się plazma. Po napełnieniu komory 
gazem plazmotwórczym oraz załączeniu zasilacza, czemu towarzyszyło rozpoczę-
cie procesu powstawania plazmy, zmniejszano przepływ gazu do ok. 15 cm3/s. Gdy 
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czas, w którym dana próbka miała być wystawiona na oddziaływanie plazmy minął, 
wyłączano reaktor plazmowy oraz urządzenia z nim współpracujące, a następnie 
wyrównywano ciśnienie panujące wewnątrz oraz na zewnątrz komory i wyciągano 
z niej próbkę. 

3.7.2.1. Dalsze procesy związane z próbkami zmodyfikowanych materiałów

Wszystkie parametry, które zostały zmieniane podczas modyfikowania próbek 
w plazmie, zostały zapisane w tabeli 2. Tabela zawiera informacje takie jak: rodzaj 
materiału stanowiącego próbkę, rodzaj użytego gazu plazmotwórczego, zadany prąd 
płynący przez elektrody, ciśnienie użytego gazu, czas oddziaływania plazmy na prób-
kę oraz uwagi dotyczące próbek. Wszystkie wymienione dane opisane są numerem 
próbki.

Tabela 1  Zestawienie parametrów próbek poddanych działaniu plazmy 

Lp. Rodzaj próbki gaz
Prąd  

zadany 
[mA]

Ciśnienie 
zadane 

[Pa]

Czas 
[min] uwagi

1 Papier do pieczenia powietrze 900 100 10
2 Folia do pieczenia powietrze 900 100 10
3 Folia polietylenowa powietrze 900 100 10 Próbka się stopiła
4 Papier do pieczenia powietrze 450 100 10
5 Folia do pieczenia powietrze 450 100 10
6 Papier do pieczenia powietrze 1350 100 10
7 Folia do pieczenia powietrze 1350 100 10

8 Papier do pieczenia powietrze 900 100 15 Próbka uległa 
destrukcji

9 Folia do pieczenia powietrze 900 100 15
10 Papier do pieczenia powietrze 900 100 5
11 Folia do pieczenia powietrze 900 100 5
12 Papier do pieczenia azot 900 100 10
13 Papier do pieczenia azot 450 100 10
14 Papier do pieczenia azot 1350 100 10
15 Papier do pieczenia azot 900 100 15
16 Papier do pieczenia azot 900 100 5
17 Elektroda węglowa azot 900 100 10
18 Elektroda węglowa argon 900 100 10
19 Papier do pieczenia argon 900 100 10
20 Papier do pieczenia argon 450 100 10
21 Papier do pieczenia argon 1350 100 10
22 Papier do pieczenia argon 900 100 15
23 Papier do pieczenia argon 900 100 5

Źródło: oprac. własne.



Rozdział 3: Nowoczesne technologie

271

W kolejnym etapie do obserwacji zmian, jakie zaszły na powierzchni badanych 
materiałów, użyto mikroskopu elektronowego. Z każdej próbki został wycięty nie-
wielki fragment, który został oczyszczony za pomocą sprężonego suchego powietrza, 
a następnie umieszczony na specjalnie do tego służącej podstawce. Następnie próbkę 
na podstawce umieszczano w komorze mikroskopu, gdzie odbywały się obserwacje 
próbek. Przykładowe zestawienie próbek zostało przedstawione poniżej.

Rysunek 1. Papier do pieczenia w powiększeniu równym 500x: a – próbka nr 4, b – próbka nr 1, 
c – próbka nr 6, d – próbka nr 10, e – próbka nr 1 (numery oraz parametry próbek 
wg tab. 2)

Źródło: oprac. własne.

Zestawienie zdjęć, przedstawione na rysunku 1 składa się z próbek papieru do 
pieczenia o powierzchni modyfikowanej plazmą powietrzną. Na zdjęciach oznaczo-
nych literami „a”, „b” oraz „c” przedstawione są próbki uszeregowane według rosną-
cego prądu przepływającego pomiędzy elektrodami reaktora plazmowego. Wszystkie 
pozostałe parametry wymienionych próbek, takie jak czas oddziaływania plazmy, 
ciśnienie w komorze czy rodzaj gazu, były stałe. Na powierzchni próbki oznaczonej 
literą „a” widoczne są niewielkie obszary o naruszonej powierzchni. Na zdjęciu „b” 
cała powierzchnia próbki została zmodyfikowana, w wyniku czego jest ona porowata 
oraz posiada liczne wgłębienia. Próbka na zdjęciu „c” jest silnie porowata, z wieloma 
wgłębieniami oraz dziurami. Doszło w niej również do drobnych przerwań materia-
łu. Kolejne zdjęcia, oznaczone literami „d” oraz „e” są uszeregowane według rosną-
cego czasu przebywania w środowisku plazmy, natomiast pozostałe parametry były 
dla nich stałe. Próbka „d” zachowała względnie płaską powierzchnię, jednak posiada 
wiele drobnych wgłębień. Struktura powierzchni próbki „e” jest bardziej naruszona. 
W zestawieniu powinna znaleźć się próbka nr 8, która przebywała najdłużej w środo-
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wisku plazmy powietrznej, jednak siły działające na nią wewnątrz komory sprawiły, 
że została ona niemal w całości zniszczona.

Rysunek 2. Eektroda węglowa w zbliżeniu równym x: niepoddana działaniu plazmy: a – (2000x), 
a1 – (5000x); modyfikowana plazmą azotową: b – (2000x), b1 – (5000x); modyfikowana 
plazmą argonową: c – (2000x), c1 – (5000x);

Źródło: oprac. własne.

Ujęcia pod mikroskopem elektronowym zostały również wykonane dla elektrod 
węglowych, co obrazuje rysunek 2. Zdjęcie „a” przedstawia próbkę elektrody węglo-
wej niepoddanej modyfikacji w środowisku plazmy. Zdjęcie „a1” przedstawia tę samą 
próbkę w większym zbliżeniu. W podobny sposób zostały oznaczone kolejne próbki. 
Na zdjęciu „b” oraz „b1” widoczna jest próbka elektrody węglowej, która przebywała 
w obecności plazmy azotowej. Zdjęcia „c” oraz „c1” przedstawiają próbkę elektrody 
węglowej, na której powierzchnię wpływała plazma argonowa. Na wszystkich prób-
kach można zaobserwować pory na powierzchni drobin węgla aktywnego. Jednak 
podczas porównywania większej ilości zdjęć, na próbkach modyfikowanych plazmą 
azotową oraz argonową występuje nieznacznie większa liczba porów. Dodatkowo 
przy porach na drobinach węgla przekształcanego za pomocą plazmy azotowej oraz 
argonowej można zauważyć rysy bądź smugi.

3 7 3  Pomiary parametrów zmodyfikowanych próbek

3.7.3.1. Pomiary związane z materiałami przeznaczonymi do tworzenia separa-
tora jonowego

Do zbadania próbek, które mogłyby pełnić funkcję separatora jonowego wyko-
rzystano miernik UT612 produkcji Unit. Jest używany do pomiarów elementów bier-
nych RLC/LCR. Jest wyposażony w przewód pomiarowy w kształcie pęsety. Za jego 



Rozdział 3: Nowoczesne technologie

273

pomocą została zmierzona rezystancja próbek przy trzech różnych częstotliwościach 
oraz przy trzech różnych stężeniach elektrolitu NaCl. Na potrzeby prowadzonych 
pomiarów wytworzone wcześniej próbki zostały powielone.

Na wstępie próbki zostały namoczone elektrolitem o najmniejszym z trzech przy-
gotowanych stężeń. Po dokładnym namoczeniu były one pojedynczo umieszczane 
pomiędzy elektrodami pęsety pomiarowej. Aby pęseta pomiarowa utrzymywała stałą 
siłę docisku dla każdej próbki, został na niej umieszczony zacisk typu krokodylek. 
Następnie nastawiano miernik na pomiar rezystancji przy pierwszej z trzech wybra-
nych częstotliwości. Na tym etapie w trakcie pomiaru, wynik zmniejszał się stop-
niowo, a po pewnym czasie zaczynał rosnąć. Pomiar był odczytywany w momencie, 
w którym zmniejszył się on do najmniejszej wartości. Po odczytaniu pomiaru przy 
pierwszej częstotliwości, zmieniano częstotliwość pomiaru na kolejną oraz odczyty-
wano wartość rezystancji. Po zmierzeniu wszystkich przygotowanych próbek, powta-
rzano pomiary w ten sam sposób dla kolejnych stężeń elektrolitu. Podczas każdego 
przeprowadzanego pomiaru zarówno powierzchnia badanej próbki, powierzchnia 
elektrod oraz siła docisku próbki przez elektrody były stałe. Zmieniano jedynie ba-
dane próbki oraz, po wykonaniu pomiaru wszystkich próbek na danym stężeniu 
elektrolitu, zmieniano jego stężenie. Wyniki przeprowadzonych pomiarów zamiesz-
czone są w tabeli 2.

Tabela 2  Zestawienie rezystancji mierzonych próbek przy trzech stężeniach elektrolitu NaCl 
dla trzech częstotliwości pomiaru; numery oraz parametry próbek wg tab. 1 

Próbka

Elektrolit 0,1 mol NaCl Elektrolit 0,5 mol NaCl Elektrolit 1 mol NaCl

f=1 kHz f=10 kHz f=100 kHz f=1kHz f=10 kHz f=100 kHz f=1kHz f=10 kHz f=100 kHz

R[Ω] R[Ω] R[Ω]

folia do pieczenia 
niepoddana  
działaniu plazmy

- - - - - - - - -

papier do pieczenia 
niepoddany  
działaniu plazmy

533,00 231,00 139,19 156,05 82,85 69,20 74,80 29,850 24,590

1 139,48 61,55 40,58 66,33 27,10 20,03 44,21 14,987 10,825
2 - - - - - -  - - - 
3 - - - - - -  - - - 
4 135,41 75,01 61,24 76,97 32,16 25,82 46,48 12,921 9,195
5 - - - - - - - - - 
6 141,58 78,72 58,39 86,42 41,81 30,02 66,10 26,550 21,030
7 - - - - - -  - - - 
8 - - - - - -  - - - 
9 - - - - - -  - - - 

10 156,65 93,35 79,79 67,10 29,19 22,15 46,51 16,474 12,510
11 - - - - - -  - - - 
12 165,32 93,68 75,42 56,99 19,246 14,867 55,34 18,503 13,673
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Próbka

Elektrolit 0,1 mol NaCl Elektrolit 0,5 mol NaCl Elektrolit 1 mol NaCl

f=1 kHz f=10 kHz f=100 kHz f=1kHz f=10 kHz f=100 kHz f=1kHz f=10 kHz f=100 kHz

R[Ω] R[Ω] R[Ω]

13 122,34 65,56 50,38 56,32 19,443 14,676 69,64 25,840 17,843
14 220,08 142,07 120,81 84,75 42,33 34,010 52,12 18,223 12,754
15 85,71 36,43 26,53 60,32 22,65 17,985 41,45 12,859 9,906
16 157,54 75,97 57,61 51,3 16,822 12,691 62,45 21,120 15,209
17 - - - - - -  - - - 
18 - - - - - -  - - - 
19 160,70 83,50 66,80 68,72 26,87 25,570 50,71 15,778 12,238
20 146,02 85,45 72,47 91,70 39,37 32,240 54,88 18,606 14,242
21 184,02 93,75 73,11 68,85 24,87 19,104 50,42 14,759 10,845
22 152,98 91,02 71,63 56,40 23,23 18,357 58,21 19,180 13,820
23 133,84 78,47 60,42 59,92 21,24 16,238 47,94 13,248 9,481

Źródło: oprac. własne.

3.7.3.2. Pomiary związane z materiałem węglowym przeznaczonym do tworzenia 
elektrod

Parametry elektrod węglowych przed oraz po modyfikacji za pomocą plazmy, 
zostały zmierzone przez osobny zespół badawczy. Wyniki pomiarów oraz obliczeń 
związanych z elektrodami węglowymi przedstawia tabela 3.

Tabela 3  Zestawienie parametrów elektrod węglowych; numery oraz parametry próbek wg 
tab. 1 

Masa  
aktywna 1 

Masa  
aktywna 2 ∆U Czas 

ładowania 
Czas  

rozładowania Pojemność Rezystancja Efektywność 

[g] [g] [V] [s] [s] [F/g] [O] [%]

bez 
plazmy 0,0540 0,0562 0,0095 387 349 65,25 0,95 90,18

nr 17 0,0422 0,0426 0,0126 449 427 102,48 1,26 95,10
nr 18 0,0478 0,0482 0,0052 452 429 90,22 0,52 94,91

Źródło: oprac. własne.

W załączonej powyżej tabeli widoczna jest wyraźna różnica pomiędzy parametrami 
poszczególnych próbek. Na główną uwagę zasługują parametry takie jak pojemność 
właściwa, rezystancja oraz efektywność. Największe wartości wymienionych parame-
trów posiada próbka nr 17, modyfikowana plazmą azotową. Próbka przekształcana pla-
zmą argonową, mająca nr 18 posiada pośrednią pojemność oraz efektywność, natomiast 
wykazuje się najmniejszą rezystancją. Próbka, która nie została zmodyfikowana, posiada 
najmniejszą efektywność oraz pojemność, a także wykazuje się pośrednią rezystancją.
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3 7 4  Wnioski 

Dzięki analizie danych otrzymanych w poprzednim rozdziale można stwier-
dzić, w jaki sposób oddziaływanie plazmy otrzymywanej przy użyciu różnych ga-
zów wpływa na parametry materiałów wybranych do wykorzystania jako elemen-
ty superkondensatora. Ponadto można ocenić, czy zmiany wywołane w badanych 
materiałach będą mogły zostać wykorzystane w celu poprawienia parametrów 
superkondensatora. 

3.7.4.1. Analiza wpływu rezystancji separatora jonowego na parametry super- 
kondensatora

Wartość rezystancji separatora jonowego przekazuje informacje o swobodzie 
przenikania przez niego jonów elektrolitu. Im swobodniej będą one przenikać, czyli 
im mniejsza będzie rezystancja, tym krótszego czasu będzie potrzebował kondensa-
tor, aby się naładować. Jednocześnie dzięki małej rezystancji, możliwy będzie prze-
pływ większej wartości prądu, a co za tym idzie zwiększeniu ulegnie gęstość mocy 
kondensatora. Zmniejszenie rezystancji prowadzi również do zmniejszenia strat 
związanych z wydzielaniem się ciepła, co opisuje Prawo Joule’a:

(1)

 

gdzie:
Q – ilość ciepła wydzielająca się na danej rezystancji,
I – wartość przepływającego prądu,
R – rezystancja,
t – czas przepływu prądu,

Jednak mała wartość rezystancji separatora prowadzi do krótszego czasu samo-
rozładowania, tzw. upływności kondensatora.

Możliwości modyfikacji właściwości superkondensatora 

Na podstawie faktów przedstawionych w podrozdziale 3.7.4.1 można stwierdzić, 
że poprawa wszystkich parametrów, na które wpływ ma rezystancja separatora jono-
wego, poprzez dążenie do uzyskania konkretnej wartości rezystancji, nie wydaje się 
możliwa. Przy danej wartości rezystancji można uzyskać poprawę pewnych parame-
trów kosztem pozostałych. Nie można więc określić, jaka wartość rezystancji będzie 
najodpowiedniejsza. Dobór rezystancji separatora jonowego w superkondensatorze 
będzie więc zależeć od tego, w jakim układzie superkondensator ten będzie pracował. 
W układach, w których priorytetową właściwością superkondensatora jest możliwa 
do uzyskania z niego moc, wartość rezystancji separatora powinna być niższa, na-
tomiast do wyższej wartości rezystancji należy dążyć w układach, gdzie głównym 
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atutem superkondensatora jest jak najdłuższy czas utrzymywania zgromadzonego 
przez niego ładunku elektrycznego.

Omówienie uzyskanych modyfikacji materiałów

Podczas prób modyfikacji materiałów przeznaczonych do wytworzenia separatora 
jonowego, zostały zbadane materiały takie jak: folia polietylenowa, folia do pieczenia 
oraz papier do pieczenia.

Folia polietylenowa po oddziaływaniu na nią plazmy uległa stopieniu. Zmiana ta 
wykazała brak odporności tego materiału na temperaturę panującą wewnątrz komo-
ry reaktora plazmowego. Kontynuacja badań związana z pomiarem rezystancji, przez 
zmianę kształtu folii okazała się bezcelowa, ponieważ przybrany przez nią kształt 
uniemożliwiał wykorzystanie jej jako separatora jonowego. 

Folia do pieczenia odznaczała się negatywnymi wynikami zarówno w przypadku 
obserwacji jej powierzchni pod mikroskopem elektronowym, jak i w przypadku po-
miarów jej rezystancji. Modyfikacje jej powierzchni wywołane przez plazmę nie przy-
czyniły się do zmiany swobody przenikania przez nią jonów zawartych w elektroli-
cie. Co więcej wykazywała ona właściwości dielektryczne, uniemożliwiając przepływ 
jonów elektrolitu. W wyniku tego nie może ona pełnić funkcji separatora jonowego 
w superkondensatorze. 

W przypadku papieru do pieczenia, na etapie obserwacji jego powierzchni za 
pomocą mikroskopu elektronowego, można było zauważyć różny stopień zmian 
powstałych na skutek oddziaływania plazmy o odmiennych parametrach natężenia 
prądu przepływającego przez plazmę oraz czasu przebywania próbki w obecności 
plazmy. Różnice były również widoczne w przypadku użycia odmiennych gazów 
plazmotwórczych. Po ukończeniu obserwacji można było stwierdzić, że papier do 
pieczenia, spośród wszystkich badanych materiałów, jest najbardziej podatny na mo-
dyfikacje przy użyciu plazmy. W kolejnym etapie badań, jakim był pomiar rezystancji 
materiałów, jedynie papier do pieczenia wykazywał zmiany podczas porównywania 
rezystancji próbek danego materiału modyfikowanych w odmiennych warunkach 
generacji plazmy. Pozytywnym efektem było przekonanie się o możliwości modyfi-
kacji jego rezystancji w szerokim zakresie. Pozwoli to manipulować właściwościami 
tworzonego superkondensatora, takimi jak gęstość mocy, efektywność, czas ładowa-
nia czy upływność. 

3.7.4.2. Analiza wyników związanych z elektrodami węglowymi

Na podstawie zdjęć materiału węglowego, uzyskanych za pomocą mikroskopu 
elektronowego, można stwierdzić, że oddziaływanie plazmy na materiał węglowy ma 
wpływ na jego parametry. Nieznaczne zwiększenie się ilości porów na powierzchni 
drobin węgla aktywnego zwiększa jego powierzchnię aktywną, co przekłada się na 
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zwiększenie pojemności superkondensatora. Dodatkowo, na podstawie pomiarów 
oraz obliczeń zamieszczonych w pracy [1] można stwierdzić, że modyfikacja elektrod 
węglowych w środowisku plazmy wpływa na poprawę parametrów takich jak po-
jemność oraz efektywność. Największa poprawa wspomnianych parametrów została 
uzyskana przy użyciu plazmy azotowej.
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3  

3.8. Wpływ modyfikowania ultradźwiękowego na konfigurację 
elektronową biowęgli aktywowanych i ich zastosowanie 
w superkondensatorach

3 8 1  Wstęp

Obecny rozwój nietradycyjnej energetyki i transportu elektrycznego postawił 
zadanie tworzenia skutecznych systemów gromadzenia, przechowywania i przemia-
ny energii. Znaczne wysiłki, które zostały podjęte w celu opracowania najnowszych 
systemów zabezpieczenie zasilania w energię, pozwoliły podnieść napięcie robocze 
pojedynczego elementu zasilania do 4,5 V, a jednak ich moc jednostkowa nadal 
pozostaje na niskim poziomie. Pokonać ten problem można dzięki zastosowaniu 
kondensatorów elektrochemicznych wyposażonych w pojemnościowe lub pseudo-
pojemnościowe mechanizmy akumulacji ładunku.

Kondensatory elektrochemiczne z podwójną warstwą elektryczną (KPWE) lub 
superkondensatory – to względnie nowa klasa urządzeń gromadzenia energii elek-
trycznej, które z powodu swoich parametrów i możliwości funkcjonalnych zajmują 
miejsce pośrednie między tradycyjnymi pierwotnymi i wtórnymi źródłami prądu 
a kondensatorami elektrostatycznymi. Przedrostek „super” wskazuje, że pojemność 
tych urządzeń jest o kilka rzędy wielkości większa od zwykłych kondensatorów 
o podobnych wymiarach; energia jednostkowa także jest większa. W porównaniu 
z tradycyjnymi akumulatorami superkonensatory mają większą moc jednostkową, 
chociaż przegrywają w energii jednostkowej [1]. Takie osobliwości pozwalają stoso-
wać superkondensatory w zespołach napędowych transportu hybrydowego, układach 
podwyższania jakości energii elektrycznej, podczas rozruchu silników o spalaniu 
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wewnętrznym w każdych warunkach pogodowych, w układach ulotnej pamięci ope-
racyjnej etc. [2–4].

Węgle aktywowane (WA) są najbardziej rozpowszechnionymi materiałami do 
produkcji elektrod superkondensatorów zarówno z elektrolitem wodnym, jak i nie-
wodnym. To jest uwarunkowane dobrze rozwiniętą strukturą porowatą aktywowa-
nych materiałów węglowych, dobrą przewodnością elektryczną, przyjaznością dla 
środowiska i taniością. Ogólnie stosowanymi surowcami do produkcji węgli akty-
wowanych jest drewno, węgiel, odpady z przeróbki ropy naftowej, torf, lignina i po-
limery. Wszystkie te surowce są dość drogie, ponadto większość z nich należy do 
nieodnawialnych źródeł energii. Z tego właśnie powodu wielu badaczy kładzie akcent 
na syntezę węgli aktywowanych z wykorzystaniem tanich i dostępnych prekursorów 
alternatywnych, przede wszystkim – odpadów rolniczych (pestki owoców, łupiny 
orzechów, ryżu, słoma kukurydziana etc.) i odpadów komunalnych (muł, odpady 
spożywcze, odpady ogrodowe) [5, 6]. Produkcja węgli aktywowanych z odpadów 
tego typu i innych produktów ubocznych także jest uwarunkowana sensem eko-
nomicznym przy produkcji na dużą skalę. Zasoby odnawialne biomasy nadają się 
do produkcji węgli aktywowanych, natomiast sam proces syntezy węgli aktywowa-
nych jest realizowany za pomocą różnych procesów termochemicznych w warun-
kach ograniczonego dostępu tlenu i w stosunkowo niskich temperaturach (poniżej 
700°C), w tym pirolizy, hydrotermicznej karbonizacji, zgazowania etc. Otrzymane 
aktywowane materiały węglowe zwykle mają dobrze rozwiniętą strukturę porowatą, 
powierzchnię zawierającą rozmaite grupy funkcjonalne i składniki mineralne wsku-
tek usuwania wilgoci i substancji lotnych biomasy metodą obróbki cieplnej [7].

Jednak tradycyjne metody otrzymania węgli aktywowanych nie pozwalają synte-
zować materiał do elektrod o podobnej jakości. Z tego powodu na pierwsze miejsce 
w procesach technologicznych wychodzą metody modyfikacji surowca [8, 9], jak 
również otrzymanych węgli aktywowanych [10, 11]. Do modyfikacji najczęściej wy-
korzystywane są różne kwasy oraz obróbka cieplna w atmosferze obojętnej. Te typy 
obróbki w sposób istotny zmieniają przede wszystkim strukturę porowatą i grupy 
powierzchniowe. Jednakże takie metody modyfikacji zabierają zbyt dużo energii i są 
ekologicznie niebezpieczne. Jako alternatywa dla nich stosowane są bezreagentowe 
metody wpływu na węgle aktywowane, wśród których dominującą rolę odgrywają 
technologie ultradźwiękowe (UD) [10, 11].

Celem tej pracy jest badanie wpływu napromieniania ultradźwiękowego w trybie 
kawitacyjnym na własności węgli aktywowanych oraz analiza pracy superkondensa-
torów z modyfikowanego węgla metodą spektroskopii impedancyjnej.
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3 8 2  Eksperyment

Jako surowiec wyjściowy do pirolizy wykorzystywane były źdźbła kukurydzy 
i liście oraz wysłodki buraczane. Źdźbła i liście najpierw przemywano wodą desty-
lowaną w temperaturze pokojowej do wizualnie czystej cieczy odpływowej. Suszo-
no w suszarce szafkowej w powietrzu o temperaturze 100...110°С do masy stałej. 
Następnie kukurydzę i wysłodki buraczane rozdrobniono do cząstek o wymiarach 
5–10 mm. Do pirolizy surowca stosowano tygiel ze stali nierdzewnej, pomieszczony 
w reaktorze rurowym, wytworzonym także ze stali nierdzewnej. Aktywacji dokonano 
za pomocą pary wodnej, której nośnikiem był argon. Aktywacja trwała 2 godziny 
w temperaturze 800±5°С. Otrzymane węgle aktywowane przemywano wodą desty-
lowaną i suszono. Syntezowany w ten sposób biowęgiel z kukurydzy dalej oznaczamy 
jako WAK, natomiast z wysłodków buraczanych – WAW.

Do badań doświadczalnych wyjściowe węgle aktywowane zostały podrobione me-
chanicznie, przesiane za pomocą przesiewacza, następnie odebrano frakcję z cząst-
kami o wymiarach 40–63 µm i 80–90 µm. Wybrane frakcje węgla zawierające cząstki 
o większych wymiarach położono do reaktora instalacji ultradźwiękowej BAKU-
9050 o objętości 0,5 l i zalano odgazowaną wodą destylowaną w celu przeprowa-
dzenia badania wpływu napromieniania ultradźwiękowego w trybie kawitacyjnym. 
Badany węgiel znajdował się w reaktorze w postaci 15–20 procent masowych dysper-
sji. Czas wpływu napromieniania ultradźwiękowego wynosił 10 minut o mocy 30 W. 
Częstotliwość ultradźwięków wynosiła 42 kHz.

Badanie widma małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) 
przeprowadzono za pomocą dyfraktometra rentgenowskiego DRON-3 w Cu-Kα-
promieniowaniu (λ = 0,1542 nm), monochromatowanym odbiciem od powierzchni 
(200) monokryształu LiF poprzez przechodzenie wiązki promieniowania rentgenow-
skiego przez próbkę. W celu ograniczenia strefy rozpraszania i odbić pasożytniczych 
monokryształu-monochromatora, szczelin wejściowych i spadku intensywności tła 
rozpraszania w powietrzu, stosowano kolimatory promieniowania pierwotnego i roz-
proszonego. Wykorzystanie układu kolimacyjnego pozwala dokonywać pomiarów
– widma małokątowego rozpraszania, zaczynając od s = 0,1 nm-1, gdzie s sin   
wektor falowy, 2θ – kąt rozpraszania. Przed detektorem umieszczono szczelinę 
0,1 mm, co odpowiada rozdzielaniu przestrzennemu detektora Δ2θ = 0,03o. Rejestro-
wanie promieniowania rozproszonego dokonywano w trybie skanowania z krokiem 
co 0,05°, czas ekspozycji τ =125 c. W zakresie najmniejszych kątów rozpraszania na 
promieniowanie rozproszone nakłada się wiązka pierwotna, osłabiona pochłania-
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niem w próbce. Aby wykluczyć wpływ wiązki pierwotnej na intensywność rozpra-
szania, wykorzystywany jest następujący wzór:

oI I T I (1)
 

gdzie I*(2θ) – rzeczywista intensywność rozpraszania, Iexp.(2θ) – eksperymental-
na intensywność rozpraszania, Io(2θ) – rozkład intensywności wiązki pierwotnej,

o

I
T

I
 – współczynnik przepuszczania (udział intensywności wiązki pierwotnej

przenikającej przez próbkę, gdy detektor jest w pozycji zerowej). W celu określe-
nia współczynnika przepuszczania zostały przeprowadzone pomiary intensywności 
rozpraszania, gdy detektor jest w pozycji (2θ) = 0° z zastosowaniem metody filtrów 
wchłaniających. Do otrzymanych krzywych intensywności rozpraszania wprowadzo-
no poprawkę kolimacyjną na wysokość szczeliny odbierającej detektora.

W celu tworzenia elektrod dla KPWE wykorzystano składnik wiążący z teflonu, 
gdzie stosunek węgla aktywowanego do wiążącego wynosił 19:1. Elektrolitem dla 
KPWE służył 30% roztwór wodny wodorotlenku potasu. Pojemność jednostkową 
określono na podstawie pomiarów galwanostatycznego ładowania/wyładowania su-
perkondensatorów za pomocą wzoru:

mU

tI
(2)

 

gdzie І – natężenie prądu, t – czas wyładowania, U – wartość spadku napięcia pod-
czas wyładowania, m – masa mniejszej elektrody superkondensatora. W miarę moż-
liwości stosowano elektrody o jednakowej masie.

Badania impedacyjne węgla aktywowanego przeprowadzono w komórce 3-elek-
trodowej z chlorosrebrową elektrodą odniesienia. Pomiary dokonywano w zakresie 
częstotliwości 10-3–106 Hz za pomocą spektrometra AUTOLAB PGSTAT-100. Mo-
dele impedacyjne zbudowano za pomocą oprogramowania ZView 2.3.

3 8 3  Wyniki badań i ich omówienie

Gwarancją sukcesu na drodze opracowania technologii syntezy wysokoskutecz-
nych węgli aktywowanych jako materiału do elektrod w kondensatorach z podwójną 
warstwą elektryczną jest połączenie optymalnej porowatości struktury z odpowied-
nią budową elektroniczną materiału, która zapewniałaby deblokadę pojemności 
Helmholtza pojemnością obszaru ładunku przestrzennego w ciele stałym. Wyko-
rzystywane w tym celu znane chemiczne metody modyfikacji struktury porowatej 
[12–14] nie powodują jednoczesnej wymaganej zmiany konfiguracji elektronowej, 
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chociaż mają swoje dobre strony. Badania przeprowadzone w [11] z biowęglem ak-
tywowanym otrzymanym z wełny brzozowej wykazały, że napromienianie ultradź-
więkowe ma skuteczny wpływ na strukturę elektronową. Badania galwanostatyczne 
kondensatorów z podwójną warstwą elektryczną wytworzonych z WAK wykazały 
następujące wartości pojemności jednostkowej – 120 F/g dla węgla wyjściowego 
i 179 F/g dla węgla modyfikowanego za pomocą ultradźwięka. Dla WAW pojemność 
jednostkowa wynosiła 72 F/g dla węgla wyjściowego i 88 F/g dla węgla modyfikowa-
nego za pomocą ultradźwięka.

Ustalenie powodów takiej zmiany pojemności jednostkowej badanych węgli 
aktywowanych powinno opierać się na osobliwości struktury podwójnej warstwy 
elektrycznej, utworzonej na granicy rozdzielania elektrolitu z niemetalową fazą stałą 
(rys. 1a). To ostatnie koniecznie przewiduje istnienie w najprostszym elektrycznym 
układzie zastępczym (rys. 1b) pojemności obszaru ładunku przestrzennego (OŁP) 
w fazie stałej – CSC, który może blokować pojemność Helmholtza СН. Zgodnie ze 
schematem na rys. 1b, całkowita pojemność podwójnej warstwy elektrycznej określa 
się według wzoru:

(3)
 

gdzie СН – pojemność Helmholtza, natomiast pojemność Gouy-Chapmana warstwy 
dyfuzyjnej w elektrolicie СG zwykle znacznie przewyższa pojemność szczelnej części 
podwójnej warstwy elektrycznej – warstwy Helmholtza.

Rysunek 1. M

a)

b)

odel podwójnej warstwy elektrycznej dla elektrod niemetalowych (a) i właściwy 
schemat elektryczny (b)

Źródło: [10].
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Biorąc pod uwagę ten fakt, całkowitą pojemność podwójnej warstwy elektrycznej 
można określić według wzoru:

SCH

SCH

CC
(4)

 

Deblokadzie pojemności СН sprzyja zwiększenie pojemności СSH, które jest zwią-
zane z gęstością stanów elektronowych na poziomie Fermiego [15]:

FDeCSC (5)

 

gdzie е – to ładunek elementarny, ε – przenikalność dielektryczna środowiska, 
ε0 – stała elektryczna, D(F) – gęstość stanów elektronowych na poziomie Fermiego.

Problem deblokady prawie nie występuje dla elektrod metalowych, natomiast jest 
bardzo ważny dla elektrod węglowych. Jest to uwarunkowane dość dużą długością 
Debye`a w przypadku materiałów węglowych.

A więc przy otrzymaniu węgli aktywowanych, które będą wykorzystywane jako 
materiał do produkcji elektrod dla kondensatorów z podwójną warstwą elektryczną, 
należy zapewnić warunki powodujące zwiększenie gęstości stanów zdelokalizowa-
nych nośników ładunku na poziomie Fermiego. To maksymalnie deblokowałoby 
pojemność СН ze strony limitującego wpływu pojemności zubożonego obszaru ła-
dunku przestrzennego węgli aktywowanych zgodnie ze wzorami (4) i (5). To właśnie 
zapewnienie wysokiej wartości СSC w wielu przypadkach jest czynnikiem decydu-
jącym w porównaniu z otrzymaniem dużej powierzchni, pod względem nie tylko 
charakterystyk pojemnościowych węgli aktywowanych, ale i parametrów mocy [16]. 
Jednak duża pojemność СSC może bocznikować równoległą przewodnością, związaną 
zarówno ze stężeniem nośników zdelokalizowanych, proporcjonalnym do D(F), jak 
i z ruchliwością tych nośników. Ruchliwość nośników ładunku w węglu nanoporo-
watym jest uwarunkowana jego geometrią fraktalną, ponieważ przewodność takich 
węgli ma charakter perkolacyjny.

Analizę zmian struktury fraktalnej węgli aktywowanych przeprowadzono na 
podstawie wyników otrzymanych metodą SAXS [17]. Krzywe SAXS dla materiałów 
fraktalnych mają przynajmniej dwa potęgowe tryby zmiany intensywności rozpra-
szania w zależności od wartości wektora falowego przy zreorganizowaniu wyników 
doświadczalnych w podwójnym układzie współrzędnych logarytmicznych (lnI(s), lns). 
Do analizy tych zależności najczęściej wykorzystywano metodę globalnych zunifiko-
wanych funkcji wykładniczo-potęgowych Beaucage`a, pozwalającą obliczyć parame-
try fraktalne (typ fraktali, wymiary fraktalne, wymiary agregatów etc.) dla różnych 
nanoukładów. Metoda ta także była stosowana do materiałów węglowych [18, 19].
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Do opisu dowolnej ilości powiązanych wzajemnie poziomów strukturalnych wy-
korzystuje się wzór [19]:

k

i

n

gi

igigii

i

sR
erf
s

RsBRsGsI (6)
 

gdzie Gi – współczynnik w zależności Guiniera dla poziomu і, Bi – współczynnik 
w składniku Poroda dla potęgowej zależności logarytmu intensywności od logarytmu 
wektora falowego, ni – wskaźnik, określający wymiar fraktalny agregatów poziomu і, 
Rgi – promień obrotu agregatu fraktalnego poziomu і. Fraktale powierzchniowe speł-
niają nierówność 3<ni<4, natomiast fraktale objętościowe – 1<ni<3. Wymiar frak-
talny fraktalu objętościowego wynosi DV = ni, natomiast wymiar fraktalny fraktalu 
powierzchniowego DS = 6-ni.

Jak widzimy z rys. 2 przedstawiającego zależność intensywności małokątowego 
rozpraszania promieni rentgenowskich badanych typów węgli aktywowanych we 
współrzędnych (lnI(s), lns), wszystkie krzywe charakteryzują się przynajmniej jed-
nym odcinkiem mającym potęgową zależność intensywności od wektora falowego 
z obszaru wymiaru fraktalnego.

Rysunek 2. Krz

  1a          2a

  1b          2b

ywe SAXS we współrzędnych (lnI(s), lns) dla WAК (a), WAW (b) przed (1) i po 
wpływie napromieniania ultradźwiękowego w ciągu 10 min (2)

Źródło: oprac. własne.
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Dla obu typów węgli aktywowanych zaobserwowaliśmy zmianę fraktalności po 
ultradźwiękowym napromienianiu, jednak dla każdego typu węgla odbywa się ów 
proces według różnych mechanizmów (tab. 1).

Tabela 1  Parametry strukturalne, otrzymane w wyniku modelowania krzywych SAXS bada-
nych próbek za pomocą funkcji zunifikowanych 

Próbka α D Typ 
fraktala

WAК
3,2 2,8 S
3,6 2,4 S

WAК  
po UD 10 min

3,0 - N
3,8 2,2 S

WAW
2,8 2,8 М
4,2 - N

WAW  
po UD 10 min

4,5 - N
2,6 2,6 М
4,0 2,0 S

α – nachylenie odcinka liniowego krzywej SAXS, D – wartość wymiarów fraktalnych, М – fraktal 
masowy, S – fraktal powierzchniowy, N – obszar niefraktalny.

Źródło: oprac. własne.

W biowęglu WAK występują tylko agregaty powierzchniowo-fraktalne dwóch 
typów, z których jeden niszczy się pod wpływem ultradźwięków. Widzimy jednak 
zupełnie inny obraz dla węgla WAW. Węgiel wyjściowy WAW charakteryzuje się 
obszarem wektorów falowych, dla których α leży w zakresie 4<α<6. To znaczy, że 
w tym obszarze powierzchnia rozdzielania fazowego jest dyfuzyjna (rozmyta). Jedną 
z możliwych przyczyn tego jest różny skład chemiczny mikroniejednorodności na 
granicy rozdzielania fazowego. Po obróbce ultradźwiękiem powierzchnia się oczysz-
cza – pojawiają się fraktale powierzchniowe, odbywa się podział ponowny grup po-
wierzchniowych na powierzchni, natomiast obszar rozmytej powierzchni rozdziela-
nia fazowego przesuwa się w kierunku ku mniejszym wartościom wektora falowego.

Więc analiza krzywych małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich 
SAXS we współrzędnych (lnI(s), lns) wskazuje na występowanie struktury fraktal-
nej w obu typach badanych węgli, która zmienia się pod wpływem napromieniania 
ultradźwiękowego. Jednak struktura wyjściowa, jak i struktura po ultradźwiękowym 
napromienianiu nie wykazuje wyraźnie określonej korelacji ze zmianą pojemności 
jednostkowej węgli aktywowanych wskutek wpływu ultradźwięków – dwa typy węgli 
zachowują się w różny sposób. Dlatego w celu określenia wpływu na pojemność jed-
nostkową należy obliczyć CSC oraz ustalić regularność zmian tej pojemności wskutek 
wpływu napromieniania ultradźwiękowego.
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Określić wartość CSC można za pomocą modelowania zależności impedacyjnych. 
Na rys. 3 przedstawiono wykresy Nyquista zarówno dla wyjściowego węgla aktywo-
wanego, jak i po ultradźwiękowym napromienianiu. Brak półkola w obszarze wiel-
kich częstotliwości wskazuje na mały wkład pseudopojemności w pojemność całko-
witą. To także świadczy o dobrej odwracalności procesów ładowania – wyładowania 
KPWE z elektrodami na podstawie badanych węgli aktywowanych.

Rysunek 3. T

 a)   

ypowe wykresy Nyquista dla WAК (a) i WAW (b) wyjściowego (1) i modyfikowan

b)

ego 
UD w ciągu 10 min (2)

Źródło: oprac. własne.

Ponieważ wykresy Nyquista na rys. 3 są do siebie podobne, więc układ, który 
je modeluje, będzie różnić się wartością odpowiednich składników, a mianowicie 
składowych pojemności podwójnej warstwy elektrycznej. Charakter hodografu im-
pedancji przedstawiony na rys. 3 pozwala wykorzystać do modelowania schemat de 
Levie`ego [20], modyfikowany przyłączem szeregowym równoległego członu RSCCSC, 
jak pokazano na rys. 4.

Rysunek 4. Schemat zastępczy modelujący hodograf impedancji wyjściowego i modyfikowanego 
węgla aktywowanego

Źródło: [11].
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Nakładanie stałego napięcia początkowej polaryzacji podczas pomiaru zależno-
ści impedacyjnych powoduje zmianę wartości CSС. Na rys. 5 pokazano zależność 
wartości jednostkowej CSС od wartości doprowadzonego stałego napięcia początko-
wej polaryzacji. Jak widzimy z tego rysunku, wartość pojemności obszaru ładunku 
przestrzennego CSС dla obu typów węgli aktywowanych zależy od napromieniania 
ultradźwiękowego, co może być uwarunkowane zarówno zmianą gęstości stanów na 
poziomie Fermiego, jak i jego położeniem.

Wzrost gęstości stanów nośników ładunku jest związany ze zwiększeniem war-
tości CSС po napromienianiu ultradźwiękowym, na co wskazuje wzór (5). Drugie 
założenie – dotyczące przesunięcia położenia poziomu Fermiego – potwierdza się 
przesunięciem wskutek ultradźwiękowego wpływu minimów w zależnościach wolt-
-faradowych (rys. 5), ponadto to przesunięcie dla obu badanych typów biowęgli jest 
ku obszarowi dodatniemu. Minimum w takich zależnościach potencjał chemiczny 
określa każdego z materiałów w elektrolicie μЕ [15]:

E SF e (7)
 

gdzie е – ładunek elektronu, F – właściwe położenie poziomu Fermiego, ΦS – wartość 
potencjału odpowiadająca minimum na C(U) zależności.

Ponieważ elektrolit pozostaje niezmiennym, więc:

E E
(8)

 

S SF e F e
 

Stąd można obliczyć przesunięcie poziomu Fermiego:

S SF F e (9)
 

gdzie wskaźniki 1 i 2 wskazują na węgiel wyjściowy i zmodyfikowany odpowiednio.

Wartości przesunięcia poziomu Fermiego obliczone za pomocą (9) na podstawie 
danych rys. 5 przedstawiono w tab. 2. Dla porównania podano zmianę CSС i po-
jemności jednostkowej materiału С, obliczoną na podstawie wzoru (2) dla KPWE 
z badanych węgli aktywowanych.
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Rysunek 5. Za

 a)   

leżność wartości jednostkowej CSC od wartości stałego n

 b)

apięcia początkowej pola-
ryzacji dla wyjściowego węgla aktywowanego (1) i węgla aktywowanego po 10 min 
napromieniania ultradźwiękowego (2) dla WAK (a) i WAW (b)

Źródło: oprac. własne.

Tabela 2  Przesunięcie położenia poziomu Fermiego, zmiana pojemności obszaru ładunku 
przestrzennego i pojemności jednostkowej węgli aktywowanych wskutek wpływu 
napromieniania ultradźwiękowego 

Próbka ΔF, еV
ΔСSС, F/g  

(Uprz = 0 V)
ΔС, F/g

WAK 0,15 69 59
WAW 0,1 17 16

Źródło: oprac. własne.

Otrzymujemy dodatnią wartość przesunięcia minimum na C(U) w zależności 
oraz istotny wzrost pojemności CSC po ultradźwiękowym napromienianiu węgli ak-
tywowanych. Można stąd wyciągnąć wniosek, że napromienianie ultradźwiękowe 
powoduje przesunięcie poziomu Fermiego ku obszarowi energetycznemu o większej 
gęstości stanów elektronowych. Ten proces będzie skutkować zarówno wzrostem po-
jemności jednostkowej materiału, jak i spadkiem jego oporu wewnętrznego. Wzrost 
pojemności jednostkowej materiałów węglowych dobrze koreluje ze zmianą ich stanu 
energetycznego (tab. 2).



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

290 

3 8 4  Wnioski

Na podstawie dokonanych badań wyciągnąć można następujące wnioski:
1. Wśród możliwych przyczyn zmiany pojemności badanych węgli aktywowa-

nych, po modyfikacji ultradźwiękowej, wymienia się zmianę ich struktury 
fraktalnej. Ustalono, że obróbka ultradźwiękowa powoduje zmianę fraktalnej 
geometrii powierzchni biowęgli. Jednak zarówno pierwotna struktura frak-
talna, jak i struktura fraktalna po ultradźwiękowym napromienianiu nie ma 
wyraźnej korelacji ze wzrostem pojemności jednostkowej węgli aktywowanych 
wskutek ultradźwiekowego napromieniania dla obu badanych materiałów.

2. Analiza zależności wolt-faradowych otrzymanych na podstawie modelowania 
wykresów Nyquista wykazała, że z powodu oddziaływania ultradźwięków 
odbywa się przesunięcie poziomu Fermiego ku obszarowi energetycznemu 
o większej gęstości zdelokalizowanych stanów elektronowych. To z kolei po-
woduje deblokadę pojemności warstwy Helmholtza na skutek wzrostu po-
jemności warstwy obszaru ładunku przestrzennego w materiale węglowym. 
Taki ponowny podział wartości pojemności, tworzących podwójną warstwę 
elektryczną po oddziaływaniu ultradźwięków, polepsza parametry KPWE, 
a mianowicie zwiększa ich pojemność jednostkową.
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3  

3.9. Problemy projektowania i perspektywy zastosowania 
wysokoobrotowych maszyn elektrycznych wzbudzanych 
magnesami trwałymi

3 9 1  Wprowadzenie

Największym wyzwaniem obecnych czasów jest bezpieczeństwo ekologiczne 
związane ze zrównoważonym rozwojem oraz wdrażaniem postępowych innowacji 
ekologicznych. Innowacyjne rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu czło-
wieka mają na celu przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczenia naszego śro-
dowiska i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a szczególnie technologii 
opartych na odnawialnych źródłach energii.

Oszczędzanie energii i zasobów naturalnych, co bezpośrednio wiąże się z bez-
pieczeństwem ekologicznym, jest poważnym wyzwaniem dla naszej cywilizacji 
technokratycznej.

Działalności przedsiębiorstw przemysłowych na ogół towarzyszy wydzielanie 
znacznej ilości ciepła, której wykorzystanie komplikuje jej niski potencjał tempera-
turowy. Prace związane z utylizacją niskopotencjalną energii cieplnej prowadzone 
są w prawie wszystkich rozwiniętych krajach świata i są niewątpliwie uważane za 
aktualne zadanie naukowe i techniczne.

Najczęściej źródłem ciepła o niskim potencjale są układy technogeniczne: zakłady 
przemysłowe, gazogeneratory i biogazowe instalacji, pirolizery, systemy chłodzenia 
wodnego, ścieki przemysłowe, silniki spalinowe pojazdów. Rozważane są również 
źródła energii naturalnego pochodzenia: źródła geotermalne, kolektory słoneczne, 
koncentratory słoneczne.
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Jednym z kierunków prac z wykorzystania ciepła niskopotencjalnego jest opracowa-
nie elektrowni o małej mocy (kilkaset kilowatów). Biorąc pod uwagę, że obecnie najniż-
szy koszt wytworzonej energii elektrycznej i najwyższa efektywność wykorzystania pa-
liwa (do 90%) są właściwe dla tak zwanych urządzeń kogeneracyjnych z jednoczesnym 
wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, można mówić o potrzebie stosowania wy-
sokoobrotowych elektrogeneratorów (prędkość obrotowa 30–250 tysięcy obr./min) jako 
o typowym rozwiązaniu technicznym w tej dziedzinie. Elektrownie kogeneracyjne 
z turbiną gazową (rys. 1) do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę 
w oparciu o wysokoobrotowe turbogeneratory mają przewagę liczebną nad dużymi 
elektrowniami, przede wszystkim ze względu na szybkość uruchomienia i zmniejsze-
nie wymaganej wielkości inwestycji. Takie instalacje są w pełni zgodne z nowoczesną 
koncepcją potrzeby decentralizacji dostawy energii elektrycznej i mogą być łatwo 
stosowane jako samodzielne źródła energii dla domów podmiejskich, małych osad, 
z dala od źródeł energii elektrycznej itp.

Rysunek 1. Elektrownia kogeneracyjna 60 kW Tecogen (USA)

Źródło: [20].

Innym przykładem przemysłowego zastosowania wysokoobrotowych maszyn 
elektrycznych (ME) są rozprężarki turbinowe na podstawie turbin strumieniowych 
lub wirowych. Te urządzenia zaprojektowane do generowania energii elektrycznej 
poprzez wykorzystanie energii sprężonego gazu lub pary, która jest obecnie nieod-
wracalnie tracona w regulatorach i reduktorach ciśnienia (rys. 2) [37, 56, 93].



Rozdział 3: Nowoczesne technologie

295

Rysunek 2. Wysokoobrotowa prądnica rozprężarki turbinowej MTG 160 (160 kW 45000 obr/min), 
RMG Honeywell (Niemcy)

Źródło: [93].

Najbardziej rozpowszechnione zastosowanie rozprężarek turbinowych jest 
w przypadkach, gdy są one połączone równolegle ze stacjami rozrządu gazu, które 
zmniejszają ciśnienie gazu ziemnego na drodze z głównego rurociągu do odbiorców. 
Działanie tych rozprężarek turbinowych nie wymaga żadnego zużycia paliwa, energia 
jest uzyskiwana w sposób przyjazny dla środowiska i nie towarzyszy jej emisja CO.

Korzystanie z wysokoobrotowych maszyn elektrycznych nie ogranicza się zada-
niami wytwarzania energii elektrycznej. Instalacją bezpośrednio związaną z kwe-
stiami efektywności energetycznej nazywa się systemem magazynowania energii 
kinetycznej (ang. Flywheel Storage System), który zawiera silnik/generator wysoko-
obrotowy, koło zamachowe i układ sterowania. Urządzenia te gromadzą energię ki-
netyczną w części obrotowej w celu magazynowania i oddania w razie potrzeby, i są 
kolejnym przykładem zapotrzebowania na wysokoobrotowe ME (rys. 3).
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Rysunek 3. System magazynowania i tłumikowania energii elektrycznej (160 kW, w ciągu 4 minut) 
od Beacon's Power (USA)

Źródło: [35].

Innym przykładem jest urządzenie do zwiększania mocy przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zużycia paliwa przez silniki spalinowe poprzez wzbogacenie mieszanki 
paliwowej sprężonym powietrzem. Pierwszy patent na takie urządzenie został wy-
dany w Stanach Zjednoczonych w 1911 roku. Obecnie nazywa się go turbosprężarką 
samochodową (ang. Automotive Turbocharger). Pełna kontrola procesu turbodoła-
dowania jest możliwa, na przykład, przy rozmieszczeniu silnika/generatora między 
turbiną napędową a turbiną sprężarki. Techniczne wykonanie tego projektu zostało 
spełnione dopiero w 2014 roku, i nie w klasie przemysłowej (rys. 4).
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Rysunek 4. Hybrydowa turbosprężarka Magneti Marelli (Włochy)

Źródło: [36].

Bardzo szybka obróbka skrawaniem (ang. High Speed Cutting – HSC) to zaawan-
sowana technologia obróbki metali, która szybko się rozwija. Ostatnio technologia ta 
została aktywnie wdrożona w praktyce, a stworzenie nowoczesnych, wysokowydaj-
nych obrabiarek do metali sterowanych cyfrowo przełożyło pomysł HSC z płaszczy-
zny hipotez naukowych na bezpośrednią produkcję przemysłową (rys. 5). Prędkość 
obrotowa wrzeciona takich maszyn sięga 50–60 tys. obr/min, a prędkość posuwu 
wynosi 5 000 mm/min. Jest naukowo udowodnione i eksperymentalnie potwierdzo-
ne, że w takich trybach temperatura w strefie skrawania spada, a wymagany moment 
obrotowy zmniejsza się [30, 94].

Rysunek 5. Wysokoobrotowe wrzeciono elektryczne IBAG AG (Szwajcaria)

Źródło: [94].
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Stałe zainteresowanie badaniami wysokoobrotowych maszyn elektrycznych po-
twierdzają regularne przeglądy trendów rozwoju tego kierunku w światowych czaso-
pismach naukowych [3, 100]. Autorzy [56, 85] dzielą się doświadczeniem w tworzeniu 
maszyn wysokoobrotowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym. 
Należy podkreślić takie zastosowania maszyn wysokoobrotowych, które mają rzeczy-
wistą perspektywę wprowadzenia ich do przemysłowej produkcji seryjnej, takich jak:

 – systemy przemysłowego napowietrzania i przygotowywania wody;
 – systemy chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji;
 – napędy urządzeń chłodniczych;
 – skuteczne sprężarki odśrodkowe, itp.

Zastosowanie wysokoobrotowych bezszczotkowych ME z wzbudzeniem magne-
sami trwałymi jest bardzo obiecujące technicznie, a szczególnie jest atrakcyjne z eko-
nomicznego punktu widzenia i może zawierać elementy innowacyjne [86].

W dziedzinie konstruowania wysokoobrotowych bezszczotkowych maszyn elek-
trycznych ze wzbudzeniem od magnesów trwałych (WBMT) są trzy główne nastę-
pujące kierunki badań naukowych i technicznych prowadzonych przez ekspertów 
z całego świata:

 – badanie procesów elektromagnetycznych, w tym przypadku uwzględnia się 
problemy z adekwatnym obliczaniem strat mocy pochodzenia elektromagne-
tycznego w WBMT;

 – problemy związane z mechaniką maszyn wysokoobrotowych, obejmują zada-
nia określania stanu naprężenia i odkształcenia części wirujących, obliczania 
krytycznych prędkości obrotowych, minimalizacji strat w podporach łożysko-
wych, wyważania, itp.;

 – określania stanu cieplnego WBMT, uznając, że parametry trybu znamionowego 
są wyznaczone wyłącznie przez stan cieplny elektromechanicznego przetwor-
nika energii, obliczenia termiczne, w kontekście konstruowania maszyn wyso-
koobrotowych, które autor publikacji postrzega jako nieodłączna część procesu 
projektowania, a nie tylko jako dodatkowa opcja.

W dalszej części publikacji ww. kierunki badań zostaną bardziej szczegółowo 
przybliżone.

3 9 2  Problemy projektowania maszyn wysokoobrotowych

Modelowanie matematyczne, jako metoda badań naukowych, zyskało taką popu-
larność, że podejście analityczne w procesie projektowania WBMT jest coraz mniej 
brane pod uwagę. Sądząc po ilości publikacji z ostatniej dekady na temat roli takich 
trywialnych problemów elektromechaniki, jak obliczanie charakterystyk zewnętrz-
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nych prądnicy i charakterystyk mechanicznych silnika, może się wydawać, że zadania 
te zostały już ostatecznie rozwiązane lub ich rozwiązania nie mają znaczenia na-
ukowego. Współcześni naukowcy, wykorzystując adekwatne modele matematyczne 
oparte na metodzie elementów skończonych (MES), nie mają żadnych problemów 
z obliczaniem charakterystyk statycznych [9, 25, 42, 51, 54, 98] i parametrów stanu 
ustalonego [7, 46].

Projektowane modele matematyczne wymagają wprowadzenia danych wejścio-
wych takich jak na przykład: rozmiary części aktywnej, dane nawojowe, wymagane 
właściwości materiałów aktywnych. Obecnie stosowane metody obliczeń projekto-
wych, z których większość, w odniesieniu do maszyn wzbudzanych przez magnesy 
trwałe (MT), zostały opracowane w latach 80. XX wieku. Adekwatność tych metod 
całkowicie odpowiada tradycyjnym założeniom wyjściowym dotyczącym zupełnego 
braku nasycenia obwodu magnetycznego, sinusoidalnej formie prądów, braku wyż-
szych harmonicznych w sile magnetomotorycznej uzwojenia twornika, zastąpienia 
rzeczywistego rozkładu składowej promieniowej wektora indukcji magnetycznej 
obliczeniową wielkością strumienia magnetycznego. Odnośnie obliczania prądnic 
bezszczotkowych z wzbudzeniem od MT, wykorzystują one głównie teorię dwóch 
reakcji (teorię Parka), która pozwala opisać procesy w maszynie układami równań 
różniczkowych ze stałymi współczynnikami, inne metody analityczne i grafoanali-
tyczne, diagramy fazorowe i wektorowe itp. [14, 16, 38, 58, 63]. 

Wielu autorów proponuje wykonywać wstępne obliczenia projektowe maszyny 
bezszczotkowej z wzbudzeniem od MT jako maszyny synchronicznej zastosowania 
ogólnoprzemysłowego [8, 41, 67] oraz przeprowadzać określanie strumienia magne-
tycznego pod obciążeniem przy pomocy krzywej rozmagnesowywania, grafoanali-
tyczne [57, 63] na podstawie wzorów interpolacyjnych [5, 17, 84].

Stopniowo metody te uznano za klasyczne, a ich zastosowanie znalazło swoje 
miejsce nie tylko w artykułach naukowych [4, 82], rozprawach [67, 68] i monogra-
fiach [38, 74], ale także w podręcznikach [60, 63].

Próba uwzględnienia nasycenia obwodu magnetycznego albo wcale nie jest re-
alizowana, albo stosuje się różne współczynniki precyzujące parametry nasycenia, 
których metody ich wyznaczenia są niejednoznaczne [72, 96]. W pracy [10] autorzy 
starają się uwzględnić nasycenie na podstawie statycznych wartości indukcyjności 
wzdłuż osi d i q, natomiast autor [71] dodatkowo dokonuje analizy harmonicznej 
stanu ustalonego.

Autor publikacji jest przekonany, że arsenał współczesnej elektromechaniki, 
a mianowicie nieliniowa teoria maszyn elektrycznych [96, 97], zawiera niezbędne 
metody, których niewątpliwe zalety autor wykorzystuje w jego własnych badaniach 
WBMT [43–45, 75–77].

Należy również zauważyć, że wielu badaczy stosuje kompleksowe podejście do 
problemów projektowania WBMT, czyli biorą oni pod uwagę nie tylko związki wza-
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jemne pochodzenia elektromagnetycznego, ale także problemy cieplne [6] i/lub pro-
blemy wytrzymałości konstrukcyjnej [86, 87].

3 9 3  Straty energii i sposoby ich minimalizacji

Największa ilość publikacji dotyczących WBMT poświęcona jest teoretycznym 
i eksperymentalnym badaniom procesu przekształcenia energii, co nieuchronnie 
prowadzi do jej straty. Główne wysiłki badaczy w tej dziedzinie koncentrują się na 
odpowiednim określeniu tych strat.

Źródła strat, które są uważane za podstawowe w maszynach zastosowania ogól-
noprzemysłowego, schodzą na drugi plan w maszynach wysokoobrotowych. Zamiast 
tego pojawiają się nowe, które mają wyższy priorytet.

Na podstawie materiałów publikacji naukowych i własnych badań autor porównał 
składniki strat mocy w WBMT i w zwykłej bezszczotkowej maszynie elektrycznej ze 
wzbudzeniem od magnesów trwałych (BMT). Na rys. 6, na poziomie jakościowym 
pokazano wyniki tego porównania. Wynik, który jest pośrednio potwierdzony w pu-
blikacjach [21, 33, 52], pokazuje uderzającą różnicę między tymi rozkładami.

Rysunek 6. Rodzaje strat i ich porównania w WBMT i BMT

Źródło: oprac. własne.

Połowa wszystkich strat WBMT to straty mechaniczne, którym, oprócz tarcia 
w łożyskach, przypisuje się tarcie aerodynamiczne wirnika z gazem otoczenia. Za-
miast tego w BMT działających z prędkością do 3000 obr/min stratą tym można 
nadać niższy priorytet.

Całkowite straty w uzwojeniu stojana, składające się z podstawowych (I2R) i do-
datkowych, pochodzących od prądów wirowych, również korelują między sobą 
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nietypowo. Zjawisko wypierania prądu powoduje gwałtownie nierównomierny 
rozkład gęstości prądu w obszarze przekroju przewodu uzwojenia w rowku maszy-
ny, co zwiększa dodatkowe straty w uzwojeniu miedzianym twornika WBMT. Do-
datkowe straty stają się większe niż podstawowe. Jeśli dla maszyn o częstotliwości 
prądu twornika wynoszącej ~50 Hz dodatkowe straty w uzwojeniach miedzianych 
wynoszą 10÷40% strat podstawowych, podczas gdy w WBMT mogą je kilkakrot-
nie przekroczyć, to terminologiczne pojęcie „dodatkowe straty w miedzi” staje się 
kontrowersyjne.

Wśród różnorodnych strat w obwodzie magnetycznym maszyny pojawia się czyn-
nik wpływający taki jak straty powierzchniowe w biegunach wykonanych z magne-
sów trwałych. Niepoprawne obliczenie lub pominięcie tych strat może przekreślić 
wszelkie wysiłki, zmierzające do stworzenia WBMT.

3 9 4  Wytrzymałość mechaniczna części wirujących i prędkości 

krytyczne

Obliczenia wytrzymałości mechanicznej elementów konstrukcyjnych zajmują 
niewielką część w klasycznej teorii projektowania maszyn elektrycznych [64, 91, 99].

W przypadku wysokoobrotowych maszyn na pierwszy plan wysuwają się kwestie 
wytrzymałości mechanicznej i niezawodności wibracyjnej. To właśnie one określą 
możliwość technicznej realizacji projektu jako całości. Ponadto, na dopuszczalny ob-
szar zmiany głównych wymiarów nakłdają się znaczne ograniczenia, spowodowane 
wyżej wymienionymi przyczynami.

Pytanie dotyczące dopuszczalnych wartości naprężeń mechanicznych jest stale 
aktualne, ze względu na pojawianie się materiałów o unikalnych właściwościach 
mechanicznych, stopniową zmianę metod i środków produkcji przemysłowej, do-
skonalenie technologii itp.

Oczywistym rozwiązaniem tego problemu jest modelowanie matematyczne opar-
te na metodzie numerycznej. Metoda elementów skończonych jest tutaj niekwestio-
nowanym liderem [65, 70]. Jej wieloletnia walidacja daje prawo do stwierdzenia, że 
adekwatność MES-modeli w pełni odpowiada początkowym założeniom.

Podejścia analityczne przy ustalaniu wytrzymałości mechanicznej, pomimo ich 
konserwatyzmu, zajmują godne miejsce wśród spektrum nowoczesnych metod 
badawczych [83]. Ich przewagą nad pozostałymi metodami numerycznymi jest 
maksymalna możliwa wiarygodność wyników przy użyciu minimalnych zasobów 
obliczeniowych.

W tabeli 1 przedstawiono informacje o właściwościach mechanicznych materia-
łów, które można zastosować do produkcji wirników WBMT.
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Tabela 1  Właściwości mechaniczne materiałów na wirniki WBMT

Nazwa materiału,  
jego znakowane

Obróbka  
cieplna

Granica  
plastyczności, 

MPa*

Gęstość,  
kg /m3

Moduł  
Younga,  

Pa

Współ.  
Poissona 

Stale konstrukcyjne

40Х
Hartowanie mikrofalowe, 
z głębokością warstwy 
1,8–2,2 mm, odpuszczanie

510

7 600–7 800 (1,9÷2,1)·1011 0,25– 0,345Х Hartowanie, odpuszczanie 590

12ХН3А Nawęglanie, hartowanie 
w oleju, odpuszczanie 690

Inconel 718 Hartowanie, odpuszczanie 1 034 8 193 2,04·1011 0,3
Magnetyczne twarde stopy żelaza z chromem i kobaltem (FeCrCo)

25Х15К, Odpuszczanie niskie 400
7 600–7 800

2,1·1011 0,327Х12К, 30Х23К Hartowanie, odpuszczanie 700
CROVAC 12/500 Odpuszczanie niskie 620 7 600

Magnetyczne twarde materiały proszkowe na bazie żelaza, baru lub strontu (FeBa,FeSr)

28БА170, 30РА210, 
30СА320, Y33H, Y40 – 895 4 900–5 100 1,8·1011 0,28

Magnetyczne twarde stopy żelaza z aluminium, niklem i kobaltem (AlNiCo)

AlNiCo-5, AlNiCo-8, 
Koerzit 500 – 345 7 300 – –

Magnetyczne twarde materiały proszkowe dotyczący pierwiastków ziem rzadkich  
na bazie neodymu, żelaza i boru (NdFeB)

VACODYM 6XX, 7XX, 
8XX – 600–1250 7 500–7 800 (1,4÷1,7)·1011 –

Magnetyczne twarde materiały proszkowe dotyczący pierwiastków ziem rzadkich  
na bazie samary i kobaltu (SmCo)

VACOMAX 225, 240 – 400–900 8 400 (1,4÷1,7)·1011 –
VACOMAX 145, 170, 200 – 600–1100 8 400 (1,0÷1,3)·1011 –

Włókna aramidowe i węglowe do bandażowania

Kevlar – 3 000 1440 1,2·1011 –
Twaron, Heracron – 3 600 1300 (1,1÷1,2)·1011 –
РУСЛАН-СВН-Н – 2 800 – (1,1÷1,2)·1011 –
Tenax® IMS65 – 6 000 1 780 2,9·1011 –

Stopy tytanu

B120VCA – 1 000 4 850 1,02·1011 0,3
ВТ3-1 – 830–1 080 4 500 1,15·1011 0,3

Uwaga: * W przypadku magnetycznie twardych materiałów kompozytowych występuje wytrzyma-
łość na ściskanie, natomiast dla włókien aramidowych i węglowych wytrzymałość na rozciąganie.

Źródło: oprac. własne na podst. [13, 19, 26, 39, 59].
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Problemy wytrzymałości mechanicznej wirników WBMT są ściśle związane z za-
gadnieniami dynamiki i niezawodności wibracyjnej maszyny. Drgania wirników 
WBMT mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Można wspomnieć tylko 
o tych, których wpływ uważa się za najbardziej znaczący.

Niewyważenie wirnika. Jest to najbardziej wpływowy czynnik ze względu na nie-
współosiowość środków masy przekrojów poprzecznych wirnika z geometrycznym 
środkiem tych przekrojów. 

Niejednakowa sztywność przekrojów wału w stosunku do osi ortogonalnych. W ta-
kim przypadku wielkość wygięcia wirnika zależy od jego położenia kątowego. 

Siły o charakterze niekonserwatywnym. Siły takie obejmują siły tarcia wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Tarcie wewnętrzne jest spowodowane tłumieniem konstruk-
cyjnym i histerezą materiałów wirnika [92], a tarcie zewnętrzne ruchem wirnika 
w jego własnym środowisku (powietrze, gaz ziemny, mgła olejowa itp.), jak również 
składnikem od tarcia w podporach łożyskowych [69].

Podatność podpór. Wraz z czynnikami omówionymi powyżej, podatność podpór 
łożyskowych wywiera nieliniowy wpływ na dynamikę systemu obrotowego. 

Dynamiczne zaburzenia o charakterze przypadkowym. Takie zakłócenia obejmują 
zwarcia udarowe prądnic lub przeładowania silników, nagła utrata stanu równowagi 
wirnika z powodu jego uszkodzenia.

Najistotniejszą charakterystykę mechaniczną wirnika WBMT można uznać za 
jego prędkość obrotową krytyczną. Dla systemu konserwatywnego, to znaczy dla sys-
temu bez tłumienia, amplitudy oscylacji poprzecznych przy krytycznej prędkości ob-
rotowej dążą do nieskończoności. Tłumienie konstrukcyjne i histerezowe w sposób 
istotny wpływa na amplitudy oscylacji, a same wartości częstotliwości krytyczne są 
słabo od niego zależne.

Stwierdzono, że prędkość obrotowa krytyczna zależy od wielu czynników:
 – stosunków wzajemnych wymiarów wirnika i jego kształtu;
 – właściwości materiałów, z których wykonane są elementy wirnika;
 – właściwości sprężyste podpór łożyskowych;
 – tarcia wewnętrznego (w materiale) i zewnętrznego (w łożyskach);
 – tłumienia konstrukcyjnego.

Trzy ostatnie czynniki są trudne do uwzględnienia i często mają charakter proba- 
bilistyczny.

Przeprowadzona analiza literatury i badania własne [78] potwierdzają, że do po-
znawania dynamiki wirników stosowane są zarówno metody analityczne, jak i nu-
meryczne [61, 88], spośród których analizie MES autorzy publikacji [34, 80] oddają 
zdecydowaną przewagę. Ze względu na złożoność badań eksperymentalnych, ilość 
publikacji z tej dziedziny jest stosunkowo niewielka [49, 66].

Uznano, że najbardziej obiecującym narzędziem w określaniu częstotliwości kry-
tycznych jest analiza modalna macierzy sztywności z wykorzystaniem MES.
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3 9 5  Metody chłodzenia i ocena stanu cieplnego

Oczywistym stwierdzeniem jest to, że zwiększenie prędkości obrotowej prowadzi 
do zmniejszenia masy materiałów aktywnych, wymiarów maszyny i zwiększenia jej 
wskaźników właściwych techniczno-ekonomicznych. Z drugiej strony powoduje to 
wzrost strat w jednostce objętości i zmniejszenie względnej powierzchni chłodzenia 
maszyny. Dlatego wartość adekwatnej oceny stanu cieplnego WBMT w porównaniu 
z innymi rodzajami analiz rośnie, a jej wynik można uznać za jeden ze wskaźników 
jakości realizacji projektu [50, 95].

O znaczeniu badań naukowych w tej dziedzinie świadczy obrona 4 rozpraw, po-
święconych analizie stanu cieplnego maszyn wysokoobrotowych i maszyn z wzbu-
dzeniem od MT, tylko w ciągu ostatnich 6 lat [2, 12, 24, 31].

Spośród wszystkich możliwych sposobów chłodzenia wysokoobrotowych ME 
należy oddzielić maszyny z chłodzeniem naturalnym lub tak zwane maszyny termo-
inercyjne. Można twierdzić, że tej metody chłodzenia nie można uznać za możliwą 
do przyjęcia dla maszyn o stosunkowo wysokich obciążeniach termicznych.

Systemy z przymuszonym chłodzeniem powietrznym dzielą się na bezpośrednie 
i pośrednie [62, 81].

Wentylację własną można uznać za częściowy przypadek przymuszonego chło-
dzenia powietrznego, pośredniego lub bezpośredniego, gdzie ruch powietrza w ma-
szynie odbywa się z powodu wentylatora zamontowanego na wale. Jednak opra-
cowanie projektu wydajnych wentylatorów, pracujących w zakresie prędkości do 
100÷200 tys. obr/min jest tematem odrębnych badań. Dlatego bardziej właściwe 
jest przeprowadzenie takiego chłodzenia poprzez dostarczanie powietrza ze źródła 
zewnętrznego.

Zasadnicze ograniczenia dotyczące przymuszonego chłodzenia powietrznego wy-
magają zastosowania autonomicznych systemów wykorzystujących ciekły czynnik 
chłodniczy, takich jak woda, olej lub płyny o obniżonym punkcie zamarzania itp.

Układy konwekcyjnego chłodzenia cieczą [81] dzielą się na trzy typy:
 – chłodzenie kanałowe, gdzie przenoszenie ciepła odbywa się poprzez elementy 

aktywne i konstrukcyjne do ciekłego czynnika, który przechodzi przez kanały 
wykonane w elementach konstrukcyjnych;

 – bezpośrednie obmywanie przepływającym czynnikiem chłodniczym elemen-
tów konstrukcyjnych, które są zamknięte w hermetycznych powłokach;

 – bezpośrednie chłodzenie strumieniowe, gdzie wymiana ciepła odbywa się za 
pomocą czynnika chłodniczego, dostarczanego strumieniami na powierzchnię 
elementów, w których odbywa się wydzielanie ciepła.



Rozdział 3: Nowoczesne technologie

305

Chłodzenie kanałowe jest uważane za najbardziej uniwersalny i niezawodny typ 
chłodzenia konwekcyjnego. Zaleca się stosowanie w maszynach z nieruchomymi 
uzwojeniami [31, 47].

W elektromechanice lotniczej i kosmicznej znalazł zastosowanie układ chłodze-
nia, który wykorzystuje odparowywanie. Wymiana ciepła przy wrzącym fluidalnym 
czynniku chłodniczym odbywa się na powierzchniach wydzielających ciepło. W ten 
sposób temperatura powierzchni schłodzonej stabilizuje się na poziomie temperatury 
wrzenia czynnika chłodniczego. Złożoność praktycznego wdrożenia takich systemów 
i stosunkowo mały okres międzynaprawczy znacznie ograniczają ich stosowanie.

Typowym rozwiązaniem problemu oceny stanu cieplnego ME jest zastosowanie 
termicznych schematów zastępczych (TSZ), czasem dość złożonych i rozgałęzionych 
[2, 23, 31, 40], zwanych «thermal network». TSZ z powodzeniem wykorzystuje się do 
pierwotnej oceny stanu cieplnego maszyn wysokoobrotowych [1, 32, 90]. Analitycz-
nemu lub empirycznemu badaniu temperatury ME zwykle towarzyszy porównanie 
i weryfikacja z wynikami analizy MES [2, 18, 22, 28, 73]. Dlatego można twierdzić, 
że najlepszym narzędziem do opracowania i uzasadniania struktury TSZ tego czy 
innego układu chłodzenia są wyspecjalizowane modele matematyczne, przeznaczone 
do rozwiązania równania przewodności cieplnej w ujęciu dwu- lub trójwymiarowym.

Z drugiej strony opis procesu wymiany ciepła i masy, który jest procesem rozdzie-
lonym w przestrzeni, z wykorzystaniem lokalnych uśrednionych współczynników 
oddawania ciepła, wprowadza największy błąd w obliczeniach cieplnych. Badania 
w tych obszarach tradycyjnie należały do dziedziny hydrodynamiki [55, 89]. Jednak 
rozwój obliczeniowej hydrodynamiki CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) 
umożliwia również dołączenie do nich elektromechaników. Rozproszenie współczyn-
nika oddawania ciepła na powierzchni stojana i wirnika uzyskano w publikacji [23]. 
Stosując metody CFD, stwierdzono rozkłady wartości lokalnych współczynników 
oddawania ciepła wzdłuż szczeliny powietrznej, części czołowych, promienia łożyska 
gazowego [11, 12, 24, 47, 48]. Te i inne wyniki umożliwiają weryfikację klasycznych 
metod obliczania współczynników oddawania ciepła.

3 9 6  Wnioski

Przegląd literatury na poruszony w publikacji temat wysokoobrotowych bezsz-
czotkowych maszyn elektrycznych ze wzbudzeniem od magnesów trwałych i własne 
autora doświadczenie w tworzeniu WBMT pozwala stwierdzić, że w tym kierunku 
elektromechaniki nie stosuje się kompleksowego podejścia metodologicznego do 
projektowania WBMT, które nie uwzględnia głównych cechy elektromechanicznego 
przekształcenia energii. Opracowanie WBMT, na ogół przeprowadzane jest zgodnie 
z wymaganiami technicznymi indywidualnych odbiorców takimi jak na przykład: 
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wytrzymałość mechaniczna, sztywność konstrukcji, ocena stanu cieplnego oraz nie 
związanymi bezpośrednio z procesami elektromagnetycznymi w WBMT.

Produkcję WBMT można uznać za niezależny kierunek budowy maszyn elek-
trycznych. Szeroki zakres zadań technicznych, których rozwiązania wymagają użycia 
WBMT, dyktują zwiększone wymagania dotyczące ich wskaźników i charakterystyk. 
Spełnienie tych wymagań, pokazuje wielowymiarowość problemu. Obejmuje zadania 
opracowania teorii projektowania, rozwoju i wprowadzania najnowszych rozwiązań 
konstrukcyjnych, procesów technologicznych, itp.

W rezultacie, opracowanie metod obliczania i rozwiązywania problemów tech-
nologicznych towarzyszących produkcji WBMT, z uwzględnieniem przejścia na ja-
kościowo nowy poziom wydajności energetycznej i niezawodności, jest aktualnym 
problemem współczesnej elektromechaniki.

Spis skrótów

BMT – bezszczotkowa maszyna elektryczna ze wzbudzeniem od magnesów trwałych;
CFD – Computational Fluid Dynamics (ang.);
ME – maszyna elektryczna;
MT – magnesy trwały;
WBMT – wysokoobrotowa bezszczotkowa maszyna elektryczna ze wzbudzeniem od 
magnesów trwałych.
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4  

4.1. Działania proekologiczne w ramach społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw

4 1 1  Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jedna z najbardziej dynamicznych, zło-
żonych i stanowiących wyzwanie kwestii dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, spo-
łeczeństwa i gospodarki.

Społecznie odpowiedzialny biznes to długofalowa strategia zarządzania, oparta 
na zasadach dialogu społecznego poszukująca rozwiązań korzystnych zarówno dla 
przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, w tym pracowników i pozostałych intere-
sariuszy. Odpowiedzialność firmy obejmuje zwiększone inwestycje w zasoby ludz-
kie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem. Kwestia ochrony środowiska natu-
ralnego uwzględniana w strategiach i działaniach przedsiębiorstw świadczy o ich 
eko-odpowiedzialności. 

4 1 2  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – koncepcja 

i ewolucja

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibil-
ity) jest strategią działania przedsiębiorstw, w ramach której przedsiębiorstwa do-
browolnie uwzględniają w swoich działaniach trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny 
i środowiskowy. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne inwestuje w zasoby 
ludzkie, ochronę środowiska oraz relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych oraz informacja o tym 
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powoduje wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw na rynku oraz kształtuje 
zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny regionu, jak i gospodarki krajowej.

Jądrem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest  świadoma i dobro-
wolna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za pracowników oraz pozostałych inte-
resariuszy, jak i środowisko naturalne. Są to wszelkie działania wykraczające poza 
wymogi formalne i prawne, które są obligatoryjne dla prawidłowego działania przed-
siębiorstwa. „Społeczna odpowiedzialność zaczyna się tam, gdzie kończy się zasięg 
oddziaływania prawa” [1]. 

Odpowiedzialność, która stanowi najważniejszy element koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu, ma kilka wymiarów, na co wskazuje A.B. Caroll, twórca 
modelu „After profit obligation” (zobowiązania po osiągnięciu zysku) [2]. Według 
tej koncepcji podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest powiększanie bogactwa, 
odpowiedzialność ekonomiczna jest więc podstawą CSR, bezpośrednio powiązaną 
z odpowiedzialnością prawną (spełnianiem wszelkich wymogów prawnych). Dopiero 
po ich realizacji następuje odpowiedzialność etyczna i filantropijna, które są oczeki-
wane i pożądane przez społeczeństwo.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wskazuje, że przedsiębiorstwo 
powinno wspierać dobrobyt i rozwój społeczeństwa. Punktem wyjścia tych dzia-
łań jest ekonomiczna skuteczność działania przedsiębiorstwa, jako podstawowego 
punktu jego istnienia. Organizacja gospodarcza, która nie działa na zasadzie ekono-
miczności, nie realizuje głównej funkcji nałożonej przez społeczeństwo. Realizacja 
tej funkcji w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu utożsamiana jest 
z tworzeniem wartości dla właścicieli i akcjonariuszy, i łączona jest głównie z finan-
sowym wymiarem efektywności zarządzania firmą [3].

W literaturze przedmiotu brak jest jednej, uniwersalnej koncepcji społecznej od-
powiedzialności biznesu, co wynika m.in. z wielowymiarowości tego zagadnienia. 
CSR definiowane jest zazwyczaj jako podejście strategiczne i długofalowe, integru-
jące zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w operacjach biznesowych 
i kontaktach z interesariuszami. Przegląd wybranych definicji społecznej odpowie-
dzialności biznesu zaprezentowano w tabeli 1.

Społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na czterech filarach: miejscu pra-
cy, środowisku naturalnym, społeczności lokalnej oraz szeroko pojętym rynku [4]. 
W ramach filaru drugiego tj. środowiska naturalnego wyróżnia się następujące 
działania:

1. projektowanie przyjaznych dla środowiska produktów;
2. implementowanie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych;
3. wdrażanie oszczędnych technologii;
4. dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów;
5. wprowadzenie eko-etykietowania produktów;
6. ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń;
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7. stosowanie tzw. ekologicznej oceny dostawców;
8. informowanie interesariuszy o zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska.

Tabela 1  Wybrane definicje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Autor (rok) Definicja
Business for Social  
Responsibility (2000)

CSR to prowadzenie biznesu w sposób, który wychodzi naprzeciw lub prze-
wyższa etyczne, prawne, komercyjne i społeczne oczekiwania otoczenia wobec 
biznesu.

World Business Council 
for Sustainable Develop-
ment (2000)

CSR to zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do równoważonego rozwoju 
ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników wraz z ich rodzi-
nami, jak również lokalnych społeczności i społeczeństwa jako całości.

Komisja Europejska – 
Zielona Księga (2001)

CSR to koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają 
aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz kon-
taktach ze swoimi interesariuszami.

Międzynarodowa  
Organizacja Normalizacji 
(2010)

CSR należy traktować jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na 
społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie.

M. Rybak (2001) CSR to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i działań, któ-
re przyczyniają się zarówno do dbałości o własny interes (pomnażanie zysku 
przedsiębiorstwa), jak i ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego.

S. Young (2005) Podejście strategiczne i długoterminowe, oparte na zasadach dialogu spo-
łecznego, przejrzystych relacjach i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla 
wszystkich; to również osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym 
kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami.

A. Paliwoda-Matiolańska 
(2009)

CSR to efektywny proces zarządzania przedsiębiorstwem, który przez odpo-
wiadanie na możliwe do zidentyfikowania oczekiwania interesariuszy przed-
siębiorstwa przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności, zapewniając mu 
stabilność i trwały rozwój, a jednocześnie kształtuje korzystne warunki dla 
rozwoju ekonomicznego i społecznego, tworząc zarówno wartość społeczną, 
jak i ekonomiczną.

B. Rok (2012) Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na za-
sadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla 
wszystkich.

K. Sieradzka (2018) CSR to strategia przedsiębiorstw, będąca odpowiedzią na wyzwania zrówno-
ważonego rozwoju, a przejawiająca się podejmowaniem dobrowolnych dzia-
łań łączących cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Działania te muszą 
przynosić korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i społeczeństwu.

A. Wolak-Tuzimek 
(2019)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest koncepcją, według której 
przedsiębiorstwa tworzące strategię rozwoju dobrowolnie uwzględniają interesy 
społeczne i ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Źródło: oprac. własne własne na podst.: L. Kaliszczak, K. Sieradzka, Zachowania przedsiębiorcze – współ-
czesne wyzwania, Wyd. SPATIUM, Radom 2018, s. 137; A. Wolak-Tuzimek, Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw a konkurencyjność przedsiębiorstw, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019, s. 24–27.

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw spowodował 
konieczność zharmonizowania używanych norm i dostosowanie ich do potrzeb 
wszystkich przedsiębiorstw. Norma ISO 26000 (przyjęta przez Międzynarodową Or-
ganizację Normalizacyjną w 2010 roku) jest pierwszym międzynarodowym standar-
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dem CSR i wskazuje, że społeczną odpowiedzialność biznesu należy rozumieć jako 
odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na rzecz społeczeństwa 
i środowisko [5]. W ramach dostępnych instrumentów wyróżnia się normy, zalecenia 
i wytyczne opracowane przez inne instytucje i organizacje. Zalicza się do nich m.in.: 
United Nations Global Compact, Standard AA1000, Wytyczne Global Reporting In-
dex, System Ekozarządzania i Audytu EMAS.

W literaturze przedmiotu istnieje spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 
koncepcji CSR. Każda ze stron wskazuje ważkie argumenty. Przeciwnicy generalnie 
wskazują na sprzeczność tej koncepcji z kanonami gospodarki rynkowej, zaś zwo-
lennicy twierdzą, że jest nieuniknioną częścią systemu społeczno-gospodarczego. 
Dlatego też każda działalność społecznie odpowiedzialna winna być rzetelnie prze-
analizowana, z uwzględnieniem pozytywnych, jak i negatywnych skutków dla wszyst-
kich obszarów działalności gospodarczej. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa 
przynosi największe korzyści, gdy interesy przedsiębiorstwa łączą się z potrzebami 
społecznymi. Analiza teraźniejszych i przyszłych potrzeb społecznych oraz uwzględ-
nianie ich w celach przedsiębiorstwa, jak i wybór odpowiednich działań nadaje temu 
procesowi wymiar strategiczny. „Działania z zakresu CSR mają najbardziej strategicz-
ny charakter wtedy, gdy firma łączy zaangażowanie społeczne z propozycją wartości, 
czyniąc tym samym oddziaływanie społeczne integralną częścią ogólnej strategii (…) 
Organizacje pozarządowe, rządy i firmy muszą przestać myśleć w kategoriach „spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu” i zacząć myśleć w kategoriach „integracji firmy 
ze społeczeństwem” (…). Każda firma powinna wytypować te problemy społeczne, 
w których rozwiązywaniu jest w stanie pomóc, zapewniając sobie jednocześnie prze-
wagę konkurencyjną” [6].

4 1 3  CSR wobec zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest postrzegany jako działania mające na celu harmoni-
zację pomiędzy zasobami ekonomicznymi, społecznymi oraz przyrodniczymi. Jest to 
koncepcja, która dążenie do wzrostu gospodarczego łączy z poszanowaniem zasobów 
naturalnych i efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów wraz z podnosze-
niem jakości życia.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefiniowane m.in. w dokumencie 
zwanym Agenda 21 [7], który został uchwalony na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 
w 1992 roku. Wskazano w nim, że zrównoważony rozwój może być pojmowany 
w dwojaki sposób [8]:

1. po pierwsze jako, proces rozwoju (biznesu, miast, krajów, regionów itd.), który 
w sposób bezwarunkowy łączy potrzeby obecnego pokolenia z możliwością 
zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń;
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2. w drugim ujęciu jest on rozumiany jako „ciąg zmian, w którym korzystanie 
z zasobów, struktura inwestycji, ukierunkowanie postępu technicznego oraz 
struktury instytucjonalne mają być dokonywane w taki sposób, żeby nie było 
sprzeczności między przyszłymi a teraźniejszymi potrzebami”.

W obu tych podejściach szczególnie podkreśla się znaczenie „międzypokolenio-
wej sprawiedliwości ekologicznej”. Zgodnie z założeniami Agendy 21 zrównoważo-
ny rozwój winien być realizowany poprzez integrację gospodarczą, społeczną oraz 
ochronę środowiska, by zredukować konsumpcję, przywrócić bioróżnorodność oraz 
zmienić styl życia ludzi na bardziej pro-środowiskowy.

Aktualność problematyki zrównoważonego rozwoju znalazła odzwierciedlenie 
w licznych dokumentach instytucji międzynarodowych w tym m.in.:

1. Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business 
Council for Sustainable Development – WBCSD) opublikowała dokument pt. 
„Vision 2050. The new agenda for business” (2010 r.);

2. Komisja Europejska: „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (2010 r.);

3. Zgromadzenie Ogólne ONZ: „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego roz-
woju” (2015 r.);

4. Komisja Europejska: „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy. Europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” (2016 r.).

Cele Zrównoważonego Rozwoju (oraz związane z nimi 169 zadań), zostały okre-
ślone w ramach dokumentu Agenda 2030 i powinny być osiągnięte przez wszystkie 
państwa członkowskie ONZ do 2030 roku. Dotyczą one działań w zakresie pięciu 
obszarów (5P): ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace) 
i partnerstwo (partnership). Cele stanowią szeroki wachlarz wyzwań dla świata, 
w tym [9]:

1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie;
2. Eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywia-

nie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa;
3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz pro-

mowanie dobrostanu;
4. Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia 

się przez całe życie;
5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;
6. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych 

poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;
7. Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowo-

czesnej energii po przystępnej cenie;
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8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodar-
czego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich 
ludzi;

9. Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysło-
wienia oraz wsparcie innowacyjne;

10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;
11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważony-

mi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;
13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich 

skutkom;
14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w spo-

sób zrównoważony;
15. Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania eko-

systemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustyn-
nienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzy-
manie utraty różnorodności biologicznej;

16. Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszyst-
kim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszyst-
kich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu 
społecznemu;

17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development), w języku polskim niejed-
nokrotnie określany jako ekorozwój, zakłada odejście od typowej ochrony środowi-
ska na rzecz włączenia w różnego rodzaju ludzką aktywność celów ekologicznych. 
Takie działanie ma na celu pogodzenie potrzeb ekonomicznych nieustannie wzrasta-
jącej liczby ludności na świecie z koniecznością ochrony zasobów naturalnych. Tylko 
w ten sposób możliwe jest osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego, nienarusza-
jącego w sposób znaczny i nieodwracalny środowiska, w którym żyje człowiek [10].

W polskim ustawodawstwie pojęcie zrównoważonego rozwoju oznacza „taki roz-
wój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań poli-
tycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [11].

W strategię zrównoważonego rozwoju wpisuje się koncepcja społecznej odpowie-
dzialności biznesu, która zakłada, iż sukces przedsiębiorstwa opiera się na długofa-
lowym rozwoju uwzględniającym aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. 
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Wskazuje się nawet, że CSR jest odpowiedzią drugiego sektora gospodarki na wy-
zwania stawiane przez wymogi zrównoważonego rozwoju.

Głosy krytyki koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wymusiły ko-
nieczność jej redefinicji i dogłębnej analizy założeń zrównoważonego rozwoju wraz 
z dopasowaniem do nich działań z zakresu CSR [12], jak i konieczność ich ukie-
runkowania na obopólne korzyści (zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i społeczeń-
stwa) [13]. Efektem tych zmian jest koncepcja CSR 2.0, która odpowiada za bardziej 
efektywne działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i środowi-
skowych. CSR 2.0 oznacza zatem zrównoważony i odpowiedzialny biznes – Corpo-
rate Sustainability and Responsibility, gdzie dwie części składowe stanowią oddzielne, 
jednak splecione ze sobą kwestie [14]. Zrównoważony rozwój winien być celem, zaś 
odpowiedzialność to narzędzia i metody, które pozwolą na jego osiągnięcie. Nowa 
koncepcja CSR wymaga od przedsiębiorstw innego podejścia – „bardziej interaktyw-
nego, oddolnego, nastawionego na interesariuszy, na współtworzenie i różnorodność, 
czego efektem staje się innowacja społeczna” [15].

W odpowiedzi na rosnące potrzeby integracji biznesu w zakresie realizacji zało-
żeń zrównoważonego rozwoju powstał dokument Wizja zrównoważonego rozwoju 
dla polskiego biznesu 2050, gdzie wskazano obszary problemowe, które stanowią wy-
zwanie dla polskich przedsiębiorstw. Zaliczono do nich [16]:

1. kapitał społeczny;
2. kapitał ludzki;
3. infrastrukturę;
4. zasoby naturalne;
5. energię;
6. jakość państwa i instytucji.

We wszystkich wymienionych obszarach, które stanowią zasoby strategiczne dla 
rozwoju kraju, należy podejmować działania w sposób bardziej efektywny, co ozna-
cza większe efekty przy mniejszych nakładach. Wizja zrównoważonego rozwoju dla 
polskiego biznesu jest strategią długookresową, wymagającą wzmożonych działań 
pomiędzy instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym oraz społeczeństwem.

4 1 4  Dobre praktyki środowiskowe w realizacji zrównoważonego 

i odpowiedzialnego biznesu w Polsce

Wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego jest zasobem, który 
powinien przynosić korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jego interesariuszy oraz 
środowiska naturalnego. W celu realizacji tej strategii konieczna jest szeroka infor-
macja i edukacja otoczenia o podejmowanych działaniach. Efektywność podejmo-
wanych działań zależy nie tylko od sprawnie prowadzonej polityki informacyjnej 
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i edukacyjnej, ale przede wszystkim od rzeczywistego włączenia elementów spo-
łecznego zaangażowania przedsiębiorstwa do jego misji i realizacji tych zadań. Jest 
to podstawą wiarygodności przedsiębiorstwa i jego kampanii w społeczeństwie oraz 
warunkiem koniecznym realizacji przyjętej strategii rozwoju.

W Polsce działa grupa przedsiębiorstw, głównie dużych, które realizują działania 
społecznie odpowiedzialne. Ich liczba z roku na rok rośnie o czym świadczą badania 
prowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach raportu Odpowie-
dzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Prowadzone badania dotyczą zaangażowania 
przedsiębiorstw w siedmiu obszarach (zgodnie z normą ISO 26000):

1. ład organizacyjny;
2. prawa człowieka;
3. praktyki z zakresu pracy; 
4. środowisko;
5. uczciwe praktyki operacyjne;
6. zagadnienia konsumenckie;
7. zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W 2018 roku w badaniu wzięło udział 229 podmiotów gospodarczych (w tym 60 
to organizacje MSP). Zwiększyła się nie tylko liczba podmiotów (wzrost o 30%), ale 
i liczba inicjatyw (wzrost o 23%) w stosunku do poprzedniego roku. Do najpopular-
niejszych obszarów należą: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 
(601 praktyk zgłoszonych przez 176 firm), praktyki z zakresu pracy (417 praktyk 
zgłoszonych przez 129 firm) oraz środowisko (235 praktyk zgłoszonych przez 101 
firm).

W ramach obszaru środowisko zrealizowano 235 praktyk, z czego większość, tj. 
60%, stanowiły praktyki nowe (140), pozostałe to praktyki długoletnie. Najliczniejszą 
grupą praktyk są działania z zakresu edukacji ekologicznej, programów pro-środowi-
skowych oraz zrównoważonego transportu (por. tabela 2 i 3). Coraz powszechniejsze 
są wprowadzane działania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (minimalizacja 
zużycia surowców i ich ponowne wykorzystanie) oraz działania w duchu idei zero 
waste, odnoszącej się do ograniczania zużycia plastiku.

Edukacja ekologiczna obejmuje działania przedsiębiorstw, które samodzielnie 
lub we współpracy z organizacjami spoza biznesu, podejmują działania edukacyjne 
w zakresie m.in. recyklingu, anty-smogowym, ekoefektywności. Są to działania pro-
wadzone w różnych placówkach i organizacjach np. szkołach, przedsiębiorstwach, 
urzędach. Ich odbiorcami były dzieci i młodzież szkolna, pracownicy, społeczność 
lokalna, regionalna i krajowa. Praktyki te przybierały postać akcji informacyjnych 
np. rozwieszanie plakatów, akcji edukacyjnych, lekcje szkolne, gry i zabawy czy kon-
kretnych działań np. nasadzenia drzew.
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Programy pro-środowiskowe są działaniami długookresowymi, mającymi na celu 
ograniczanie negatywnego działania tych przedsiębiorstw na środowisko naturalne. 
Są to działania związane z zarządzaniem energią, wodą, logistyką, produktami i od-
padami, zmian w zakresie metod produkcji, czy ograniczaniem smogu. 

Zrównoważony transport obejmuje działania głównie przedsiębiorstw z sektora 
transportu, mające na celu ograniczenie emisji spalin, promocję transportu elek-
trycznego i hybrydowego. Działania te obejmują np. zakup aut elektrycznych lub/
oraz niezbędną infrastrukturę do ich użytkowania np. stacje szybkiego ładowania 
samochodów elektrycznych, jak również promowanie dojazdów do pracy komuni-
kacją miejską lub rowerem.

Tabela 2  Obszar środowisko – wybrane dobre praktyki

Grupa praktyk
Liczba 

praktyk 
ogółem

Firma Dobra praktyka

Edukacja 
ekologiczna 54 Leroy Merlin 

Polska

Wspólnie z naukowcami z Politechniki Krakowskiej przy-
gotowano poradnik nowoczesnego ogrzewania zawierający 
informacje na temat ekologicznych urządzeń grzewczych; 
akcja ekologiczna „świeć przykładem” – zbiórka elektrozło-
mu i zużytych baterii wraz edukacja ekologiczna.

Programy 
pro-środowiskowe 39 Aldi

Realizowane są: polityka zakupowa oleju palmowego, mię-
dzynarodowa polityka zakupowa drewna, międzynarodowa 
polityka zakupowa dotycząca dobrostanu zwierząt, polityka 
klimatyczna.

Zrównoważony 
transport 31 ING Bank 

Śląski

Działania na rzecz elektromobilności: zakup 10 samocho-
dów elektrycznych do floty samochodów służbowych firmy, 
a także uruchomienie 32 ogólnodostępnych stacji ładowania 
samochodów elektrycznych (współpraca z firmami Tauron 
i Innogy). W Katowicach udostępniono mieszkańcom 20 
samochodów elektrycznych w ramach carsharingu (współ-
praca z firmą Tauron).

Ekoefektywność 27 Wawel

Ekologiczna rozbudowa fabryki – w nowych budynkach 
wprowadzono różne instalacje, m.in. kolektory słoneczne, 
urządzenia do odzysku energii cieplnej z rozprężania kon-
densatu, z odgazowywacza termicznego oraz ze spalin ko-
tłów parowych.

Eko-produkt 18 Citi 
Handlowy

Nowa, opatentowana technika produkcji papieru – oparta na 
wykorzystaniu skórek i gniazd nasiennych jabłek (proces ten 
podlega ścisłej kontroli jakości), ma ona minimalny wpływ 
na środowisko. Papier jabłkowy w 100% nadaje się do recy-
klingu, nie zawiera chloru i metali ciężkich. W ramach akcji 
zostało wyprodukowanych 5,5 tys. kalendarzy.

Bioróżnorodność 17 Skanska 
Polska

Nasadzanie drzew, ochrona pszczół – ule na dachach biu-
rowców (Warszawa, Katowice) oraz GreenPlan – oferta eko-
logicznych flot samochodowych.

Eko-biuro 17 Allegro
W siedzibie firmy są zbiorniki na wodę deszczową, która wy-
korzystywana jest do podlewania zieleni, a także w toaletach 
oraz wykorzystywanie kopert wielokrotnego użytku.
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Grupa praktyk
Liczba 

praktyk 
ogółem

Firma Dobra praktyka

Recykling 7
Kompania 

Piwowarska

Strefa EKO na festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą, 
w której uczestnicy imprezy mogli wymieniać odpady zebrane 
na terenie festiwalu na festiwalowe gadżety. W trakcie imprezy 
do strefy przyniesiono łącznie ponad 9 ton odpadów, z czego 
2,5 tony stanowiły wartościowe surowce wtórne. Środki po-
zyskane z ich sprzedaży przeznaczono na rewitalizację zieleni 
w Kostrzynie nad Odrą.

Eko-budownictwo 6 DB Schenker

W nowym ekologicznym terminalu zastosowano rozwiąza-
nia spełniające najwyższe normy pod względem oszczędności 
energii, redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywnej gospo-
darki wodnej i cieplnej. W efekcie tych zmian ograniczono 
produkcję CO2 o 230 ton. Zastosowane zostały m.in. urzą-
dzania grzewczo-wentylacyjne pozwalające na odzysk cie-
pła, kolektory słoneczne podgrzewające wodę użytkową oraz 
zbiorniki na deszczówkę.

Zero waste 6 IKEA Retail

Wprowadzono w restauracjach i bistro w swoich sklepach na-
rzędzie „Food Waste Watcher”. W ramach programu każdy 
wyrzucany przez pracowników odpad żywnościowy jest re-
jestrowany. Pracownicy kuchni zobowiązani są niezdatną do 
sprzedaży żywność zważyć oraz określić jej rodzaj oraz przy-
czynę jej wyrzucenia. W ciągu 1,5 roku trwania programu 
udało się zaoszczędzić 18 ton jedzenia, co odpowiada ponad 
40 tys. posiłków.

Gospodarka w bie-
gu zamkniętym

5
Lafarge 

i PGNiG 
Termika

Utworzono Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS). Za-
kład oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania 
węgla i przekształca je w dwa rodzaje produktów, które wpro-
wadzane są ponownie do obiegu, mają zastosowanie w róż-
nych segmentach gospodarki, m.in. w przemyśle i sektorze 
budowlanym.

Odnawialne źródła 
energii

5
PGE  

Polska Grupa 
Energetyczna

Utworzono Soliński Klaster Energii, gdzie realizowana jest 
współpraca pomiędzy osobami cywilnymi i prawnymi, samo-
rządami oraz lokalnymi firmami. Jej celem jest wytwarzanie, 
równoważenie, dystrybucja i obrót energią z odnawialnych 
źródeł w ramach jednej lokalnej sieci dystrybucji.

Certyfikacja 3
CEMEX 
Polska

Projekt Lipówka – kopalnia przywrócona naturze otrzymała 
certyfikat w zakresie ochrony przyrody (Conservation Certifi-
cation), w kategorii projektów edukacyjnych i zaangażowania 
społecznego. Nieczynna kopalnia została udostępniona spo-
łeczeństwu poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczo-eduka-
cyjnej w 2013 r.

Źródło: oprac. własne na podst.: Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2018, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 01.12.2019).



Rozdział 4: Ekorozwój

331

Tabela 3  Najbardziej aktywne przedsiębiorstwa w ramach obszaru środowisko – TOP 5

Miejsce Przedsiębiorstwo
Liczba 

praktyk
Przykładowa praktyka

1. PGE 16 W 2018 roku rozpoczęła się budowa laboratorium fotowolta-
icznego w Siedlcach. Celem inwestycji, realizowanej na terenie 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, jest przede wszyst-
kim porównanie różnych technologii PV. Laboratorium będzie 
wyposażone w system monitorowania, gromadzenia danych, 
analizy, raportowania oraz sterowania pracą.

2. Carrefour 13 Gospodarowanie odpadami BIO polega na przekazywaniu odpa-
dów organicznych do lokalnych kompostowni, gdzie pozyskuje 
się z nich kompost stosowany do rekultywacji terenów zdegra-
dowanych, do celów rolniczych lub wytwarza się paliwa alter-
natywne. W projekcie bierze udział kilkadziesiąt sklepów sieci 
Carrefour.

3. Polpharma 11 Zachęcając do korzystania z roweru, włącza się w lokalne obchody 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju i organizu-
je bezpłatne techniczne przeglądy rowerowe dla pracowników 
i mieszkańców miasta we współpracy z Grupą Kolarską Staro-
gard Gdański. Firma przygotowała skrócony Kodeks Drogowy dla 
rowerzystów, by promować bezpieczeństwo.

4. BGŻ NBP 8 Bank przyjął cel redukcji emisji CO2 na jednego pracownika 
o 25% do 2020 roku poprzez dołączenie do globalnego Programu 
Redukcji Emisji CO2. Bank prowadzi politykę promowania efek-
tywności energetycznej, m.in. poprzez: minimalizowanie zużycia 
energii, liczby podróży służbowych, wprowadzanie do floty samo-
chodów hybrydowych, projekt przyjaznego środowisku nowego 
budynku centrali oraz ekoinicjatywy dla pracowników.

ING Bank Śląski 8 Bank rozpoczął kampanię Czy my, Polacy, mamy coś wspólne-
go? Nie widać, bo to powietrze, która zachęcała do proaktywnej 
postawy na rzecz czystego powietrza. Bank do propozycji pro-
duktowej wprowadził ofertę finansowania produktów i rozwiązań 
energooszczędnych, rezygnując z prowizji.

Skanska Polska 8 W 2009 roku Skanska stworzyła wewnętrzny system certyfikacji 
umożliwiający ocenę tego, w jakim stopniu projekt jest przyjazny 
środowisku, tzw. Skanska Colour Palette – Paleta Kolorów Skan-
ska. Każdy projekt jest oceniany w czterech kategoriach: energo-
oszczędności, poziomu emisji gazów cieplarnianych, materiałów 
użytych do budowy (ich wpływu na środowisko), wytworzonych 
odpadów i zapotrzebowania na wodę.

5. Leroy Merlin 
Polska

7 W trakcie Dni Bohatera Domu, w weekend 6–7 października 
2018 roku, w sklepach Leroy Merlin Polska w Warszawie prze-
prowadzono akcję ekologiczną „Świeć przykładem”. Jej celem była 
zbiórka elektrozłomu i zużytych baterii oraz szeroko rozumiana 
edukacja ekologiczna prowadzona przez zespół edukatorów.

Źródło: oprac. własne na podst.: Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2018, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 01.12.2019).
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W obszarze środowisko realizowane było 235 praktyki zgłoszone przez 101 przed-
siębiorstw, jednak jedynie kilka z nich może przedstawić dużą liczbę praktyk w tym 
obszarze (por. tabela nr 2). Do najbardziej aktywnych firm pod względem liczby 
zrealizowanych i zgłoszonych praktyk zalicza się: PGE Polska Grupa Energetyczna, 
Carrefour oraz Polpharma, które łącznie zrealizowały 40 praktyk, co stanowiło 17% 
wszystkich zrealizowanych działań w obszarze środowisko w Polsce w 2018 roku.

Należy również zauważyć, że najbardziej aktywne firmy w obszarze środowisko, 
zajęły bardzo wysokie pozycje w rankingu odpowiedzialnych firm w 2018 roku [17]. 
Polpharma była liderem na rynku pod względem jakości zarządzania społeczną od-
powiedzialnością biznesu i jednocześnie liderem branży „dobra konsumpcyjne i far-
macja”, zaś PGE zajął trzecią pozycję w ogólnym zestawieniu i pierwszą jako lider 
branży „paliwa, energetyka, wydobycie”. Sieć sklepów Carrefur zajęła drugą pozycję 
zarówno w branży „usługi, handel, transport”, jak i ujęciu globalnym.

4 1 5  Podsumowanie

Społeczna odpowiedzialności przedsiębiorstw jest koncepcją, która promuje 
dobrowolne włączanie kwestii społecznych i środowiskowych do strategii rozwoju 
firmy. Jest to koncepcja względnie nowa, która jest szeroko dyskutowana, zarówno 
w kręgach teoretyków, jak i praktyków. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne 
stanowią niewielką grupę wszystkich podmiotów gospodarczych na rynku. Jednak, 
jak wskazują badania ich liczba zwiększa się. Uwzględnienie kwestii społecznych 
i ekologicznych w strategii przedsiębiorstwa pozytywnie wpływa na otoczenie, w któ-
rym firma prowadzi swoją działalność. Efektami ekonomicznymi takich działań jest 
zwiększenie poziomu lojalności klientów, stabilizacja na rynku, czy możliwość re-
dukcji kosztów [18].

Jedną z podstawowych kwestii tworzących strategię społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw jest wymiar środowiskowy. Stan środowiska naturalnego to jeden 
z głównych wyznaczników podejmowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa 
dotyczących wyboru lokalizacji, portfela produktów i usług, technologii, dostaw-
ców, partnerów czy też rynków docelowych [19]. Postawa proekologiczna przed-
siębiorstwa staje się coraz bardziej powszechna w wyniku presji społecznej, nowych 
regulacji prawnych oraz coraz bardziej dostępnych, nowoczesnych tzw. „zielonych” 
technologii. Realizacja tych postulatów może oznaczać przyjęcie przez firmę idei 
Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Przedsiębiorstwa w swoich działaniach podejmują liczne inicjatywy ekologiczne 
obejmujące działania i projekty eko-odpowiedzialne. Należy zaznaczyć, że są one 
zróżnicowane i obejmują m.in. certyfikację produktów, redukcję odpadów, recykling, 
nowe pro-środowiskowe regulacje wewnątrz przedsiębiorstwa, odnawialne źródła 
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energii czy stosowanie środków zrównoważonego transportu. Podmioty prowadzące 
takie działania mogą poprawić swój wizerunek, jak również sytuację finansową. Roz-
wój gospodarczy, wzrost zamożności społeczeństwa, dostępność „zielonych” tech-
nologii sprawia, że coraz większa liczba przedsiębiorstw, będzie realizować działania 
eko-odpowiedzialne.
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4  

4.2. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec wyzwań 
zrównoważonego rozwoju

4 2 1  Wprowadzenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju odegrała i nadal odgrywa, istotną rolę 
w kształtowaniu świadomości i wiedzy odnośnie łączenia zagadnień gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych, zarówno w perspektywie makro-, jak i mikroeko-
nomicznej. Przyczyniła się do podjęcia działań w zakresie określenia roli człowieka 
w otaczającej go rzeczywistości oraz konieczności dokonania istotnych zmian co do 
kwestii wykorzystania posiadanych zasobów naturalnych i gospodarczych. 

Zasada zrównoważonego rozwoju opiera się na powiązaniu kwestii ekonomicz-
nych i społecznych z kwestią ochrony środowiska naturalnego. Daje ona możliwość 
zachowania istniejących walorów środowiskowych dla przyszłych pokoleń. Rozwój 
zrównoważony jest jednym z największych wyzwań, wobec którego stoi społeczeń-
stwo i gospodarka światowa. Szczególne znaczenie dla realizacji koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju odgrywają przedsiębiorstwa.

4 2 2  Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój stanowi alternatywę dla rozwoju utożsamianego jedynie 
ze wzrostem gospodarczym. Jest to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych 
pokoleń bez pozbawiania tych możliwości pokoleń przyszłych. Obejmuje on i łączy 
zagadnienia społeczno-gospodarcze z kwestiami ochrony środowiska. Koncepcja ta 
rozwijała się wraz ze wzrostem świadomości i wiedzy społecznej odnośnie postępu-
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jącej degradacji środowiska naturalnego. „Był to świadomy proces nawarstwiania się 
zmian w świadomości społecznej, dorobku nauki, rozwoju instytucji” [1].

Problematyka negatywnego wpływu obowiązującego sposobu gospodarowania 
na stan środowiska naturalnego została uwypuklona w raporcie ONZ „Człowiek 
i środowisko” w 1969 roku (Raport U`Thanta). Wskazywano nie tylko na niewłaści-
we wykorzystanie dostępnych zasobów, ale również wskazywano potrzebę nowego 
podejścia do kwestii ochrony środowiska w aspekcie globalnej odpowiedzialności. 
W raporcie Klubu Rzymskiego (1972 r.) wskazywano katastroficzne wizje przyszłości 
planety w związku z wyczerpalnością posiadanych zasobów. Zaproponowano tzw. 
wzrost zerowy, rozumiany jako strategię przetrwania ludzkości przy zamrożeniu 
wzrostu gospodarczego na osiągniętym poziomie. (por. tab. 1). Pionierskie użycie 
zwrotu „sustainabe development” przypisuje się Barbarze Ward, która w swoich pra-
ca podejmowała zagadnienia ograniczoności zasobów.

Tabela 1  Zrównoważony rozwój na świecie – najważniejsze wydarzenia

Data Wydarzenie o znaczeniu światowym
1969 r. Wystąpienie (Raport) U`Thanta – XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
1972 r. Zwołanie ogólnoświatowej konferencji ONZ „Środowisko Człowieka” w Sztokholmie
1972 r. Pierwszy Raport Klubu Rzymskiego pt. „Granice wzrostu”
I poł. lat 70. Pierwsze użycie określenia sustainable development prawdopodobnie przez Barbarę Ward, 

założycielkę International Institute for Envirnoment and Development
1987 r. Publikacja Raportu Brundtland pt. „Nasza wspólna przyszłość”
1992 r. Konferencja ONZ w Rio de Janeiro „Środowisko i Rozwój” – Szczyt Ziemi:

 – Deklaracja z Rio de Janeiro – Karta Ziemi
 – Globalny Program Działań – Agenda 21
 – Ramowa Konwencja w sprawie zmian klimatu
 – Konwencja o różnorodności biologicznej
 – Zasady w sprawie lasów

2002 r. Szczyt Ziemi w Johannesburgu (RIO +10)
2012 r. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (RIO +20)
2015 r. Szczyt ONZ w Nowym Jorku (Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030)

Źródło: P. Trzepacz, Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] P. Trzepacz, Zrównoważony 
rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla studiów doktoranckich, Kraków 2012, s. 22; E. Olejarczyk, 
Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa 
Ochrony Środowiska”, Nr 2/2016, s. 119–140.

Dla ukształtowania się rozumienia zrównoważonego rozwoju istotne znaczenie 
miało opublikowanie w 1987 r. Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska ONZ 
pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” (zwany także Raportem Brundtland). Zdefiniowano 
go jako rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie prze-
kreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych. Autorzy raportu 
wskazywali, że osiągnięty poziom dobrobytu jest możliwy do utrzymania jedynie 
przy odpowiednim gospodarowaniu, tzn. poprzez łączenie celów ekonomicznych 
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z kwestiami środowiskowymi. Taki model gospodarki zakłada świadome kształto-
wanie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a poszanowaniem środowiska natu-
ralnego oraz ochroną zdrowia człowieka. Doktryna zrównoważonego rozwoju dąży 
do sprawiedliwości społecznej poprzez ekonomiczną i środowiskową efektywność 
przedsięwzięć zapewnioną, m.in. przez ścisły rachunek kosztów produkcji rozciąga-
jący się również w bardzo złożony sposób na zasoby zewnętrzne.

Fundamentalne znaczenie dla terminologicznego ujęcia zrównoważonego rozwo-
ju miały Deklaracje Konferencji Narodów Zjednoczonych m.in.:

1. w sprawie środowiska (przyjęta w Sztokholmie w dniu 16 czerwca 1972 r., tzw. 
Deklaracja Sztokholmska);

2. oraz w sprawie środowiska i rozwoju (przyjęta w Rio de Janeiro w dniu 14 czerwca 
1992 r. podczas tzw. Szczytu Ziemi).

Deklaracja z Rio zawiera 27 ogólnych zasad, praw i obowiązków, które mają sta-
nowić podstawę do budowy nowych relacji pomiędzy państwami, narodami i gru-
pami społecznymi. Zalicza się do nich [2] m.in.:

1. człowiek ma prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą; 
2. państwa mają suwerenne prawo do korzystania ze swoich zasobów natural-

nych, są jednak odpowiedzialne przed obecnymi i przyszłymi pokoleniami za 
zapewnienie, że ich działalność nie spowoduje zniszczenia środowiska; 

3. dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezbędne jest by ochrona środowi-
ska stanowiła nierozłączną część procesów rozwojowych i nie była rozpatry-
wana oddzielnie od nich; 

4. zrównoważony rozwój wymaga likwidacji ubóstwa i zmniejszenia różnic w po-
ziomie życia większości ludzi na świecie; 

5. w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju państwa powinny ograniczyć 
bądź wyeliminować modele produkcji i konsumpcji zakłócające ten rozwój, 
pogłębiać naukową wiedzę w tym zakresie oraz w sposób efektywny zapewnić 
każdemu obywatelowi odpowiedni dostęp do informacji dotyczącej środowiska 
i pogłębiać świadomość społeczeństwa w tej dziedzinie.

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju były tematyką obrad podczas tzw. Świa-
towego Szczytu, który odbył się w Johannesburgu w 2002 r. (RIO +10). Wynikiem 
obrad była tzw. Deklaracja na temat zrównoważonego rozwoju. Zawierała ona m.in. 
następujące stwierdzenia [3]: 

1. za zrównoważony rozwój odpowiedzialność ponosi cała społeczność między- 
narodowa; 

2. warunkami niezbędnymi do osiągnięcia tego celu są m.in. wykorzenienie ubó-
stwa, zmiana wzorców konsumpcji, ochrona zasobów naturalnych;

3. efektem działalności człowieka jest pogarszanie się stanu środowiska w skali 
globalnej polegające m.in. na zmniejszeniu się różnorodności biologicznej oraz 



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

338 

powstawaniu negatywnych zmian klimatu, co w rezultacie pozbawia wielu 
ludzi możliwości godnego życia.

Istotne zmiany w zakresie podejmowanych decyzji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju omawiano w czasie kolejnego Światowego Szczytu w Rio de Janeiro w 2012 r. 
(RIO +20). Efektem obrad było przyjęcie deklaracji Przyszłość jaką chcemy mieć, 
a także decyzja o inauguracji procesu na rzecz opracowania zestawu nowych Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Trzy lata później tj. 25–27.09.2015 r. odbył się szczyt ONZ 
w Nowym Jorku, gdzie przyjęto dokument Przekształcanie naszego świata: Agenda 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030. W dokumencie tym określono 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (zob. tab. 2).

Tabela 2  Cele Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030)

Nr Cele Zrównoważonego Rozwoju
1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie

2. Eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie 
zrównoważonego rolnictwa

3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu
4. Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie
5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt

6. Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważo-
ną gospodarkę zasobami wodnymi

7. Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przy-
stępnej cenie

8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i pro-
duktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi

9. Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie 
innowacyjne

10. Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami

11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu

12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji
13. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony

15.
Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie 
procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej

16.
Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

Źródło: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, http://www.ung.org.pl (dostęp: 20.12.2019).
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W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju została zapisana w art. 5 Konstytucji RP 
– Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju [4], a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie 
Prawo Ochrony Środowiska – taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeba poszczególnych spo-
łeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń [5].

Tabela 3  Terminologia związana z koncepcją zrównoważonego rozwoju

Ekorozwój Ujęcie najstarsze:
Rozwój gospodarczy zgodny z wymaganiami ochrony środowiska życia czło-
wieka, w tym zwłaszcza ochrony przyrody 
Rozwój oparty na kryteriach przyrodniczych
Wyraźnie węższe ujęcie

Zrównoważony rozwój Ujęcie tradycyjne:
Właściwe proporcje w ramach rozwoju 
społeczno-gospodarczego, np. między in-
westowaniem w infrastrukturę techniczną, 
społeczną oraz w inne sektory gospodarcze 
zapewniając tzw. rozwój wewnętrznie 
zgodny

Ujęcie współczesne:
Równowaga w ekosystemach 
(równowaga ekologiczna) oraz 
równowaga między ekonomicz-
nymi, ekologicznymi i społeczny-
mi elementami bądź aspektami 
rozwoju gospodarczego – ład 
gospodarczy, przestrzenny i spo-
łeczny z uwzględnieniem potrzeb 
przyszłych pokoleń

Nie oznacza rozwoju szybkiego
Nie oznacza jednakowego rozwoju dla wszystkich
Nie stanowi uzasadnienia dla dominacji jednego wzorca kulturowego

Rozwój trwały (stabilny) Rozwój społeczno-gospodarczy, który zapewnia odpowiedni stan środowiska 
naturalnego i jego równowagę ekologiczną oraz jakość życia dla przyszłych 
pokoleń
Ma wyeliminować zagrożenia kryzysami gospodarczymi i społecznymi
Najszersze ujęcie

Rozwój samopodtrzy-
mujący się

Podtrzymanie obecnego stanu
Dalszy rozwój możliwy dopiero po zapewnieniu podtrzymywania sytuacji 
obecnej

Źródło: P. Trzepacz, Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] P. Trzepacz, Zrównoważony 
rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla studiów doktoranckich, Kraków 2012, s. 16.

Mimo, znacznej liczby dokumentów i aktów prawnych zarówno na szczeblu kra-
jowym, jak i międzynarodowym brak jest jednolitej, obowiązującej definicji zrówno-
ważonego rozwoju. Obecna literatura (…) dostarcza wielu nowych interpretacji, w za-
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leżności od poziomu agregacji czy też obszaru tematycznego. W dalszym ciągu zauważa 
się brak dokładnego i spójnego znaczenia tego pojęcia, o czym świadczy istnienie prawie 
300 definicji zrównoważonego rozwoju [6]. Wynika to m.in. z wielopłaszczyznowości 
tego pojęcia. Łączy ono podejścia różnych nauk, w tym nauk społecznych i przy-
rodniczych. Ma również charakter integracyjny tzn. jej celem jest zrównoważenie 
podstawowych elementów systemu kształtującego przyszłość ludzkości na Ziemi, 
tj. gospodarki, społeczeństwa i środowiska, tak by żaden z tych elementów nie stano-
wił zagrożenia dla pozostałych. W literaturze przedmiotu często używa się zamiennie 
pojęć „ekorozwój”, „trwały rozwój”, „zrównoważony rozwój”, czy też „rozwój samo-
podtrzymujący”. Nie są to jednak synonimy (por. tab. 3).

W związku z nieścisłościami i niejasnościami definicyjnymi terminu zrównoważo-
nego rozwoju, opisując to pojęcie sięga się często po definicję zawartą w normach i do-
kumentach Konferencji Narodów Zjednoczonych. Zaletą tego sposobu postępowania 
jest to, że definicja ta jest ważna per se, nie musi być dodatkowo uzasadniana i operacjo-
nalizowana. A zatem: Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój zaspokajający podstawowe 
potrzeby wszystkich ludzi, a jednocześnie dbający o ochronę, zachowanie i odnowę zdrowia 
i integralności systemów ekologicznych Ziemi, bez ryzyka, że potrzeby przyszłych pokoleń 
nie będą mogły być zaspokojone, a granice wytrzymałości Ziemi zostaną przekroczone [7].

4 2 3  Odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jest możliwa dzięki prowadze-
niu konkretnych działań na szczeblu nie tylko globalnym, czy krajowym, ale przede 
wszystkim na szczeblu mikroekonomicznym. Prowadzenie zrównoważonej dzia-
łalności gospodarczej oparte jest na łączeniu celów ekonomicznych z celami spo-
łecznymi oraz środowiskowymi. Zrównoważony rozwój to humanitarna koncepcja 
globalnego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia 
i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów naturalnych, z uwzględ-
nieniem długofalowych skutków rozwoju przemysłu [8]. Analizując 17 celów zrów-
noważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 2030 cele 8, 9 i 12 odnoszą się bezpo-
średnio do działalności przedsiębiorstw. Cele te wskazują na promowanie polityki 
rozwojowej wspierającej działalność produkcyjną, przedsiębiorczość, kreatywność 
i innowacje, zachęcanie do rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP, jak również pro-
mowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez zwiększenie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska tech-
nologii i procesów produkcyjnych. Cele te stanowią o możliwości długofalowego 
rozwoju, poprawy wizerunku i reputacji, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstwa w odpowiedzi na rosnące i zmieniające się potrzeby coraz bardziej 
odpowiedzialnych konsumentów.
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Rysunek 1. Mo

Legenda: kolor pomarańczowy – wpływ na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne firmy, szary – wpływ na otocze-
nie wewnętrzne firmy, niebieski – wpływ na otoczenie zewnętrzne firmy

del przedsiębiorstwa zrównoważonego

Źródło: G. Dobrzański, E. Szymańska, Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim – ujęcie 
modelowe i praktyczne, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl (dostęp: 20.11.2019).
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Zrównoważone przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy, który jest elastyczny, 
posiada zdolność dostosowywania się do zmian oraz umiejętność funkcjonowania 
w warunkach kryzysu, a jego podstawowym celem jest rozwój społeczno-gospodarczy 
odbywający się przy poszanowaniu środowiska naturalnego [9]. Natomiast zrównowa-
żony rozwój przedsiębiorstwa należy rozumieć jako poprawę sytuacji finansowo-ma-
jątkowej podmiotu, przy jednoczesnej poprawie warunków i jakości funkcjonowania 
jego pracowników i dbaniu o poprawę standardów związanych z ochroną środowiska 
naturalnego [10]. Jest to proces zmian ilościowych i jakościowych ukierunkowanych na 
jednoczesną realizację założeń gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych [9]. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się na pozytywny wpływ zrównoważonego roz-
woju na konkurencyjność przedsiębiorstw [11], efektywność, zaufanie klientów, re-
putację i wartość firmy [12].

Przedsiębiorstwo, które w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej chce odnieść 
sukces rynkowy, winno równoważyć cele ekonomiczne, środowiskowe oraz społecz-
ne w prowadzonych działaniach oraz planach na przyszłość. W modelu zrównoważo-
nego przedsiębiorstwa autorstwa G. Dobrzańskiego i E. Szymańskiej uwzględnionych 
zostało pięć aspektów: poza klasycznie wskazywanymi (tj. ekonomiczny, ekologiczny 
i społeczny) uwzględniono również aspekt instytucjonalny oraz kulturowy, jak rów-
nież ich wpływ na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa (por. rys. 1). 

Najbardziej rozbudowany jest aspekt społeczny, gdzie wskazano trzy grupy działań, 
które mają wpływ na kontakty przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Do grupy działań, 
które mają wpływ zarówno na otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne zalicza się spo-
łeczną odpowiedzialność i przestrzeganie praw człowieka oraz przejrzystość prowa-
dzonych działań. Grupa działań wpływająca na otoczenie zewnętrzne obejmuje szereg 
działań na rzecz lokalnej społeczności, zaś w przypadku działań odnoszących się do 
wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmuje działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i rozwoju zawodowego pracowników, atmosfery w miejscu pracy oraz 
uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt ekonomiczny, 
który jest najbardziej istotny dla przedsiębiorstwa, związany jest z jego dochodami 
i zyskami, które uwzględniają odpowiedzialność w łańcuchu zaopatrzenia oraz zado-
wolenie klientów. Działania zrównoważonego biznesu obejmują również kwestie eko-
logiczne, które dotyczą działań na rzecz ochrony środowiska zarówno w odniesieniu do 
produktów, jak i podejmowanych działań. Aspekt instytucjonalny i kulturowy stano-
wią o szerokim podejściu do zagadnienia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. 
Pierwszy z wymienionych odnosi się do sprawności instytucji rządowych i samorzą-
dowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Natomiast ostatni z wymienionych obej-
mujący działania na rzecz lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego wpływa 
na reputację i wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.
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4 2 4  Korzyści i bariery implementacji celów zrównoważonego rozwoju 

w polskim biznesie

Konieczność transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju wy-
nika z rosnącej świadomości społecznej dotyczącej m.in. nadmiernej eksploatacji za-
sobów naturalnych oraz postępującej degradacji środowiska naturalnego. Zrównowa-
żony rozwój stał się odpowiedzią na rosnącą potrzebę nowego podejścia do zasobów 
środowiskowych oraz metod ich wykorzystywania przez człowieka i przedsiębiorstwa. 
Realizacja celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w Agendzie 2030 stanowi 
wyzwanie dla przedsiębiorstw, które jednocześnie stają się głównym beneficjentem 
zmian gospodarczych, społecznych i klimatycznych. Do korzyści dla biznesu z tytułu 
zaangażowania w realizację celów zrównoważonego rozwoju zalicza się [13]:

1. stworzenie fundamentów pod długoterminowy sukces – przez poprawę oto-
czenia (społecznego i środowiskowego), w którym biznes funkcjonuje;

2. możliwość lepszego zarządzania ryzykami i kosztami;
3. mocna „licencja na działanie” – wzmacnianie reputacji, lepsze pozycjonowanie 

strategiczne;
4. wzmacnianie relacji z pracownikami, klientami i innymi interesariuszami;
5. dostęp lub kreowanie nowych rynków, technologii, produktów, innowacyjnych 

modeli biznesowych;
6. uspójnienie działań biznesowych z wizją przywódców przedsiębiorstwa oraz 

oczekiwaniami jej pracowników i klientów.

Z badań przeprowadzonych przez CSR Consulting w 2016 roku [14] wynika, że 
większość badanych przedsiębiorstw (62%) realizuje lub przygotowuje się do reali-
zacji celów zrównoważonego rozwoju, przy czym 85% badanych praktyków CSR 
dostrzega możliwość realizacji tych celów poprzez wpisanie ich do strategii CSR, 
a 68% poprzez włączenie w projekty biznesowe. Do korzyści dla biznesu wynikają-
cych z realizacji celów zrównoważonego rozwoju zaliczono [16]: większe zaufanie 
klientów, lepsza reputacja i wzrost wartości firmy oraz wsparcie w realizacji strategii 
CSR, jak również osiągnięcie pozycji lidera CSR. W badaniu wskazano również na 
bariery ograniczające możliwość realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zali-
czono do nich przede wszystkim niedostateczną wiedzę na ten temat, jak również 
niedojrzałą kulturę współpracy w celach pozabiznesowych. Wskazano również na 
brak przekonania kierownictwa firm o konieczności i możliwości działań z zakresu 
zrównoważonego rozwoju oraz brak wsparcia ze strony państwa przy ich realizacji.
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4 2 5  Wnioski

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada zachowanie dostępnych zasobów 
naturalnych i pozostałych zasobów gospodarczych dla przyszłych pokoleń. Łączy 
w sobie kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe nie wskazując na priorytet 
żadnego z nich. W literaturze przedmiotu brak jest uniwersalne definicji tej koncep-
cji, mimo iż te kwestie stanowią podstawę wielu debat naukowych i publicznych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Znajdują one swoje odzwier-
ciedlenie w licznych normach i dokumentach m.in. Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Koncepcja ta pomimo swojej wieloznaczności posiada wspólne elementy, 
jak: oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przezorność w stosunku do 
zasad ochrony środowiska, długookresowy punkt widzenia oraz zgodność z realiami 
społeczno-ekonomicznymi. Zrównoważony rozwój daje zatem szansę do: ograni-
czania degradacji środowiska, ochrony odnawialnych i nieodnawialnych zasobów 
oraz wartości przyrodniczych, zmiany modelu konsumpcji, racjonalizacji produkcji 
oraz podnoszenia i wyrównywania dobrobytu społecznego zarówno obecnie, jak też 
w przyszłości.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju, w swojej istocie makroekono-
miczna, jest realizowana również na poziomie mikroekonomicznym – przedsię-
biorstw, które odgrywają istotną rolę w realizowaniu celów zrównoważonego roz-
woju. To przedsiębiorstwa wpływają na stan środowiska naturalnego oraz korzystają 
z dostępnych zasobów. Szanse sukcesu rynkowego mają te przedsiębiorstwa, któ-
re w podjętych działaniach są wrażliwe społecznie i przyrodniczo. Z tego względu 
przedsiębiorstwa stoją wobec istotnej kwestii opracowania strategii rozwoju, gdzie 
następuje zrównoważenie kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. 
Są to działania trudne i złożone wymagające elastycznego i innowacyjnego podejścia 
kadry zarządzającej, kierowników średniego szczebla oraz pracowników wykonaw-
czych. Wskazuje się na liczne korzyści wynikające z realizacji koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju w tym m.in.: poprawa wizerunku i reputacji, wzrost wartości 
i efektywności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa.
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4  

4.3. Realizacja priorytetu zrównoważonego wzrostu w ramach 
strategii Europa 2020 – ocena krajów UE w okresie 2004–2017

4 3 1  Wstęp

Koncepcja Wzrost zrównoważony, a zatem wzrost mający na celu trwałą popra-
wę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowania właściwych 
proporcji między tzw. kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym [6], jest 
jednym z długofalowych celów rozwojowych Unii Europejskiej, realizowanych m.in. 
w ramach Strategii Europa 2020 w okresie 2010–2020. W świetle jej założeń gospo-
darka UE powinna nie tylko bazować na wiedzy (ang. smart growth) i zachowywać 
dbałość o spójność społeczną (ang. inclusive growth), ale także być gospodarką nisko-
emisyjną, promującą technologie przyjazne środowisku i oszczędnie gospodarującą 
zasobami (ang. sustainable growth). Realizacja priorytetu zrównoważonego wzrostu 
polega na wspieraniu działań krajów członkowskich w zakresie ochrony środowi-
ska naturalnego poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod jego eksploatacji oraz 
kreowanie „zielonych” miejsc pracy. Do 2020 r. w Unii Europejskiej zrealizuje się 
kilka celów cząstkowych w zakresie klimatu i energii określanych ogólnie mianem 
celu rozwojowego „20/20/20”. Chodzi tu o zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych o 20% w stosunku do 1990 r., zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej 
w całkowitym zużyciu energii oraz zwiększenie o 20% efektywności energetycznej 
(zmniejszenie zużycia energii) [3]. Ze względu na wyraźne zróżnicowanie gospodar-
czo-społeczne krajów członkowskich, ich odmienne punkty „startowe”, a zatem różne 
wartości docelowe możliwe do osiągnięcia w założonym horyzoncie czasowym, pań-
stwa te zostały zobowiązane do przełożenia powyższych nadrzędnych celów unijnych 
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na cele krajowe i ich realizacji w ramach Krajowych Programów Reform (KPR), co 
z kolei koordynowane jest w ramach tzw. Europejskich semestrów [4].

Celem rozdziału jest ocena dotychczasowych działań 28 krajów członkowskich 
UE w zakresie realizacji priorytetu zrównoważonego wzrostu na podstawie analizy 
czterech wskaźników monitorujących, przypisanych do celu rozwojowego „20/20/20”. 
W rozdziale dokonuje się także całościowej oceny krajów w powyższym zakresie. 
W tym celu, bazując na taksonomicznej metodzie wzorca rozwoju (TMR) Z. Hell-
wiga, skonstruowano i obliczono sumaryczny wskaźnik zrównoważonego wzrostu 
(SWZW). Takie podejście umożliwia śledzenie zmian pozycji poszczególnych krajów 
w zakresie implementacji założeń „zielonego” wzrostu na tle pozostałych. Analiza 
dotyczy okresu 2004–2017, co pozwala określić zarówno „punkty wyjściowe” dla 
poszczególnych krajów członkowskich (tj. przed rozpoczęciem wdrażania strategii 
Europa 2020), jak i monitorować poziom ich zaangażowania w realizację priorytetu 
zrównoważonego wzrostu w okresie 2010–2017.

4 3 2  Stan realizacji celów priorytetu zrównoważonego wzrostu 

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w okresie 2004–2017

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, będącej skutkiem spalania paliw w sek-
torze energetycznym, przemysłowym, transporcie, budownictwie i rolnictwie jest 
podstawowym wymogiem UE mającym na celu poprawę stanu środowiska natural-
nego. W świetle założeń strategii Europa 2020 emisja CO2 do 2020  r. w krajach UE ma 
zmaleć o 20% w stosunku do roku bazowego (1990 r.), przy czym kraje członkowskie 
w ramach pakietu klimatycznego i tzw. podziału obowiązków (Effort Sharing Decision 
– ESD) miały możliwość wyznaczenia własnych celów narodowych w odniesieniu 
do sektorów non-ETS (sektorów nie objętych prawami do emisji CO2, tj. innych niż 
sektor energetyczny i przemysłowy) [2]. Analizując postępy Unii Europejskiej jako 
całości (UE-28) w realizacji tego celu w można uznać je za zadowalające. W 2004 roku 
emisja gazów cieplarnianych w grupie UE-28 stanowiła 95% emisji z 1990 r., a do 
2010 r. ograniczono ją do 86%. W 2017 r. poziom emisji zmniejszono o 21,7% w sto-
sunku do roku bazowego, osiągając tym samym cel wyznaczony na 2020 r.

Sukcesy poszczególnych krajów członkowskich były jednak zróżnicowane, 
w tym zwłaszcza między grupą „starych” i nowo przyjętych krajów członkowskich 
(w 2004 r. i kolejnych latach). 
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Rysunek 1. Emisja gazów cieplarnianych w krajach UE w 2004, 2010 i 2017 r. (1990=100)

Źródło: [1].

Do 2004 r. redukcja CO2 (w odniesieniu do 1990 r.) nie miała w ogóle miejsca 
w przypadku Cypru, Malty, Słowenii i większości „starych” krajów członkowskich, 
za wyjątkiem Niemiec i Wielkiej Brytanii. Największy spadek emisji w tym czasie 
odnotowano natomiast w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (transformują-
cych swe gospodarki od początku lat 90. XX wieku), a szczególnie na Litwie, Łotwie 
i w Estonii.

Biorąc pod uwagę postępy poszczególnych krajów w okresie 2004–2017, moż-
na zauważyć, że emisja gazów cieplarnianych była znacznie szybciej redukowana 
w krajach „byłej piętnastki” i spadła średnio o 21%, podczas, gdy w grupie „nowych” 
krajów członkowskich o zaledwie 7,4%. Niska dynamika ograniczenia emisji CO2 
po 2004 r. miała miejsce zwłaszcza w Bułgarii, na Cyprze, Litwie, Łotwie i w Polsce. 

Analizując stan emisji gazów cieplarnianych w 2017 r. w stosunku do 1990 r. 
można jednak stwierdzić jej ponad 20-procentowy spadek w większości „nowych” 
krajów członkowskich UE tj. na Litwie (58%), Łotwie (56%), w Rumunii (53%), w Es-
tonii (48%), Słowacji (41%), Bułgarii (40%), Czechach (35%), na Węgrzech (32%) 
i w Chorwacji (21%). Polska i Słowenia w okresie 1990-2017 zredukowały emisję 
CO2 o odpowiednio 12% i 6%, z kolei Malta i Cypr zwiększyły ją o odpowiednio 
12% i 55%. Warto dodać, że zmiany (zwłaszcza pozytywne) w tej grupie krajów za-
chodziły głównie przed ich akcesją do Unii Europejskiej, a zatem i realizacją priory-
tetu zrównoważonego wzrostu w ramach strategii Europa 2020. Odwrotna sytuacja 
miała miejsce w krajach „byłej piętnastki”. Na okres 2004–2017 przypadała bowiem 
największa skala redukcji emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii (38%), 
Danii (30%), Niemczech (26%), Szwecji (24%), Finlandii (21%) i Belgii (20%). Za-
mierzonego 20% progu redukcji nie osiągnęły, jak dotąd, Francja, Włochy, Luksem-
burg, Grecja i Holandia, a Portugalia, Hiszpania i Irlandia jako jedyne w tej grupie 
wykazywały wzrost poziomu emisji CO2 w stosunku do 1990 r. o odpowiednio 23%, 
22% i 13%. 
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Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto stanowi istotny element idei zrównoważonego wzrostu w ramach Unii Euro-
pejskiej. Ogólnounijny cel na poziomie 20% poszczególne kraje członkowskie reali-
zują w oparciu o cele narodowe ustalone w trzynastu z nich na poziomie wyższym od 
celu ogólnego (w granicach 20–49%) oraz w piętnastu krajach na poziomie niższym, 
tj.10–15%. W Unii Europejskiej ogółem w okresie 2004–2017 obserwowano systema-
tyczny wzrost udziału zużycia energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych z 8,5% 
w 2004 r., poprzez 13,1% w 2010 r. do 17,2% w 2017 r. Cel 20-procentowego odsetka 
wykorzystania OZE w skali całej Unii Europejskiej nie został jeszcze osiągnięty. 

Podobnie jak w przypadku emisji gazów w cieplarniach, skala pozyskiwania „zie-
lonej” energii i progres poszczególnych krajów UE w tej dziedzinie był wyraźnie 
zróżnicowany.  

Rysunek 2. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w krajach 
UE w 2004, 2010 i 2017 r. (%) 

Źródło: [1].

Już w 2004 r. kilka krajów UE pozyskiwało ponad 20% energii ze źródeł odna-
wialnych. Należały do nich: Szwecja (39%), Łotwa (33%), Finlandia (29%), Austria 
i Chorwacja (23%), które to jednocześnie w ramach realizacji priorytetu zrówno-
ważonego wzrostu wyznaczyły sobie jako cel zwiększanie tego odsetka do 30–40% 
w 2020 r. Najniższy odsetek (niższy niż 3%) odnotowano natomiast w Wielkiej Bry-
tanii, Holandii, Luksemburgu, Irlandii, Belgii, na Cyprze i Malcie. 

W okresie 2004–2017 właściwie we wszystkich krajach członkowskich obserwo-
wano korzystne zmiany w tym zakresie. Biorąc pod uwagę ich „wyjściową” sytuację 
w 2004 r. można stwierdzić, że najwyższy progres widoczny był w krajach o najniż-
szym poziomie omawianego wskaźnika, czyli w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, 
Irlandii, na Cyprze i Malcie, które w analizowanym okresie kilkudziesięciokrotnie 
zwiększyły jego wartość. Niewielkie pozytywne zmiany w tym zakresie wykazywały 
z kolei Łotwa i Chorwacja, gdzie w okresie 2004–2017 udział wykorzystania energii 
z „zielonych” źródeł wzrósł zaledwie o 16–18%. Słaby wynik, tj. ok. 50% wzrost war-
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tości wskaźnika udziału energii odnawialnej w odniesieniu do dość niskiego pozio-
mu „startowego” (7%), wykazywała też Polska. 

W 2017 r. liderami w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych były kraje 
skandynawskie tj. Szwecja, Finlandia i Dania z wynikiem odpowiednio 55%, 41% 
i 36%. Do liderów należały także Łotwa (39%) i Austria (33%). Kraje te (za wyjąt-
kiem Austrii) do 2017 r. osiągnęły zamierzony cel narodowy, ustalony na poziomie 
wyższym niż ogólnounijny. Do 2017 r. wyznaczony cel narodowy (ustalony na pozio-
mie ok. 20% lub niższym) zrealizowały także Włochy, Rumunia, Litwa, Chorwacja, 
Estonia, Węgry, Czechy i Bułgaria. Najniższy poziom wykorzystania energii ze źró-
deł odnawialnych (oscylujący w granicach 10%) w 2017 r. wykazywały Cypr, Malta, 
Polska, Słowacja, Belgia, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania, które, jak dotąd, 
nie zrealizowały także swych celów narodowych zadeklarowanych w KPR. 

W ramach realizacji priorytetu zrównoważonego wzrostu kraje UE zobowiązały 
się także do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. W skali ogólnounijnej 
chodzi o zmniejszenie do 2020 r. zużycia energii pierwotnej (pozyskanej ze źródeł 
odnawialnych i nieodnawialnych) do 1783 TOE (ton ekwiwalentu ropy naftowej) 
oraz zużycia finalnego energii (przez końcowych odbiorców) do 1086 TOE [3, 8].  
Poszczególne kraje członkowskie wyznaczyły swoje cele narodowe, których znaczne 
zróżnicowanie wynikało z odmiennych „punktów wyjściowych”. W Unii Europejskiej 
ogółem zużycie energii pierwotnej w okresie 2004–2017 spadło o 9,7% z 1707,5 TOE 
w 2004 r. do 1572,7 TOE w 2017 r., a finalne zużycie energii zredukowano o 6,7% 
z 1188,6 TOE w 2004 r. do 1107,7 TOE w 2017 r. Cele założone na 2020 r. w zakresie 
efektywności energetycznej na szczeblu unijnym nie zostały zatem jeszcze osiągnięte. 

W okresie 2004–2017 do krajów o najwyższym zużyciu energii pierwotnej (po-
wyżej 100 TOE) należały Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. 
Kraje te osiągnęły jednak duży sukces we wprowadzaniu pozytywnych zmian w tym 
zakresie. W analizowanym okresie ograniczyły bowiem zużycie o odpowiednio 7,5%, 
9%, 17,7%, 16,6% oraz 11,5%. Szczególnie wysoką redukcję wykorzystania energii 
pierwotnej zaobserwowano w przypadku Litwy (29%), Malty (22%), w Rumunii 
(16,5%), Danii (13,6%), Grecji (22%) i Luksemburga (11%). Tylko Estonia, Polska 
i w niewielkim stopniu Austria, zwiększyły wspomniane zużycie o odpowiednio 11%, 
8,5% i 1,2%. 
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Rysunek 3. Zużycie energii pierwotnej w krajach UE w 2004, 2010 i 2017 r. (w mln TOE)

Źródło: [1].

Do 2017 r. mimo istotnego progresu w zakresie ograniczania zużycia energii pier-
wotnej, założonego celu narodowego nie osiągnęły Bułgaria, Słowacja, Belgia, Niem-
cy, Irlandia, Francja, Holandia i Wielka Brytania. Niepokojąca jest także sytuacja Es-
tonii, a zwłaszcza Polski, które w 2017 r. nie przekroczyły wprawdzie wyznaczonego 
limitu, ale zwiększając zużycie energii w analizowanym okresie o ok. 10% znacznie 
się do niego zbliżyły. 

W dość zbliżony sposób kształtowała się sytuacja poszczególnych krajów UE 
w zakresie finalnego wykorzystania energii. Kraje o najwyższym poziomie zużycia 
tj. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy (w granicach 116 – 220 TOE) w okre-
sie 2004–2017 wykazywały wysoki poziom jego redukcji o odpowiednio 2,5%, 8,9%, 
12,7% i 13,3%. Największe sukcesy w tej dziedzinie odnotowano jednak w Grecji 
(18,5%) oraz Portugalii (14,8%). 

Rysunek 4. Zużycie finalne energii w krajach UE w 2004, 2010 i 2017 r. (w mln TOE)

Źródło: [1].

W analizowanym okresie sześć krajów członkowskich UE, tj. Litwa, Malta, Pol-
ska, Węgry, Słowenia i Austria zwiększyło zużycie finalne energii. W Polsce wzrost 
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o 14,8% skutkował zbliżeniem się do założonego na 2020 r. limitu w wysokości 
71,6 TOE. W przypadku Malty, Litwy, Austrii i Węgier wzrost o odpowiednio 15,9%, 
50%, 4% i 1,7% przyczynił się do przekroczenia założonego celu narodowego. Mimo 
wyraźnego progresu w zakresie redukcji finalnego zużycia energii, do 2017 r. celu 
narodowego nie osiągnęły także Bułgaria, Słowacja, Belgia, Niemcy, Hiszpania , 
Francja, Szwecja i Wielka Brytania. 

4 3 3  Sumaryczny wskaźnik zrównoważonego wzrostu dla krajów UE 

w okresie 2004–2017 

Analizując pozycję poszczególnych krajów UE w zakresie realizacji czterech omó-
wionych powyżej celów trudno jest dokonać ich ogólnej oceny. Identyfikacja liderów 
i krajów wyraźnie opóźnionych pod względem implementacji założeń zrównoważo-
nego wzrostu wymaga wprowadzenia wskaźnika zagregowanego. W tym celu, bazu-
jąc na czterech analizowanych zmiennych (wskaźnikach cząstkowych) skonstruowa-
no i obliczono tzw. sumaryczny wskaźnik zrównoważonego wzrostu (SWZW) dla 28 
krajów UE w wybranych latach okresu 2004–2017. 

4.3.3.1. Metodologia

Do obliczenia sumarycznego wskaźnika zrównoważonego wzrostu wykorzystano 
taksonomiczną metodę wzorca rozwoju (TMR) zaproponowaną przez Z. Hellwiga 
w 1968 r. [5]. Umożliwiła ona uporządkowanie badanych krajów (rankingowanie) 
pod względem ich zaangażowania w realizację celów zrównoważonego wzrostu, 
„zmierzonego” za pomocą jednego, zagregowanego indeksu. Podstawą konstruk-
cji syntetycznego wskaźnika było wskazanie (dla każdego wskaźnika cząstkowego) 
wzorca rozwoju (kraju odniesienia) i obliczenie odległości taksonomicznej (eukli-
desowej) między każdym krajem i obiektem wzorcowym [5, 7]. 

Jako wskaźniki cząstkowe indeksu uwzględniono: wskaźnik udziału energii po-
zyskiwanej z OZE w końcowym zużyciu energii brutto (%), wskaźnik zmian emi-
sji gazów cieplarnianych (1990 = 100), wskaźnik zmian zużycia energii pierwotnej 
(2005 = 100) oraz wskaźnik zmian finalnego zużycia energii (2005 = 100). Dwa ostat-
nie wskaźniki ujęto w postaci względnej (przyjmując 2005 r. jako bazowy), gdyż 
takie podejście pozwala na uwzględnienie w zagregowanym wskaźniku postępów 
poszczególnych krajów w zakresie redukcji zużycia energii, a nie jego bezwzględne 
rozmiary, które – z oczywistych względów – były najwyższe w największych kra-
jach Unii. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brut-
to przyjęto jako stymulantę, tzn. cechę kraju, której wysokie wartości są pożądane 
z punktu widzenia finalnej wartości wskaźnika syntetycznego. Pozostałe trzy wskaź-
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niki cząstkowe potraktowano jako destymulanty, tj. cechy, których niższa wartość 
wpływa korzystnie na pozycję kraju w analizowanej grupie. 

Wskaźnik syntetyczny dla kraju i w danym roku obliczono według następującej 
procedury:
a) Wyznaczono znormalizowane wartości wskaźników cząstkowych wykorzystując 

następującą formułę:

(1)
 

gdzie: 
xij – i-ta wartość (dla kraju i) wskaźnika cząstkowego j,
xJ
– – średnia arytmetyczna wskaźnika j w grupie krajów,
sj – odchylenie standardowe wskaźnika j,

b) Jako wzorzec rozwojowy przyjęto z0 = [z01, z02,…, z0j] , gdzie 

(2)

 

c) Obliczono odległości euklidesowe kraju i do obiektu wzorcowego: 

i= ,…,n (3)
 

d) Wyznaczono wartość sumarycznego wskaźnika zrównoważonego wzrostu 
(SWZW) dla kraju i wykorzystując następującą formułę:

i= ,…,n (4)
 

gdzie:

(5)
 

(6)
 

(7)
 

Obliczony indeks sumaryczny z reguły przyjmuje wartości z zakresu (0–1). Zda-
rza się jednak, że otrzymane wartości są ujemne. Oznacza to, że analizowany kraj 
wyraźnie różni się in minus od pozostałych z analizowanej grupy. 
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4.3.3.2.  Wyniki

Na rysunku 6. przedstawiono wartość sumarycznego wskaźnika dla poszczegól-
nych krajów UE i ich podgrup w wybranych latach okresu 2004–2017. 

Rysunek 5. Sumaryczny wskaźnik zrównoważonego wzrostu w krajach UE w 2004, 2010 i 2017 r.

Źródło: [1].

Biorąc pod uwagę łącznie cztery realizowane cele można stwierdzić, że kraje 
„byłej piętnastki” (UE-15) charakteryzowały się wyraźnym progresem w zakresie 
wdrażania priorytetu zrównoważonego wzrostu. Średnia wartość wskaźnika suma-
rycznego dla tych krajów wzrosła o 46% z 0,25 w 2004 r. do 0,37 w 2017 r. Najwyższy 
wzrost miał miejsce w przypadku Finlandii, Belgii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Grecji, Włoch i Niemiec. W analizowanym okresie jedynie Irlandia i Au-
stria odnotowały spadek wartości SWZW o odpowiednio 26% i 38%. 
Inaczej kształtowała się sytuacja w „nowych” krajach członkowskich (UE-13). Mimo wysokiej wartości 
wskaźnika sumarycznego dla tej grupy w momencie ich akcesji do UE (w 2004 r. jego średni poziom wy-
nosił 0,39), w kolejnych latach, w tym zwłaszcza w okresie oficjalnego wdrażania strategii Europa 2020, 
ulegał on stopniowemu pogorszeniu i w 2017 r. wyniósł 0,27, obniżając się tym samym o ok. 28%. Pogor-
szenie wyników było szczególnie widoczne w przypadku Cypru, Malty oraz Polski, dla których wskaźnik 
zagregowany w okresie 2010–2017 przyjmował wartość ujemną.

W 2017 r. liderami wśród „nowych” krajów członkowskich pod względem sku-
teczności wdrażania idei zrównoważonego wzrostu były Litwa, Łotwa, Chorwacja 
i Rumunia, dla których wartość omawianego wskaźnika była zbliżona lub nawet wyż-
sza od jego średniej wartości w krajach grupy UE-15. 

Na bazie otrzymanych wartości wskaźnika zagregowanego sporządzono ranking 
badanych krajów w wybranych latach (tj. 2004, 2007, 2010, 2013 i 2017 r.). Wyraźnie 
wynika z niego, że większość krajów UE-13 charakteryzowała się słabnącą pozycją na 
tle pozostałych krajów UE pod względem efektywności wdrażania założeń „zielonej 
gospodarki”, zwłaszcza po 2010 r. Względnie dobrą pozycję w ostatnich latach zajmo-
wała jednak Rumunia (będąca liderem rankingu w 2010 i 2013 r. oraz plasująca się na 
3. miejscu w 2017 r.), Bułgaria (2 i 11 miejsce w rankingu), Chorwacja, Litwa i Łotwa 
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(które stabilne miejsca w pierwszej dziesiątce utrzymywały w całym analizowanym 
okresie). W okresie 2010–2017 pogorszyła się pozycja Estonii (miejsce od 22. do 26.), 
a przede wszystkim Polski, która po 2010 r. zajmowała 27. i 28. miejsce w rankingu. 
W całym analizowanym okresie ostatnie miejsca zajmowały także Cypr i Malta. 

W okresie 2010–2017 coraz wyższy poziom implementacji założeń zrównoważo-
nego wzrostu wykazywała Dania (przesunęła się w rankingu z 18. miejsca w 2010 r. 
do 1. w 2017 r.), Grecja (5. i 8. pozycja w ostatnich latach), Włochy (stabilna pozycja 
w „pierwszej dziesiątce” po 2010 r.), Finlandia (zmiana pozycji z 23. miejsca w 2010 r. 
do 4. lokaty w 2017 r.) oraz Szwecja (stopniowa poprawa pozycji po 2010 r. z 6. do 2. 
miejsca w 2017 r.). Wśród krajów UE-15 na słabej pozycji na tle pozostałych krajów 
Unii pozostawały Belgia (23–24 miejsce w rankingu), Irlandia (17–25 pozycja po 
2010 r.), Luksemburg i Holandia (zajmujące miejsca od 20 do 24). 

Tabela 1  Pozycja poszczególnych krajów UE pod względem kształtowania się sumarycznego 
wskaźnika zrównoważonego wzrostu w wybranych latach okresu 2004–2017 

Kraj 2004 2007 2010 2013 2017

Bułgaria 3 12 2 2 11
Czechy 21 14 16 16 14
Estonia 5 25 22 26 24
Chorwacja 2 8 7 3 5
Cypr 26 28 28 25 26
Łotwa 1 19 9 10 7
Litwa 11 21 3 11 10
Węgry 7 4 5 6 18
Malta 24 27 26 28 27
Polska 10 22 27 27 28
Rumunia 17 3 1 1 3
Słowenia 8 10 19 18 15
Słowacja 6 5 15 14 16
Belgia 27 16 25 24 23
Dania 13 13 18 8 1
Niemcy 23 6 17 21 17
Irlandia 19 26 21 17 25
Grecja 15 23 10 5 8
Hiszpania 20 24 11 12 20
Francja 16 7 14 20 12
Włochy 12 11 8 9 6
Luksemburg 18 17 20 22 21
Holandia 25 18 24 23 22
Austria 4 2 12 19 19
Portugalia 14 9 4 7 13
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Finlandia 28 20 23 13 4
Szwecja 9 1 6 4 2
Wielka Brytania 22 15 13 15 9

Źródło: oprac. własne na podst.: [1].

4 3 4  Podsumowanie

Analizując stan realizacji priorytetu zrównoważonego wzrostu (w ramach strategii 
Europa 2020) w Unii Europejskiej (jako całości) można stwierdzić, że jest on zadowa-
lający. W 2017 r. cel dotyczący emisji gazów cieplarnianych został już zrealizowany, 
a pozostałe trzy mają szansę być osiągnięte do 2020 r. 

Postępy poszczególnych krajów UE we wdrażaniu założeń „zielonego wzrostu” 
były jednak bardzo zróżnicowane. Wyraźny wysiłek skutkujący szybkimi, pozytyw-
nymi zamianami w tym zakresie widoczny był w krajach „byłej piętnastki”, m.in. 
w krajach skandynawskich. Wyraźny progres obserwowano także w przypadku Nie-
miec, Francji czy Wielkiej Brytanii, tj. największych krajów Unii, przekraczających 
wyznaczone limity w pierwszej dekadzie XXI wieku, a które do 2017 r. znacznie 
poprawiły wskaźniki monitorujące realizację celu rozwojowego „20/20/20”. 

Analiza tych wskaźników, jak i obliczonego wskaźnika sumarycznego wskazuje, 
że dotychczas do sukcesu Unii jako całości w niewielkim stopniu przyczyniały się 
„nowe” kraje członkowskie. Wykazywały bowiem słabnącą pozycję w zakresie re-
alizacji wspominanych celów, zwłaszcza po 2010 r. Dotyczy to szczególnie Polski, 
która należała, jak dotąd, do grona krajów UE o najniższym stopniu zaangażowania 
w realizację priorytetu zrównoważonego wzrostu (szybko zbliżając się tym samym 
do limitów ustalonych na 2020 r.). 

Należy pamiętać, że priorytety polityki klimatyczno-energetycznej Unii Euro-
pejskiej, wyznaczone na kolejny okres tj. 2020–2030 r., są znacznie bardziej ambitne 
(wzrost redukcji CO2 do 40%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu do 32% oraz efektywności energetycznej do 32,5%), a ich reali-
zacja będzie wymagała wzmożonego wysiłku wszystkich krajów członkowskich. Nie 
będzie ona możliwa bez podjęcia bardziej intensywnych działań, zwłaszcza w „no-
wych” krajach członkowskich, m.in. w zakresie projektów z zakresu inwestycji i mo-
dernizowania infrastruktury energetycznej. Dla wielu z nich będzie to ogromnym 
wyzwaniem, w tym także dla Polski.
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4  

4.4. Inwestycje proekologiczne jako strategia dywersyfikacji 
ryzyka bankowego w działalności holdingów finansowych  
na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki

4 4 1  Wstęp

Od lat 70. XX w. obserwujemy wzrost ryzyka na światowych rynkach finanso-
wych. Powodem tej sytuacji był splot szeregu istotnych wydarzeń zarówno na ryn-
kach finansowych jak i w sferze realnej. 

Skala destabilizacji rynków finansowych oznaczała konieczność reakcji nie tyl-
ko ze strony samych instytucji, ale również rządów poszczególnych krajów, jak też 
organizacji międzynarodowych. Głównym kierunkiem podjętych działań była chęć 
wzmocnienia instytucji finansowych poprzez koncentrację kapitału, separację róż-
nych rodzajów ryzyka rynkowego w sektorze czy też zmiany norm ostrożnościowych 
dla poszczególnych rodzajów działalności finansowej i reformę regulacji nadzor-
czych. Skuteczność wielu z tych rozwiązań jest po doświadczeniach kryzysu finan-
sowego z 2007 roku negowana. Wskazuje się, iż niektóre z przyjętych rozwiązań nie 
tylko nie ograniczyły ryzyka, ale wręcz stworzyły warunki dla pojawienia się nowych 
zagrożeń. Najczęściej wymieniane to: zjawisko hazardu moralnego, nieprawidłowej 
wyceny aktywów, pojawianie się baniek spekulacyjnych, a także alienacji rynków 
finansowych czy finansyzacji gospodarki. Dodatkowo, pomimo rozwoju techniki da-
jącej możliwość natychmiastowego dostępu do informacji asymetria informacyjna 
jest ciągle obecna na rynkach finansowych. Ryzyko na jakie wystawione są jedni 
uczestnicy rynku stanowi okazję do spekulacji dla innych. Wykorzystać te okazje 
mogą przede wszystkim „duzi” uczestnicy rynku. Przy okazji omawiania tych zjawisk 
często wymieniany jest termin holding finansowy. 
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Zarzuty, które najczęściej pojawiają się przy okazji omawiania działalności hol-
dingów finansowych dotyczą nadmiernej koncentracji aktywów na rynkach finanso-
wych, tak w obrębie poszczególnych jego segmentów, jak również łączenia różnych 
rodzajów pośrednictwa finansowego w ramach jednej instytucji. W konsekwencji, 
ryzyko pochodzące z różnych obszarów rynku finansowego jest kumulowane zarów-
no w ujęciu funkcjonalnym jak również geograficznym, w ramach jednej instytucji 
finansowej i dochodzi do „zarażania” nim kapitałowo powiązanych instytucji finan-
sowych. Dla przeciwników holdingów finansowych ma to dowodzić ich negatyw-
nego wpływu na stabilność systemów finansowych poprzez możliwość wpływania 
na wycenę aktywów i kreowania tym samym baniek spekulacyjnych. (Dungey, Fry, 
Gozales-Hermosillo, Martin, 2011, s. 11–13). 

Jednakże, obserwując strategie działania holdingów finansowych można zaobser-
wować, że działalność tych instytucji zaczyna istotnie wykraczać poza usługi finan-
sowe. Dotyczy to m.in. największych holdingów na rynku USA (American Expres, 
Bank of America, Citigroup, General Electric oraz JP Morgan Chase). Rodzi się py-
tanie o cel takich działań oraz ich możliwe skutki zarówno dla samych instytucji jak 
również dla ich klientów. Czy taka strategia działania holdingów finansowych może 
przyczynić się do ograniczenia ryzyka na rynkach finansowych czy przeciwnie – na-
stąpi jego eskalacja. 

Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie czy strategie rozwojowe 
holdingów finansowych, obejmujące podejmowanie w ramach danej grupy kapitało-
wej działalności niefinansowej skupionej na inwestycjach proekologicznych, sprzyjają 
pozyskiwaniu nowych klientów oraz zwiększeniu udziału w rynku. Czy strategia ta 
przyczynia się do dywersyfikacji ryzyka i w konsekwencji jego ograniczenia na przy-
kładzie doświadczeń rynków finansowych Stanów Zjednoczonych.  

4 4 2  Istota ryzyka bankowego 

W literaturze znajdujemy kilka definicji ryzyka bankowego. Podstawowa różnica 
dotyczy samego pojmowania zjawiska zmienności wyniku. Część autorów utożsa-
mia ryzyko z możliwością wystąpienia zmiany wyniku, w stosunku do zakładanego 
w procesie decyzyjnym. Jest to tak zwane ryzyko pozytywne, które określane inaczej 
jako spekulatywne (Gątarek, Maksymiuk, Krysiak, Witkowski, 2001, s. 7). Ten sposób 
podejścia do ryzyka jest najczęściej stosowany w zarządzaniu ryzykiem finansowym, 
z jakim w swojej działalności mają do czynienia zarówno podmioty finansowe jak 
i niefinansowe (Janusz, 2013, s. 174). Spośród podmiotów finansowych ten rodzaj ry-
zyka jest najbardziej charakterystyczny dla instytucji rynku ubezpieczeniowego (Wil-
liams, Smith, Young, 2012, s. 41–43). Z ryzykiem negatywnym mamy do czynienia 
w sytuacji, gdy zmiana wyniku jest jednostronna i oznacza jedynie możliwość jego 
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pogorszenia. Ten typ ryzyka określamy inaczej jako czyste. Na rynkach finansowych 
tego rodzaju ryzyko dotyczy głównie banków i wiąże się z działalnością kredytową 
(Przybylska-Kapuścińska, 2001, s. 31–33). 

Ryzyko bankowe wiąże się z wykonywaniem różnorodnych czynności banko-
wych. Nie można ograniczać go do zastrzeżonej dla banków działalności kredytowej 
i potraktować jako niebezpieczeństwo pogorszenia wyniku finansowego i wystąpie-
nia innych nieprawidłowości, których konsekwencją może być nawet upadłość (Raj-
czyk M., 1997, s. 50). W praktyce działalności bankowej mamy bowiem również do 
czynienia z ryzykiem oznaczającym możliwość powstania zarówno zysków jak i strat 
w wyniku niepewności co do przebiegu zjawisk związanych z działalnością bankową 
(Fedorowicz, 1996, s. 6–7). 

Wśród autorów definicji ryzyka bankowego nie ma również zgodności co do 
tego, czy w działalności bankowej faktycznie mamy do czynienia z ryzykiem czy też 
z niepewnością. Według niektórych ryzyko występuje wtedy, gdy można określić 
ilościowy wynik podjętych decyzji (Jajuga, 1996, s. 99 oraz Stoner, Wankler, 1996, 
s. 125–126). W sytuacji, gdy rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia określonego 
wyniku jest nieznany mamy do czynienia ze zjawiskiem niepewności (Knight F., 
1971, s. 13). Złożony charakter ryzyka bankowego oraz fakt, że wiele z jego składo-
wych jest niemierzalnych oznacza, iż możemy przyjąć założenie, że działalność ban-
kowa (czy też szerzej finansowa) obciążona jest nie tyle ryzykiem co niepewnością. 

Dla potrzeb realizacji celu niniejszego opracowania przyjęte zostało założenie, iż 
w swojej działalności banki mają do czynienia z ryzykiem, którego wieloczynnikowy 
charakter uniemożliwia jego całościowy pomiar. 

Obserwowany od lat 70. XX w. wzrost ryzyka na rynkach finansowych koncen-
truje się wokół różnorakich zjawisk. Są to między innymi: deregulacja rynków finan-
sowych w zakresie swobody przepływu kapitału, wzrost regulacji ostrożnościowych 
w sektorze finansowym, nakładające się w czasie i przestrzeni procesy globalizacji 
oraz integracji gospodarczej, a także z rozwojem technik informacyjnych. Wzrost re-
gulacji ostrożnościowych i koszty z nimi związane są przenoszone na instytucje two-
rzące system i nabierają stopniowo ponadnarodowego charakteru, czego przykładem 
mogą być rozwiązania w zakresie nadzoru finansowego na rynku Unii Europejskiej 
(Olszewska 2012, s. 228–229). 

Prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych stawia banki przed ry-
zykiem politycznym i regulacyjnym. Ryzyko polityczne zewnętrzne wiąże się z możli-
wością poniesienia strat w wyniku nieprzewidywalnych zmian na rynku kraju prowa-
dzonej działalności wywołanych napięciami politycznymi (mogą one ograniczać lub 
całkowicie uniemożliwiać działalność w wyniku embarga), konfliktami zbrojnymi 
czy zmianą regulacji gospodarczych. Ryzyko polityczne wewnętrzne wynikać może 
z aktywności państwa i urzędników w zakresie np.: regulacji podatkowych, zakazów 
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i nakazów w określonych obszarach działalności banków (reglamentacja na rynku 
dewizowym) oraz szeregu innych regulacji prawnych (Zalewska, 2007, s. 289). 

Również globalizacja ma dla instytucji finansowych istotne znaczenie i jest źró-
dłem różnorakich szans i zagrożeń. Po stronie szans można wskazać wzrost konku-
rencji transgranicznej oraz możliwość ekspansji instytucji finansowych na niedostęp-
ne wcześniej rynki. O skali tych możliwości możemy wnioskować w oparciu o udział 
banków w obsłudze rozliczeń w handlu międzynarodowym, ogromna „nadwyżka” 
ich wartości pokazuje skałę możliwości, jakie znoszenie barier w przepływie kapita-
łów stwarza bankom i innym instytucjom finansowym (Oręziak, Pietrzak, 2000/2001, 
s. 39). Głównym zagrożeniem umiędzynarodowienia działalności banków jest roz-
przestrzenianie się szoków popytowych i podażowych w efekcie „zarażania” się in-
stytucji finansowych, co w ujęciu makroekonomicznym oznacza wzrost ryzyka sys-
temowego, a w ujęciu mikroekonomicznym konieczność absorpcji strat oddziałów 
zagranicznych przez krajowe centrale banków.

Ponieważ zmiany, o których mowa dotyczyły w takim samym stopniu wszystkich 
podmiotów gospodarujących wpłynęły istotnie na zmianę struktury popytu na usługi 
finansowe i niefinansowe. Banki przejęły wiele czynność z zakresie gospodarki finan-
sowej od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w większym stopniu uzależniając 
się od ryzyka zmian popytowych (Kowalik, 2002, s. 161). Wymusza to na instytu-
cjach finansowych zmiany polegające na odejściu od tradycyjnych form konkurencji 
w pozyskiwaniu klientów i zarządzaniu ryzykiem. Coraz częściej w strategiach za-
rządzanie ryzykiem w działalności bankowej widoczne są działania mające na celu 
jego dywersyfikację na rynku finansowym oraz niefinansowym. 

4 4 3  Uwarunkowania konkurencji na rynku bankowym a rozwój 

holdingów finansowych jako formy organizacji przedsiębiorstwa 

na rynku finansowym

Rynek finansowy jest przykładem rynku, na którym występuje niedoskonały mo-
del konkurencji. Główną przyczyną tej sytuacji są bariery wejścia oraz asymetria in-
formacji. Asymetria informacji dotyczy przede wszystkim klientów instytucji finan-
sowych oraz w mniejszym stopniu samych instytucji. Rynek ten jest dość typowym 
przykładem konkurencji monopolistycznej ewoluującej w kierunku oligopolu (Dach, 
2002, s. 175–180). Oligopol może powstać w wyniku sojuszy rynkowych zawieranych 
poprzez grupy słabszych kapitałowo uczestników rynku lub przejęcia ich przez domi-
nujące kapitałowo podmioty. W oligopolu dominują pozacenowe formy konkurencji 
poprzez reklamę, poprawę jakości oraz atrakcyjności produktów oraz wprowadza-
nie nowych, stosowanie dogodnych dla odbiorców form i warunków sprzedaży. Na 
rynku finansowym, gdzie prowadzenie określonych rodzajów działalności wymaga 
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odrębnych licencji najbardziej dogodną formą realizacji tej strategii jest tworzenie 
holdingów (Berger & Saunders & Scalise & Udell, 1998, s. 187–229).

Forma rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, stanowi dla niego wyznacznik 
konkurencji, jaka może się na tym rynku pojawić oraz dostępnych strategii działania, 
choćby w zakresie zarządzania ryzykiem. Jednak niezależnie od modelu rynku finan-
sowego oraz od obranej strategii rozwojowej banki, wespół z innymi instytucjami 
finansowymi realizują określone funkcje. Są to, między innymi: przeprowadzanie 
i rozliczanie płatności, agregacja i dezagregacja funduszy (w literaturze polskoję-
zycznej określane częściej jako transformacja kwot i terminów), transfer funduszy 
(lub inaczej alokacja środków), pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, zarządzanie 
ryzykiem, przejmowanie ryzyka agencyjnego oraz transakcyjnego (Sinkey Jr, 2002, 
s. 4). Odmiennego zdania jest J. E Stiglitz, który to z kolei twierdzi, że banki dążąc 
do zwiększenia efektywności swojej działalności poprzez stosowanie nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych (internet, extranet) przyczyniają się do wzrostu ryzyka 
(Stiglitz, 2011, s. 139–149). Do wzrostu tego ryzyka na rynku bankowym przyczynia 
się również tworzenie zbyt dużych form organizacyjnych. Stwarza to warunki do 
angażowanie się instytucji w operacje o wysokim ryzyku w oczekiwaniu na pomoc 
instytucji państwowych w sytuacji zagrożenia (Admati, Hellwig, 2013, s. 60–73). Ten 
rodzaj zachowań rodzić może jeszcze inne zagrożenia poza koniecznością angażo-
wania pieniędzy publicznych w ratowanie poszczególnych instytucji celem ochrony 
stabilności systemu jako całości. Jest to zagrożenie typowym efektem wypierania 
z rynku instytucji odpowiedzialnych, które nie są w stanie konkurować z dużymi, 
działającymi na granicy ryzyka (Masiukiewicz, 2012, s. 49–58). 

Od początku lat 90. XX w. nastąpiły istotne zmiany w strukturze klientów insty-
tucji finansowych, szczególnie banków. Rosnące rozwarstwienie dochodów osób fi-
zycznych doprowadziło do powstania nowej grupy klientów. To klienci indywidualni, 
których aktywa dorównują wartością aktywom średnich i dużych podmiotów gospo-
darczych. Banki zaczęły rozwijać kompleksową, spersonalizowaną formę świadczenia 
usług dedykowaną dla najzamożniejszych klientów (Dziawgo, 2003, s. 14) określaną 
jako Private banking. Polega ona na umiejscowieniu swoich klientów w centrum 
procesu decyzyjnego. Oznacza to możliwość natychmiastowej identyfikacji potrzeb 
klientów i dostosowanie do nich oferty banku. Tak osiągana optymalizacja oferty 
produktowej to znaczące ograniczenie ryzyka rynkowego wywołanego wstrząsami 
popytowymi (Weldon, 1997, s. 17). Podstawą tego rodzaju działalności jest bezpo-
średni kontakt klienta i doradcy, mający na celu nie tylko identyfikowanie potrzeb 
klienta, ale także stworzenie więzi oraz podtrzymanie jej dzięki odpowiednim dla 
danej grupy klientów kanałom łączność. Dla jednych będzie to tradycyjna forma 
kontaktu (w formie pisemnej, czy kontakt telefoniczny), dla innych będą to kontakty 
elektroniczne. Ponieważ owe potrzeby klienta odbiegają często poza standardowe 
usługi bankowe i dotyczą szeroko pojętego stylu życia klienta (moda na gadżety, na 
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aktywność fizyczną, zdrowa dieta, produkty Eko) holdingi finansowe mają szansę 
skutecznie rozwijać strategię Private banking (Olszewska, 2015, s. 125).

Jedną z istotniejszych strategii rozwojowych banków przełomu XX oraz XXI w. 
jest strategia określana jako cross-selling. Strategia ta oparta jest na identyfikowaniu 
preferencji klienta dotyczących usług finansowych poprzez nawiązanie do główne-
go rodzaju produktu, z którego ów klient korzysta. Mogą to być produkty związa-
ne z oszczędzaniem, z pozyskiwaniem kapitału lub zapewnieniem bezpieczeństwa. 
Stanowią one bazę do stworzenia dla danego klienta dopasowanej dla niego oferty 
i sprzedaży mu wybranych produktów „uzupełniających” (Szczepaniec, 2003, s. 95). 
Stosowaniu tej strategii sprzyja rozwój technologii umożliwiający śledzenie transakcji 
klienta dokonywanych za pomocą kat płatniczych. Banki zyskują w ten sposób wie-
dzę o kliencie, do której nie miały dostępu przy płatnościach gotówkowych. Strategia 
ta nazywana jest również sprzedażą dopełniającą i wykorzystywana jest przy rozwoju 
przez banki strategii private banking. 

Jeśli połączymy opisane czynniki wyznaczające wybory banków w zakresie strate-
gii rozwojowych, możemy twierdzić, iż dla banków amerykańskich holdingi finanso-
we były wyborem naturalnym. Wybór takiej struktury organizacyjnej przedsiębior-
stwa związany jest z dodatkowymi korzyściami, do których zaliczyć można m.in.: 

 – efekt synergii polegający na zwielokrotnieniu korzyści dzięki połączeniu róż-
norodnych instytucji finansowych i wykorzystaniu ich zasobów;

 – oszczędność kosztów;
 – dywersyfikację portfeli inwestycyjnych, źródeł ryzyka oraz przychodów;
 – uzyskanie dostępu do większych zasobów informacji, m.in. na temat ryzyka 

podejmowanych operacji;
 – możliwość świadczenia usług holistycznych ograniczających ryzyko utraty 

klientów, istotnym szczególnie na rynku instytucji wyspecjalizowanych; 
 – wsparcie poszczególnych instytucji w ramach grupy kapitałowej i przetrwa-

niem takiego podmiotu w czasie dekoniunktury, co nie byłoby możliwe w ra-
mach działalności indywidualnej;

 – zdolność do absorpcji strat poniesionych przez członka grupy, włączając w to 
jego upadłość (Olszewska, 2015, s.125).

W ogłoszonej w 1999 r. w USA ustawie Gramm-Leach-Bliley, będącej częścią pa-
kietu ustaw The Financial Modernization Act, uregulowano warunki na jakich banko-
we spółki holdingowe mogą ubiegać się o status finansowej spółki holdingowej (finan-
cial holding company – FHC), co pozwala im prowadzić w szerszym zakresie operacje 
na rynku finansowym. W oparciu o działania przewidziane ustawą, holdingi bankowe 
mogły zostać podmiotami dominującymi dla banków komercyjnych, inwestycyjnych, 
a także instytucji ubezpieczeniowych (Furlong, 2000 oraz Heffernan, 2007, s. 31).

Holdingi finansowe stanowią przykład korporacji transnarodowych (TKN). Ich 
znaczenia we współczesnej gospodarce nie można przecenić. W literaturze nie ma 
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jednej definicji korporacji, czy też inaczej przedsiębiorstwa transnarodowego. De-
finicja ta ewoluowała wraz z rozwojem samych TKN. Współcześnie za najbardziej 
aktualną definicję KTN można uznać tę, w której przedstawiono korporację, jako 
organizację optymalizującą warunki dla kreowania wiedzy oraz umożliwiającą osią-
ganie maksymalnych efektów jej wykorzystywania dzięki internalizacji przepływów 
wiedzy (Nohrii, Ghoshal, 1997, s. 1–2).

Powodem dynamicznego rozwoju TKN jest niedoskonałość rynków sprzyjająca 
powstawaniu nierównowag w skali międzynarodowej. Przejawem owej niedoskona-
łości rynków zagranicznych uznaje się sytuację, gdy część firm może wykorzysty-
wać zasoby, do których inne firmy nie mają dostępu. W takich warunkach powsta-
ją specyficzne przewagi firmy (Hymer, 1976, s. 33). Pojawią się one czasowo, mają 
przejściowy charakter, jednak mogą być kreowane i podawane modelowaniu poprzez 
wykorzystanie określonych narzędzi. 

W zależności od skali do modelowania warunków konkurencji w gospodarce 
umiędzynarodowionej wykorzystywane są narzędzia polityki monetarnej, fiskalnej 
oraz budżetowej. Są one przydatne w kształtowaniu konkurencyjności gospodarek 
narodowych czy ugrupowań integracyjnych. Natomiast w odniesieniu do przedsię-
biorstw, w tym korporacji transnarodowych jednym z narzędzi oddziaływania na 
warunki konkurencji jest lobbing. Lobbing może być realizowany w kilku obszarach. 
Może dotyczyć wpływania na procesy legislacyjne, politykę zagraniczną rządu i sto-
sunki dyplomatyczne, strategie marketingowe i zarządzanie oraz na zachowania grup 
i jednostek będących podmiotami na danym rynku przy wykorzystaniu narzędzi 
socjologicznych i psychologicznych (Gueguen, 2011, s. 119–125).

Holdingi działające na rynkach finansowych, jako typowe korporacje transnaro-
dowe mogą wykorzystywać działania lobbingowe dla wzmocnienia swoich przewag 
rynkowych i realizacji strategii rozwojowych. Dla holdingów finansowych na rynku 
amerykańskim jest to o tyle łatwiejsze, że Stany Zjednoczone są głównym ekspor-
terem kapitału i usług finansowych na świecie. Jest to swego rodzaju „dziedzictwo” 
pozostałe po okresie obowiązywania systemu walutowego z Bretton Woods, w wy-
niku którego amerykańskie instytucje finansowe oraz dolar amerykański zyskały 
uprzywilejowaną pozycję na światowych rynkach finansowych.

4 4 4  Możliwości dywersyfikacji ryzyka jakie stwarza funkcjonowanie 

w ramach holdingu

Przykładem dywersyfikacji ryzyka rynkowego poprzez łączenie działalności fi-
nansowej oraz niefinansowej w ramach jednej grupy kapitałowej jest General Electric 
Company. Historia tej firmy sięga końca XIX wieku. Zarówno początki jej działalno-
ści jak i sama nazwa kojarzą się z przemysłem energetycznym. Obecnie General Elec-
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tric Company działa w kilkunastu branżach, łącząc bardzo różnorodną działalność 
w ramach holdingu. Obok działalności finansowej, głównie bankowej i kredytowej 
firma działa w branży energetycznej, lotniczej i kosmicznej, aparatury pomiarowej, 
sprzętu medycznego, sprzętu AGD, przemysłu chemicznego, transportu kolejowego. 
GE Co. jest także udziałowcem NBC Uniwersal, co czyni z niej również uczestnika 
branży filmowej.

Analizując raporty roczne firmy począwszy od 2003 roku można zaobserwo-
wać, że kryzys finansowy nie wpłynął istotnie na jej strategię. Zarówno przychody 
jak i zysk z poszczególnych rodzajów działalności realizowanej w ramach holdin-
gu zmieniały się w stałym tempie. W dokumentach sprawozdawczych widoczne są 
zmiany w strukturze organizacyjnej holdingu. Jednakże relacja wyników uzyski-
wanych z działalności finansowej oraz niefinansowej jest względnie stała. Jedynie 
w 2008 roku widoczny jest spadek wyniku finansowego z działalności niefinansowej, 
a w 2009 roku spadek wyniku z działalności finansowej. Można zatem wnioskować iż 
pogorszenie wyników w zakresie działalności finansowej było następstwem ogólnego 
pogorszenia się koniunktury gospodarczej, a nie nadmierną ekspozycją na ryzyko 
finansowe, jak miało to miejsce w podmiotach zorientowanych głównie na rynki 
finansowe. Począwszy od 2012 roku, w wyniku zmiany strategii, firma ograniczyła 
swój udział w rynku finansowym. Poniższe tabele 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 zawierają dane 
dotyczące przychodów oraz zysków osiągniętych w badanym okresie 2003–2018 
przez segmenty holdingu General Electric Company. Rozdzielenie danych na trzy 
okresy wynika ze zmianami w zakresie metodologii sprawozdawczej, związanymi ze 
zmianami organizacyjnymi w samym holdingu. 

Tabela 1  Przychody netto z działalności poszczególnych segmentów General Electric Company 
w latach 2003–2007 (in millions USD) 

Rok
Revenues of Operating Segments

Infrastructure
Commercial 

Finance*
GE Money Healthcare

NBC 
Universal

Industrial*

2003 36,595 20,284 11,126 10,167 6,871 14,658
2004 37,488 26,095 13,713 13,411 12,886 15,921
2005 41,695 27,273 17,072 15,016 14,689 17,060
2006 46,965 30,853 19,783 16,560 16,188 17,741
2007 57,925 34,288 25,019 16,997 15,416 17,725

* During the fourth quarter of 2007, we transferred the Equipment Services business from the Industrial segment 
to the Commercial Finance segment, where a portion of the business is reported in Capital Solutions.

Źródło: http://www.ge.com/ar2007/pdf/ge_ar2007_full_book.pdf (dostęp: 15.05.2020).
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Tabela 2  Zysk netto z działalności poszczególnych segmentów General Electric Company w la-
tach 2003–2007 (in millions USD) 

Rok
Segment Profit

Infrastructure
Commercial 

Finance*
GE Money Healthcare

NBC 
Universal

Industrial*

2003 7,349 2,831 1,777 1,686 1,998 1,850
2004 6,798 3,652 2,012 2,263 2,558 1,027
2005 7,711 4,487 2,527 2,601 3,092 1,308
2006 8,848 5,297 3,267 3,142 2,919 1,602
2007 10,810 6,039 4,280 3,056 3,107 1,743

* During the fourth quarter of 2007, we transferred the Equipment Services business from the In-
dustrial segment to the Commercial Finance segment, where a portion of the business is reported in 
Capital Solutions.

Źródło: http://www.ge.com/ar2007/pdf/ge_ar2007_full_book.pdf (dostęp: 15.05.2020).

Tabela 3  Przychody netto z działalności poszczególnych segmentów General Electric Company 
w latach 2008–2011 (in millions USD) 

Rok

Revenues of Operating Segments

Energy 
Infrastructure Aviation Healthcare Transportation

Home & 
Business 
Solutions

GE Capital

2008 43,046 19,239 17,392 5,016 10,117 65,900

2009 40,648 18,728 16,015 3,827 8,443 48,906

2010 37,514 17,619 16,897 3,370 8,648 46,422

2011 43,694 18,859 18,083 4,885 8,465 45,730

Źródło: http://www.ge.com/ar2011/#!section=ge-2011-annual-report (dostęp: 20.05.2020).

Tabela 4  Zysk netto z działalności poszczególnych segmentów General Electric Company w la-
tach 2008–2011 (in millions USD) 

Rok

Segment Profit

Energy 
Infrastructure Aviation Healthcare Transportation

Home & 
Business 
Solutions

GE Capital

2008 6,497 3,684 2,851 0,962 0,365 7,841

2009 7,105 3,923 2,420 0,473 0,370 1,325

2010 7,271 3,304 2,741 0,315 0,457 3,158

2011 6,650 3,512 2,803 0,757 0,300 6,549

Źródło: http://www.ge.com/ar2011/#!section=ge-2011-annual-report (dostęp: 20.05.2020).
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Tabela 5  Przychody netto z działalności poszczególnych segmentów General Electric Company 
w latach 2012–2018 (in millions USD) 

Rok

Revenues of Operating Segments
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2012 20,364 7,373 15,539 7,412 19,994 18,290 5,608 7,967 11,268

2013 19,315 4,824 17,341 7,569 21,911 18,200 5,885 8,338 11,267

2014 20,580 6,399 19,085 7,319 23,990 18,229 5,650 8,404 11,320

2015 21,490 6,273 16,450 7,319 24,660 17,639 5,933 8,751 10,801

2016 36,880 9,082 12,982 - 26,364 18,380 4,783 4,882 10,984

2017 36,080 10,383 17,284 - 27,480 19,182 4,281 2,081 9,183

2018 27,300 9,533 22,859 - 30,566 19,784 3,898 1,723 9,551

Źródło: http://www.ge.com/ar2015/assets/pdf/GE_AR15.pdf (dostęp: 22.05.2020); http://www.ge.com/
ar2016/assets/pdf/GE_AR16.pdf (dostęp: 22.05.2020); http://www.ge.com/ar2017/assets/pdf/GE_AR17.
pdf (dostęp: 22.05.2020); http://www.ge.com/ar2018/assets/pdf/GE_AR18.pdf (dostęp: 22.05.2020)

Tabela 6  Zysk netto z działalności poszczególnych segmentów General Electric Company w la-
tach 2012–2018 (in millions USD) 

Rok

Segment Profit
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2012 4,36 0,91 2,06 0,131 3,75 2,92 1,03 0,31 1,247

2013 4,33 0,49 2,36 0,110 4,35 3,05 1,17 0,38 0,401

2014 4,49 0,69 2,76 0,246 4,97 3,05 1,13 0,43 1,209

2015 4,50 0,43 2,43 0,270 5,51 2,89 1,27 0,67 -7,983

2016 5,18 0,66 1,48 - 6,18 3,28 1,18 0,28 -1,308

2017 2,88 0,78 0,28 - 6,68 3,48 0,88 0,18 -8,812

2018 0,81 0,29 1,05 - 6,47 3,70 0,63 0,07 -0,489

Źródło: http://www.ge.com/ar2015/assets/pdf/GE_AR15.pdf (dostęp: 22.05.2020); http://www.ge.com/
ar2016/assets/pdf/GE_AR16.pdf (dostęp: 22.05.2020); http://www.ge.com/ar2017/assets/pdf/GE_AR17.
pdf (dostęp: 22.05.2020); http://www.ge.com/ar2018/assets/pdf/GE_AR18.pdf (dostęp: 22.05.2020).

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności General Electric 
Company wskazują, że obrana strategia rozwoju przyniosła firmie korzyści w ba-
danym okresie. Działalność finansowa w badanym podmiocie nie jest dominująca. 
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Stanowi swego rodzaju zaplecze finansowe dla działalności w pozostałych branżach. 
Ostatnie pięć lat działalności na rynku finansowym (uwzględniając wstępne dane za 
rok 2019) wiąże się ze startami, których przyczyną jest likwidacja części instrumen-
tów wyemitowanych w okresie 2009–2010 w celu sfinansowania inwestycji w branży 
odnawialnych źródeł energii oraz ochronie zdrowia. 

4 4 5  Wnioski

Na rynku amerykańskim holdingi finansowe mają stosunkowo krótką historię. 
Przypadają jednak na ciekawy dla rozwoju rynków finansowych okres. Zjawiska takie 
jak: rozwój technologii, pojawienie się pieniądza elektronicznego, zmiany preferencji 
klientów, globalizacja czy kryzys finansowy to tylko niektóre wyzwania przed jakimi 
stają instytucje finansowe. Z jednej strony mamy w ich konsekwencji do czynienia ze 
wzrostem ryzyka systemowego, a z drugiej pojawiają się nieznane dotąd możliwości 
rozwojowe. Uczestnicy rynków finansowych usiłują wykorzystać szanse wynikające 
z wymienionych zjawisk poszukując nowych strategii rozwojowych. Jedną spośród 
nich są właśnie holdingi finansowe. Łączenie samej działalności finansowej w ramach 
holdingu może, a nawet w długim okresie musi przyczyniać się do kumulacji ryzyka. 
Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości łączenia w ramach holdingu dzia-
łalności finansowej oraz niefinansowej może to oznaczać redukcję ryzyka. 

Podmioty zrzeszone w ramach grupy kapitałowej, nawet jeśli działają w różnych 
branżach, konstruują swoją ofertę w taki sposób, aby sprzedając własne produkty 
kreować popyt na produkty pozostałych podmiotów zrzeszonych. W przypadku grup 
o zasięgu międzynarodowym, a głównie z takimi mamy do czynienia na rynku ame-
rykańskim, podmioty z jednej branży mogą „przecierać szlak” do ekspansji na okre-
ślane rynki podmiotom z innych branż. Ze względu na wysoką mobilność kapitału 
to instytucje finansowe z reguły „wyprzedzają” niefinansowe. Dodatkowo w ramach 
grupy dochodzi do wymiany informacji na temat warunków rynkowych. Pozwala 
to na szybsze i dokładniejsze rozpoznanie czynników ryzyka rynkowego. Strategia 
oparta na łączeniu działalności finansowej i niefinansowej może zatem skutecznie 
eliminować asymetrię informacji z jaką borykają się współcześnie podmioty gospo-
darcze. Obecnie, problemem jest nadmiar informacji, określany jako szum informa-
cyjny, a brak informacji. Obydwie sytuacje stanowią problem w procesie zarządzania 
ryzykiem i wyboru strategii inwestycyjnej. Pośrednicy finansowi uzyskują dostęp do 
informacji „oczyszczonej” z szumu i zniekształceń przypadkowych lub nie w sposób 
praktycznie bezkosztowy. Inni myszą ponosić wysokie koszty dostępu do takich infor-
macji. Rozwój rynku instrumentów pochodnych, na którym przedmiotem handlu jest 
zasadniczo premia ryzyka wskazuje, że cena informacji raczej wzrasta niż maleje. Na 
rynku innowacyjnym, jakim niewątpliwie jest rynek odnawialnych źródeł energii, pa-
liwowy czy rynek usług ochrony zdrowia, wartość informacji jest szczególnie wysoka. 
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4  

4.5. Organizacje pozarządowe w zrównoważonym rozwoju 
regionalnym – perspektywa działań proekologicznych

4 5 1  Wstęp

Rynkowe regulacje kształtujące stosunki gospodarcze i funkcjonowanie gospodar-
ki – jako jeden z wyznaczników ładu gospodarczego – zmieniają relacje społeczne, 
odciskając swe piętno na oczekiwanych wzorcach działania zarówno jednostek jak 
i instytucji. Dynamika przemian gospodarczych i społecznych, a także międzynaro-
dowy dyskurs nad kierunkiem rozwoju społecznego w skali Europy i świata, sprawia, 
że rozszerzono pojęcie środowisko, nie tylko na sferę przyrody, ale także otoczenia 
społecznego i kultury, a za drogowskaz rozwoju uznano rozwój zrównoważony. Takie 
podejście zapoczątkowała filozofia zrównoważonego rozwoju.

Jak trafnie zauważył Piotr Sztompka kwestia rozwoju staje się ideą kierowniczą 
współczesnego świata, pomimo faktu, iż coraz trudniejsze, coraz mniej możliwe 
jest panowanie nad nim i kierunkami jego ekspansji [Sztompka, 2002, s. 437–453]. 
Rozwój społeczny w jego obecnym zróżnicowanym kształcie jest z jednej strony 
wyznacznikiem postaw, zachowań, kierunków rozwoju, demonopolizacji, demo-
kratyzacji, decentralizacji, a nawet destrukcji kulturowych i społecznych systemów 
wartości i norm, z drugiej zaś strony przemianom tym towarzyszą właściwe globa-
lizacji tendencje do standaryzacji w wielu wymiarach: technologii, idei, dominacji 
globalnych instytucji itd. 

Skutkiem tych procesów jest wzrost napięć i sprzeczności społecznych prowa-
dzących do kryzysów czy wręcz chaosu. W tym kontekście idea zrównoważonego 
rozwoju może być rozumiana jako koncepcja rozwiązywania czy też tylko łagodzenia 
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napięć, tak, aby ludzkość mogła się rozwijać zaspokajając potrzeby dzisiejsze, nie 
zagrażając równocześnie prawu przyszłych pokoleń do spełniania swoich potrzeb.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zaangażowania organizacji 
pozarządowych na Mazowszu w proces budowania proekologicznego rozwoju regio-
nu. Jest to region o znaczących dysproporcjach i wielowymiarowym zróżnicowaniu 
społecznym [Gagacka, 2007, s. 27–35]. Działania podejmowane w obrębie ochrony 
środowiska odwołują się do dobra wspólnego i stają się elementem budowania pod-
staw ładu społecznego i świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

4 5 2  Rozwój zrównoważony – perspektywa regionalna

Zrównoważony rozwój „sustainable development” był pierwszym tego typu ter-
minem, jaki pojawił się na określenie rozwoju trwałego i ustawicznego. Obecnie jest 
on pojmowany na świecie, jako rozwój wyważony wspólnymi interesami: społecz-
nymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Im to wyważenie będzie doskonalsze tym 
samym realizacja strategii tego rozwoju będzie bardziej efektywna. Taki stosunek do 
rozwoju zrównoważonego wynika z jego ogólnych założeń:

 – realizowany jest przez ludzi z myślą o sobie i przyszłych pokoleniach;
 – opiera się na równoważności interesów ekonomicznych, środowiskowych oraz 

społecznych.

Strategie wdrażania rozwoju zrównoważonego można analizować na wielu pozio-
mach: globalnym, europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Poziomem,  
na którym często dokonuje się strategicznych analiz rozwoju zrównoważonego jest 
region. Termin „region” jest wieloaspektowo definiowany. Problematyka regionalna 
odnosząca się do wielopłaszczyznowych i wielorodnych zjawisk i procesów społecz-
no-politycznych wymaga szczególnego podejścia interdyscyplinarnego. W ujmowa-
niu tej kategorii akcentuje się – w zależności od specyfiki dyscypliny – aspekty: ad-
ministracyjne, demograficzne, socjologiczne, ekonomiczne, polityczne, geograficzne, 
historyczne, kulturowe, językowe, wyznaniowe i etniczne.

W kontekście omawianej w tym opracowaniu problematyki najbardziej adekwat-
ne jest podejście społeczno – kulturowe, w którym region jest postrzegany jako tery-
torium charakteryzujące się podobnym stylem życia jednostek go zamieszkujących. 
Podobieństwo sytuacji życiowej staje się czynnikiem integracji społeczności, która 
z właściwym sobie modelem życia tworzy wspólnotę wynikającą z poczucia solidar-
ności. Jednostka terytorialna zamieszkiwana przez określoną grupę ludzi wykazuje 
skłonność do integracji wokół wspólnie wyznawanych wartości kulturowych i reli-
gijnych. Wyrazem integracji jest kształtująca się świadomość regionalna [Kwilecki, 
1992, s. 37–39].
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Warto podkreślić, iż region jest przestrzenią, w której stykają się konkretne inte-
resy społeczności lokalnej oraz interesy abstrakcyjnie ujmowanego społeczeństwa, 
utożsamianego często z państwem. Przestrzeń ta umożliwia budowanie partnerskich 
relacji i prowadzenie dialogu zarówno obywatelami, jak i społecznościami lokalnymi. 
Staje się instrumentem komunikacji między obywatelami a władzą. Oczekiwania 
społeczne na szczeblu regionu są łatwe do określenia, w odróżnieniu od ogólnokrajo-
wych dążeń. Mieszkańcy danego regionu oczekują od władz regionalnych podejmo-
wania takich konkretnych działań, które w efekcie przyniosą – zarówno bezpośred-
nio, jak i pośrednio – realne korzyści dla mieszkańców, w krótkim i długim okresie 
[Tomaszewski, 2007, s. 47–101]. 

Unia Europejska uczyniła z rozwoju regionalnego jeden z podstawowych filarów 
spójności Wspólnoty. Wychodząc z założenia, że władze lokalne i regionalne odgry-
wają dominującą rolę w procesach modernizacyjnych i rozwojowych, obarczono je 
szczególną rolą i odpowiedzialnością w kreowaniu wizji i warunków rozwojowych.

O kształcie i tempie rozwoju regionalnego i lokalnego decydują obecnie inne, 
zróżnicowane czynniki. Tradycyjne kryteria „ilościowe” odgrywają coraz mniejszą 
rolę, natomiast szczególnego znaczenia nabierają czynniki jakościowe, związane 
m.in. z potencjałem badawczo-rozwojowym regionu, ogólnym klimatem dla przed-
siębiorczości i rozwoju instytucji ją wspierających [Jałowiecki, Szczepański, 2002, 
s. 231–236]. 

Z punktu widzenia tak rozumianego rozwoju regionalnego, którego podstawą jest 
przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność, najważniejszymi czynnikami 
decydującymi o jego potencjalne są:

 – podmiotowość regionu, czyli świadomość własnej siły, kultury i wartości, ofe-
rowanej zewnętrznemu otoczeniu globalnemu;

 – rozwijanie nowej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do uzyska-
nia istotnej przewagi konkurencyjnej w międzyregionalnym podziale pracy; 
zwłaszcza w zakresie efektywnej kooperacji i współdziałania na rzecz rozwoju, 

 – zaktywizowanie sił społecznych gwarantujących realizację przyjętej wizji i kie-
runku rozwoju;

 – działanie na rzecz identyfikacji i znoszenia barier rozwojowych, wykorzystywa-
nie układów powiązań, sił i środowisk dla współdziałania i własnego rozwoju 
[Mazurkiewicz, 2003, s. 126–127].

Ważną rolę we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego odgrywają 
czynniki wewnętrzne, endogenne. Czynniki zewnętrzne postrzegane są z tej perspek-
tywy w roli akceleratora rozwoju. Podstawowymi wyznacznikami rozwoju endogen-
nego są: tożsamość kulturowa, zharmonizowanie nowoczesności z własną tradycją, 
oraz szeroka partycypacja społeczna [Krzysztofek, Szczepański, 2002, s. 145–155]. 
Wymogiem rozwoju endogennego jest zatem szerokie w nim uczestnictwo społe-
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czeństwa, oraz wyzwolenie społecznej energii i kreatywności. Implementacja rozwoju 
endogennego narzuca stopniowe odejście od modelu techno-biurokratycznego zo-
rientowanego na elity, na rzecz kreatywności, partycypacji i innowacyjności społe-
czeństwa [Jałowiecki, Szczepański, Gorzelak, 2007, s. 207–210]. 

Rozwój endogenny na poziomie regionalnym ujmowany jest jako proces, w któ-
rym znaczącą rolę odgrywają potrzeby i inicjatywy oraz kompetencje członków spo-
łeczności, zaś impulsami rozwojowymi są uwarunkowania kulturowe, możliwości 
i realia regionów [Herbst, 2007, s. 66–69]. 

Jak widać z przedstawionego powyżej katalogu czynników rozwojowych dyna-
miczny i harmonijny rozwój regionu jest wynikiem stosowania zasad pluralizmu 
społecznego, według którego nie można stawiać państwa w uprzywilejowanej pozycji, 
ale jak najwięcej swobody i podmiotowości pozostawiać wspólnotom bliskim czło-
wiekowi – gminom, regionom, czy też grupom obywateli zorganizowanych wokół 
pewnych problemów. 

Zasadniczą rolę odgrywa tu zasada subsydiarności, która określa ustrojowe zasady 
nowoczesnych państw. Oczywiście zasada subsydiarności musi współistnieć z me-
chanizmem demokracji i gospodarki rynkowej.

4 5 3  Współpraca wielosektorowa jako czynnik rozwoju zrównoważonego

Jedną z najmocniej widocznych w ostatnich dekadach tendencją w polityce pu-
blicznej jest nowy model pluralizmu – wielosektorowości (welfare pluralism). Jest 
on przykładem takiego nowego paradygmatu polityki publicznej, który w sposób 
bardziej adekwatny odnosi się do praktyki ponowoczesnych społeczeństw, zaś w wy-
miarze teoretycznym pełniej wyjaśnia funkcjonowanie systemów społecznych współ-
czesnych państw.

Współzależność procesów determinujących kształt współczesnej polityki roz-
woju sprawia, iż propozycje dostosowania do stojących przed nią wyzwań, czy to 
w płaszczyźnie teoretycznej – nowych paradygmatów, czy praktycznej – strategii, 
programów i instrumentów są wielokierunkowe. Odnoszą się do rynku, państwa, sie-
ci wsparcia, autonomicznych podmiotów, czy obywatelskich organizacji [Karwacki, 
Rymsza, 2011, s. 29]. Wśród nich koncepcja wielosektorowości, którą na gruncie pol-
skiej polityki propaguje i twórczo rozwija M. Grewiński [Grewiński, 2006, s. 7]. Pro-
pagator modelu wielosektorowości podkreśla znaczenie zróżnicowania sektorowego 
i odmiennych właściwości działania sektorów. W każdej ze sfer działają różnorodne 
podmioty, które ze względu na swoją specyfikę instytucjonalną (wartości, zasady, 
reguły, normy, finansowanie) wpisują się w poszczególne sektory. Charakterystyczną 
cechą wszystkich koncepcji welfare pluralism jest wskazanie na rosnącą rolę sektorów 
niepublicznych (komercyjnych i społecznych). Współdziałanie trzech partnerów: 
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państwa, podmiotów rynkowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
realizujących cele społeczne jest najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia 
problemów społecznych, których nie da się rozwiązać w separatystycznej formule. 

Organizacjom pozarządowym stanowiącym emanację sektora pozarządowego 
przypisuje się szerokie znaczenie w życiu społecznym. Odgrywają one coraz więk-
szą rolę pomiędzy państwem i rynkiem, budując powoli, lecz systematycznie nowe 
reguły ładu charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego. Funkcja pośrednika 
pomiędzy społeczeństwem a rynkiem (gospodarką) i państwem w świadczeniu usług 
społecznych i realizacji innych społecznie celów będzie czynnikiem rozwoju trze-
ciego sektora, a także źródłem zwiększania różnorodności form i metod osiągania 
celów społecznych. 

Doceniając zinstytucjonalizowane, jak i nieformalne podmioty tworzące ten sek-
tor Evers i Laville podkreślili, że tworzą one mechanizmy wytwarzania bogactwa 
innymi metodami niż wymiana rynkowa i dystrybucja publiczna, prezentują cały 
wachlarz działań społecznych opartych na różnych formach solidarności. Co ważne, 
nie można objaśnić jego funkcjonowania za pomocą teorii rynkowych, ponieważ 
ma on otwartą, pluralistyczną i pośrednicząca naturę, dzięki czemu postrzegany jest 
jako ogniwo gospodarki mieszanej (the welfare – mix economy) [Evers, Lavile, 2004, 
s. 36–38].

J. Hrynkiewicz [Hrynkiewicz, 2002, s. 71] podkreśla, że w ustroju demokratycz-
nym społeczeństwo obywatelskie buduje ład oparty na wspólnych wartościach. Za-
sadniczym warunkiem powstania i rozwoju organizacji obywatelskiej jest aktyw-
ność jednostek i grup społecznych, rozumiana jako ich udział w zorganizowanych 
formach przez wspólne określanie celów, zasad, metod i form działania, tworzenie 
warunków i uczestnictwo w działaniach. Poprzez tak rozumianą aktywność tworzy 
się społeczne kręgi samopomocy, samoorganizacji i kontroli społecznej w stosunku 
do sfery publicznej. 

Korzyści z tak rozumianego rozwoju zrównoważonego są ogromne, bowiem szyb-
ka adaptacja do nowych warunków nabiera coraz większego znaczenia, przy tempie 
współczesnych przemian gospodarczych i cywilizacyjnych. Aktywizuje się nie tylko 
sfera makro, ale także poziom mikro. Dzięki takiemu podejściu na poziomie lokal-
nym zwiększają się szanse na wykorzystanie aktywności społeczności lokalnych, ich 
autentyczny udział w kreowaniu procesów rozwoju i kontroli ich realizacji, uwzględ-
nienie w procesach rozwoju kryteriów jakości, w tym także kategorii „jakość życia”, 
a także wspieranie rozwoju zrównoważonego, w tym zwłaszcza uwzględnienie uwa-
runkowań ekologicznych [Bardziński 1994, s. 12]. 

Powszechnie akceptowany przez wszystkie państwa europejskie, choć często tylko 
deklaratywnie, jest podstawowy cel społeczny, który stanowi wzrost jakości i pod-
niesienie standardów życia obywateli oraz ich prawa do twórczego życia w harmonii 
z przyrodą [Piontek B., 2002]. Dążenia rozwojowe współczesnych społeczeństw nie-
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rzadko mają konfliktowy charakter. Deklarowana wizja nieustannego, ograniczonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem i wykorzystaniem dóbr przy-
rody zderza się z doraźnymi celami ekonomicznymi zarówno na poziomie polityk 
publicznych, jak i interesów poszczególnych jednostek i grup społecznych. Nic więc 
dziwnego, że przekonanie o wizji ekorozwoju, uznającego nadrzędność wymogów 
ekologicznych, których nie należy zakłócać przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kul-
turalny i gospodarczy, podziela nie tylko wielu badaczy, lecz także przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych [Kozłowski, 1994]. Czynnikiem usprawiedliwiającym skraj-
ny radykalizm tych poglądów i określeń może być stopień dewastacji ekosystemów. 

W Polsce kłopoty z implementacją idei ekorozwoju w oparciu o współpracę mię-
dzysektorową wiążą się także ze zróżnicowaniem regionalnym, a także zróżnico-
waniem w obrębie regionów. Nadal doskwierają w nich duże podstawowe bolączki, 
uniemożliwiające prorozwojowe zmiany. Są nimi: niski poziom rozwoju infrastruk-
tury, niski poziom kwalifikacji oraz towarzyszące mu małe zaangażowanie społeczne 
mieszkańców.

 Pojawienie się w polityce rozwoju na poziomie regionalnym – obok sfery publicz-
nej i prywatnej – trzeciego sektora, przyczyniło się do poszukiwania innowacyjnych 
form współpracy i nowych metod rozwiązań kwestii społecznych [Gagacka 2009, 
s. 443–468]. Jednym z przejawów takiego nowego podejścia jest widoczny wzrost 
zainteresowania kwestiami ekorozwoju w skali regionów i społeczności lokalnych.

4 5 4  Działania sektora pozarządowego na rzecz środowiska 

przyrodniczego – perspektywa Mazowsza

Według badania stowarzyszenia Klon/Jawor w 2018 roku zarejestrowanych było 
117 tys. Stowarzyszeń (w tym 17 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych) i 26 tys. Fundacji 
[Kondycja…, 2019, s. 11]. Według szacunków aktywnych podmiotów jest jednak tylko 
65% ze wskazanej wielkości. Sektor pozarządowy najsilniej reprezentowany jest w du-
żych i małych miastach (odpowiednio 34 i 24%), na wsiach 25%. Najniższy wskaźnik 
aktywności występuje w średnich miastach (50–200 tys. mieszkańców) – 18%.

Organizacje pozarządowe w Polsce mają szeroko zdywersyfikowane sfery aktyw-
ności. Najbardziej rozpowszechnioną formą aktywności jest sport, rekreacja i dzia-
łania związane z czasem wolnym. Także oddziaływania kulturalne i edukacyjne zaj-
mują znaczący obszar tych działań. Na tym tle znacznie mniejszą rolę odgrywają 
działania proekologiczne. W kontekście współpracy międzysektorowej istotna kwe-
stia to finansowanie działalności podmiotów obywatelskich. Dominującym źródłem 
finansowania są krajowe (39%), zagraniczne środki publiczne, a także odpłatna dzia-
łalność gospodarcza oraz filantropia instytucjonalna i indywidualna. (Odpowiednio 
15%, 15% i 14%). Znaczący udział finansów publicznych, w połączeniu z krótko-
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okresowym i częściowym współfinansowaniem wybranych działań sprawia, że na-
dal utrzymuje się podrzędna pozycja organizacji społecznych wobec administracji 
publicznej, a szczególnie jednostek samorządu terytorialnego [E. Leś, 2018, s. 478].

Rysunek 1. Liczba stowarzyszeń i Fundacji na początku 2018 roku

Źródło. Dane GUS 2019, https://api.ngo.pl/media/get/108904 (dostęp: 10.02.2020).

Mazowsze jest tym regionem, w którym udział sektora pozarządowego jest naj-
wyższy w kraju. Według udostępnionych przez GUS informacji w woj. mazowieckim 
[GUS, 2019] działa około 25 600 organizacji pozarządowych, ponad 2/3 z nich to sto-
warzyszenia, blisko 1/3 to fundacje. Reszta organizacji działających w postaci innej 
formy prawnej stanowi około 2%. Biorąc po uwagę wskazany przez Stowarzyszenie 
Klon/Jawor próg aktywnych podmiotów na poziomie 65–70% organizacji oznacza 
to, że aktywnych organizacji na terenie woj. mazowieckiego mamy blisko 18 000. Po-
mimo najwyższego w skali kraju wskaźnika aktywności społecznej, poziom samoor-
ganizacji społecznej wyrażający się liczbą organizacji pozarządowych jest w regionie 
mazowieckim zróżnicowany (rys. 2).

Zdecydowanie dominuje tu miasto stołeczne Warszawa. Przypatrując się liczbie 
NGO według podziału na powiaty widzimy, że ponad połowa wszystkich organi-
zacji znajduje się w Warszawie. Jeśli chodzi o dane per capita to średnio na 10 000 
mieszkańców przypadają około 43 organizacje pozarządowe. W skali całego kraju 
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województwo mazowieckie może pochwalić się największą liczbą organizacji w licz-
bach bezwzględnych jak i liczbie organizacji na 10 000 mieszkańców [Publicystyka, 
2019] Co ciekawe mediana dla całego województwa mazowieckiego pokazuje war-
tość 33,11. Widoczny wpływ na to ma pozycja lidera m. st. Warszawy, które decydo-
wanie zawyża statystyki województwa. Najniższy wskaźnik zaangażowania na 10 000 
mieszkańców występuje w powiecie mławskim (12,55), przasnyskim (20,15) oraz 
zwoleńskim 21,58). 

Rysunek 2. Liczba NGO w powiatach województwa mazowieckiego

Źródło: oprac. własne na podst.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolonta-
riat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-
fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-
-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html (dostęp: 10.01.2020).
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Bardzo istotną kwestią – poza potencjałem tego sektora – są sfery jego zaanga-
żowania. Ukazują one nie tylko antycypację problemów społecznych w otoczeniu 
organizacji i zdolność do podejmowania działań zaradczych, ale także wrażliwość 
społeczną i wyznawany system wartości członków tych organizacji.

Rysunek 3. Obszary działania organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego

Źródło: oprac. własne na podst.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolonta-
riat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-
fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-
-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html (dostęp: 10.01.2020).

Dane przedstawione na rysunku 3 pokazują, iż sfera ekologii znacząco ustępuje 
innym potrzebom społecznym, choć widać wyraźny związek działalności turystycz-
nej i rekreacyjnej, ze stanem środowiska i dobrostanem zwierząt. Jednakże w świa-
domości społecznej ciągle widoczny jest prymat potrzeb gatunku homo sapiens nad 
szeroko rozumianymi potrzebami środowiska. 

Zróżnicowane jest także zainteresowanie aktywnością na rzecz środowiska przy-
rodniczego w poszczególnych powiatach. Podobnie jak w innych sferach aktywności 
społecznej na Mazowszu zdecydowanie dominuje tu miasto stołeczne Warszawa. 
Na Mazowszu wśród 692 podmiotów, 622 deklaruje tę sferę jako główny obszar 
działania. Analizując liczbę NGO zajmujących się ekologią według podziału na po-
wiaty trzeba zaznaczyć, że z pośród 622 podmiotów aż 430 organizacji znajduje się 
w Warszawie. 

Warto podkreślić też, że są to często duże, dobrze zorganizowane i zarządzane 
organizacje, o szerokich kontaktach międzynarodowych i zdywersyfikowanych źró-
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dłach finansowania, co pozwala im na prowadzenie szeroko zakrojonych działań 
o dużym wydźwięku społecznym. 

Skala powiatowa jest nieporównywalnie skromniejsza (rys. 4).

Rysunek 4. Ilość podmiotów wskazujących ekologię jako wyłączny obszar działania w wojewódz-
twie mazowieckim w 2018 (z wyłączeniem miasta st. Warszawy i powiatów, w których 
brak takiej aktywności)

Źródło: oprac. własne na podst.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolonta-
riat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-
fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-
-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html (dostęp: 10.01.2020).
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Do powiatów o największej liczbie organizacji podejmujących działania proeko-
logiczne zaliczamy powiaty: piaseczyński, legionowski wołomiński, pruszkowski 
i otwocki. Siedemnaście powiatów ma na swoim terenie od 1 do 3 takich organiza-
cji. Należy zaznaczyć, że w regionie mazowieckim są trzy powiaty, w których żaden 
podmiot nie jest zainteresowany podejmowaniem działań skierowanych na ochronę 
środowiska, jako główną sferą swej aktywności. 

Chociaż skala działania lokalnych organizacji pozarządowych jest nieporówny-
walnie mniejsza niż podmiotów o zasięgu krajowym, a często międzynarodowym, to 
właśnie te małe lokalne podmioty przyczyniają się do utrwalania reguł ładu społecz-
nego z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Ich działania w bezpośrednim 
kontakcie z członkami zbiorowości kształtują i zmieniają świadomość ekologiczną 
i postawy członków zbiorowości. Nadają też nowy wymiar lokalnej jakości życia.

4 5 5  Podsumowanie 

Pomimo dość powszechnego poparcia dla idei rozwoju zrównoważonego i jej 
zasad implementacja tej filozofii w praktyce jest niezmiernie trudna we wszystkich 
obszarach funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. Także prowadzenie wielo-
sektorowej, odpowiedzialnej polityki rozwoju regionalnego i lokalnego – zgodnej 
z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju nastręcza wiele trudności. Oddzia-
ływanie polityk publicznych w wielu regionach jest złożone, nakładają się na siebie 
oddziaływania przyrodnicze, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Także istnienie 
wielu wizji zaangażowania trzeciego sektora w politykę rozwoju nie sprzyja jedno-
znacznemu wzrostowi aktywności społecznej w tej sferze.

Bez względu na poziom trudności idea ta wymaga upowszechnienia i promocji, 
tak aby w sposób świadomy i celowy prowadzić do pożądanych przemian postaw 
i systemów wartości mieszkańców, przedstawicieli trzeciego sektora i społeczności 
lokalnych w duchu zrównoważonego rozwoju. Tworzenie struktur NGO, zaanga-
żowanych w działania proekologiczne, prowadzi też do identyfikacji jednostek ze 
zbiorowością i dobrem wspólnym oraz intensyfikacji działań w sferze społecznej 
i indywidualnej [Gagacka 2008, s. 143–168].
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4  

4.6. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku 
z ochroną środowiska – wybrane zagadnienia

4 6 1  Wstęp

Środowisko naturalne jest tą wartością, która chroniona jest z poziomu gwarancji 
konstytucyjnych. W dobie postępującego rozwoju cywilizacyjnego współczesnych 
społeczeństw, ochrona środowiska jest poważnym wyzwaniem dla administracji pu-
blicznej i wymaga konsekwentnych oraz skoordynowanych działań na wielu szcze-
blach jej działalności.

Prowadzenie racjonalnej polityki w tym obszarze nie pozostaje bez wpływu na 
wykonywanie uprawnień właścicielskich w odniesieniu do nieruchomości. Ochrona 
środowiska uprawnia bowiem do wprowadzania ograniczeń konstytucyjnie chro-
nionego prawa własności. Ingerencja ta może być powodem wielu konfliktów na 
płaszczyźnie styku interesu publicznego z indywidualnym interesem właścicieli nie-
ruchomości. Istnieje jednak prawem uzasadniona możliwość wprowadzania ograni-
czeń prawa własności przy założeniu, że uszczerbek majątkowy doznany na skutek 
tych ograniczeń, winien być wyrównany właścicielowi nieruchomości. Warto bliżej 
przeanalizować rozwiązania prawne w tym zakresie.

4 6 2  Konstytucyjnoprawne gwarancje ochrony środowiska

Pojęcie ochrony środowiska sprowadza się do rozumienia go w kategoriach dobra 
ogólnego, któremu nadany został przymiot interesu publicznego. Powinnością pań-
stwa w zakresie dbałości o to dobro jest przede wszystkim zagwarantowany w art. 5 
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Konstytucji RP1 obowiązek ochrony środowiska, przy założeniu, że jest on realizo-
wany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę należy pojmować jako 
dyrektywę zawierającą wyraźne wytyczne działalności prawotwórczej, objawiającej 
się ciągłym monitorowaniem całego systemu prawa tak, aby w odpowiednim do 
danych okoliczności stopniu i z poszanowaniem zasady proporcjonalności, uwzględ-
niać potrzebę nieustannego rozwoju oraz wartości ogólnospołeczne, w szczególności 
ochronę środowiska2.

Konstytucja RP wprowadza także podstawowe zasady zapewniające ochronę śro-
dowiska, do których, zgodnie z art. 74 Konstytucji RP należą: 1) prowadzenie przez 
władze publiczne polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym 
i przyszłym pokoleniom, 2) ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych, 
3) prawo każdej osoby do informacji o stanie i ochronie środowiska, 4) wspieranie 
przez władze publiczne działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środo-
wiska. Z zaprezentowanego katalogu zadań wynika obowiązek władz publicznych 
polegający na podejmowaniu działań gwarantujących zapewnienie społeczeństwu 
zdrowych warunków życia i zdrowia oraz wspierania działań społecznych na rzecz 
ochrony i poprawy stanu środowiska3. 

Obowiązek ochrony środowiska wyartykułowany został także w art. 86 Konsty-
tucji RP, zgodnie z którym każdy zobowiązany jest do dbałości o stan środowiska 
i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Ta kon-
stytucyjna zasada ma swoje odzwierciedlenie przede wszystkim na gruncie przepisów 
ochrony środowiska, w których przewidziane zostały zasady odpowiedzialności. Jed-
nocześnie należy podkreślić, że w ramach wielu rozwiązań ustawodawczych określo-
ne zostały środki cywilne, karne i administracyjne, których zastosowanie związane 
będzie z naruszeniem wymagań ochrony środowiska. Mowa tu przede wszystkim 
o ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska4, ustawie z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne5, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody6, ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych7, ustawie 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach8. Konstytucyjnoprawne determinanty ochrony 
środowiska zawarte zostały także w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który wymienia 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997.78.483 ze zm.
2 A. Krzywoń, Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012 nr 8, s. 3, LEX nr 152978.
3 W. Skrzydło, Komentarz do art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX (el.) 2013.
4 Tekst jednolity: Dz. U. 2018.799 ze zm.
5 Dz. U. 2018.2268 ze zm.
6 Tekst jednolity: Dz. U. 2018.1614 ze zm. 
7 Tekst jednolity: Dz. U. 2017.1161
8 Tekst jednolity: Dz. U. 2018.2129 ze zm.



Rozdział 4: Ekorozwój

389

ochronę środowiska jako jeden z interesów publicznych, uprawniających do inge-
rencji w konstytucyjnie chronione prawa i wolności.  

Zaprezentowana analiza uwarunkowań konstytucyjnoprawnych potwierdza rolę 
i znaczenie ochrony środowiska zarówno w wymiarze społecznym, ekologicznym 
jak i ekonomicznym. Organy administracji publicznej zobowiązane do dbałości 
o stan środowiska, posiadają instrumenty prawne, które umożliwiają im monitoro-
wanie i właściwą reakcję na potrzeby związane z zabezpieczeniem zadań z zakresu 
ochrony środowiska. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na prawo własności, które 
w imię ochrony tegoż dobra ogółu, doznaje pewnych ograniczeń. Jednym z rozwią-
zań ustawodawczych, które niewątpliwie prowadzą do ingerencji w prawo własności 
jest w szczególności ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
zwana dalej Pr. ochr. śr. Regulacje prawne w tym zakresie zostaną poddane dogłębnej 
analizie w dalszej części rozważań.

4 6 3  Gwarancyjna rola obszaru specjalnego w ochronie środowiska 

Z uwagi na rangę interesu publicznego, jakim jest ochrona środowiska natural-
nego, ustawodawca przewidział szereg instytucji prawnych, których rolą jest zabez-
pieczenie możliwości jego realizacji. Instrumentem, który ma służyć tej ochronie jest 
przede wszystkim obszar specjalny. Jego istota objawia się powiązaniem określonej 
przestrzeni ze swoistą regulacją prawną9. Obszar specjalny dotyczy wyodrębnionej 
przestrzeni, na której przepisy prawa powszechnie obowiązującego ulegają ograni-
czeniu na rzecz przepisów szczególnych, wprowadzających ograniczenia w dyspono-
waniu nieruchomościami lub korzystaniu z nich, albo zakazujących lub nakazujących 
określony sposób działania lub zachowania się człowieka10. Uzasadnieniem dla jego 
utworzenia mogą być dwojakiego rodzaju przyczyny. Z jednej strony, ochrona cen-
nych elementów środowiska ma być realizowana właśnie przy pomocy konstrukcji 
obszaru specjalnego (np. ustanowienie szczególnych form ochrony przyrody), z dru-
giej strony, przyczynkiem do utworzenia obszaru specjalnego będzie także motyw 
zachowawczy w sytuacji zaistnienia konieczności zapobiegania konsekwencjom ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko (np. strefa przemysłowa wokół zakładu, 
obszar ograniczonego użytkowania). W obydwu przesłankach utworzenia obszaru 
specjalnego, jego wpływ na zakres uprawnień właścicielskich jest przesądzony, jedy-
nie charakter i zakres tego wpływu może być różny. 

T. Kurowska, biorąc pod uwagę kryterium wpływu obszaru specjalnego na upraw-
nienia właścicielskie, wyodrębniła następujące rodzaje obszarów specjalnych: ob-

9 T. Kurowska, Koncepcja obszaru specjalnego a ochrona środowiska naturalnego, [w:] Zagadnienia praw-
ne ochrony środowiska, (red.) K. Podgórski, Katowice 1981, s. 134.

10 L. Jastrzębski, Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990, s. 65.
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szary specjalne, które wyłączają określone uprawnienia właściciela (użytkownika) 
nieruchomości gruntowej, obszary specjalne ścieśniające uprawnienia właściciela 
(użytkownika) nieruchomości gruntowej oraz obszary specjalne precyzujące spo-
sób wykonywania uprawnień właściciela (użytkownika) nieruchomości grunto-
wej11. Z tego wynika, że prawna ochrona przyrody będzie nierozerwalnie związana 
z koniecznością ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo własności. Niekiedy, 
ochrona przyrody zmierzając do ochrony terenu lub obiektu przyrodniczego, realizo-
wać będzie swoje funkcje ochronne niezależnie od woli właściciela, a czasem nawet 
wbrew jego woli12. 

Konstrukcja obszaru specjalnego jest niewątpliwie narzędziem umożliwiają-
cym władzy publicznej sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania standardów 
ochrony środowiska, która jest przecież jednym z priorytetów państwa. W ramach 
tej konstrukcji prawnej, odpowiednie organy administracji publicznej mają nie tyl-
ko upoważnienie do egzekwowania obowiązków, które określa obowiązujące prawo 
przedmiotowe, ale i same mogą wyznaczać obowiązki albo upoważnienia dla różnych 
podmiotów działających na określonym obszarze. Przybiera to formę aktów admi-
nistracyjnych, kierowanych do konkretnego adresata, albo formę aktów normatyw-
nych, odnoszących się do generalnie określonych adresatów13. 

W ramach obszarów specjalnych służących ochronie zasobów środowiska wska-
zać należy przede wszystkim formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwaną dalej pr. ochr. prz. Zgodnie z art. 6 
tej ustawy formami służącymi tej ochronie są: 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przy-
rody; 3) parki krajobrazowe; 4) obszary chronionego krajobrazu; 5) obszary Natura 
2000; 6) pomniki przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekologiczne; 
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów. Biorąc pod uwagę zakres oraz kryterium chronionych dóbr, formy ochro-
ny przyrody dzielą się na trzy kategorie: formy ochrony obszarowej, formy ochrony 
indywidualnej i formy ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. 

Pod względem prawnym, istota obszaru specjalnego polega na powiązaniu wy-
odrębnionej przestrzeni z regulacją prawną, która wyłącza normy powszechnie obo-
wiązujące. Reżim norm prawnych obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym 
zawsze sprowadza się do ochrony interesu publicznego, którym w tym przypadku 
jest ustawowy wymóg ochrony zasobów przyrodniczych środowiska. Zadanie to re-

11 T. Kurowska, Obszar specjalny jako postać ingerencji administracji w sferę uprawnień właściciela nieru-
chomości gruntowej, „Studia Iuridica Silesiana”, Katowice 1979, nr 6, s. 48.

12 J. G. Pawlikowski, Prawo ochrony przyrody, Kraków 1927, s. 4.
13 J. Stelmasiak, Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie 

obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] Prawo administracyjne materialne, t. 7: System 
Prawa Administracyjnego, (red.) A. Wróbel, R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2012, s. 652.
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alizowane jest przy pomocy konkretnych przepisów materialnego prawa administra-
cyjnego, które zabezpieczają prawidłową realizację funkcji prewencyjnej i ochronnej 
obszaru specjalnego14.

Typową formą tworzenia ochrony zespołowej zasobów przyrodniczych środowi-
ska w postaci obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym jest akt normatyw-
ny. Wprowadza on specyficzny reżim prawny wraz z przyznaniem odpowiednim 
organom administracji publicznej szczególnego rodzaju władztwa na określonym 
terenie. To władztwo na tego rodzaju obszarze specjalnym objawia się poprzez m.in. 
ograniczenie możliwości zarządzania lub korzystania z określonego dobra chronio-
nego. Biorąc jednak pod uwagę różne formy ochrony przyrody, na których tworzy 
się obszar specjalny, specyfika władztwa i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości 
zależeć będzie od założonych celów, zakresu i rodzaju ochrony na danym terenie15.

Pojęcie obszaru specjalnego w ochronie środowiska funkcjonuje nie tylko w usta-
wie o ochronie przyrody, ale także w innych aktach prawnych. Kluczowymi w tej 
materii są także ustawa – Prawo ochrony środowiska, ustawa – Prawo wodne, usta-
wa – Prawo geologiczne i górnicze16, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Niezwykle istotna z punktu widzenia szeroko rozumianej ochrony środowiska jest 
także możliwość tworzenia obszarów specjalnych o charakterze prewencyjnym, do 
których możemy zaliczyć strefy ochronne wokół ujęć wody, tereny położone wokół 
zakładów przemysłowych szczególnie uciążliwych dla środowiska oraz takie obszary, 
jak obszar górniczy, teren górniczy. Warto jednak podkreślić, że punktem stycznym 
wszystkich obszarów specjalnych w zakresie ochrony środowiska jest ich niewątpliwy 
wpływ na zakres prawa własności. To natomiast wiąże się z negatywnymi następstwa-
mi dla właścicieli, których wachlarz uprawnień właścicielskich podlega skurczeniu. 
Ustawodawca wprowadził jednak pewne regulacje prawne mające niweczyć te nega-
tywne skutki. Warto je prześledzić celem oceny ich skuteczności.

4 6 4  System roszczeń związanych z ograniczeniem korzystania 

z nieruchomości 

Mechanizmy prawne, które mają gwarantować właścicielowi kompensatę do-
znanego uszczerbku na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
w celu ochrony środowiska, zawarte zostały w art. 129 Pr. ochr. śr. Zgodnie z jego 
brzmieniem, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości 

14 J. Stelmasiak, Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym 
o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013, s. 7

15 Ibidem, s. 652.
16 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, tekst jednolity: Dz. U. 2019.868
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korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczaso-
wym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, to w myśl ust. 1 
przywołanego wyżej artykułu, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nie-
ruchomości lub jej części. Właściciel może także żądać odszkodowania za poniesioną 
szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości (ust. 2). Żąda-
nie wykupu nieruchomości w przypadku ograniczenia korzystania z nieruchomości 
realizowane jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami17. Przeniesienie własności nieruchomości następuje zatem w drodze 
umowy, a w przypadku braku zgody orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli 
zobowiązanego do nabycia nieruchomości18. 

Istotą przytoczonej regulacji jest pojęcie ograniczenia w korzystaniu z nierucho-
mości, przez którą rozumieć należy faktyczną niemożność całkowicie swobodnego 
korzystania z nieruchomości, które może być wynikiem chociażby ponadnormatyw-
nego hałasu, którego właściciel nie jest w stanie ograniczyć środkami prawnymi19. Ta 
niemożność dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości musi wynikać 
z postanowień rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego, które nakładają mocą 
swych norm konkretne ograniczenia na właścicieli nieruchomości. Ograniczenia te 
muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z owym aktem. Niezwykle 
istotną kwestią w zakresie zabezpieczenia praw właścicieli nieruchomości jest wy-
równanie uszczerbku poprzez wypłatę odszkodowania za doznaną szkodę. Szkodą 
podlegającą naprawieniu na podstawie art. 129 ust. 1 i 2 Pr. ochr. śr. jest obniżenie 
wartości nieruchomości wynikające z faktu, że właściciel nieruchomości będzie mu-
siał znosić pewne uciążliwości, które wpływają na zmniejszenie wartości jego nie-
ruchomości20. Jak podnosi się w orzecznictwie, utworzenie obszaru ograniczonego 
użytkowania z zasady prowadzi do istotnego i rzeczywistego uszczuplenia zakresu 
korzystania z nieruchomości poprzez konieczność znoszenia przekroczeń standar-
dów środowiska. To uszczuplenie zakresu korzystania z nieruchomości stanowi 
postać szkody, a ustalenie jej rozmiaru będzie wymagało oceny biegłego21. Szkoda 
będąca następstwem zmniejszenia wartości nieruchomości koresponduje z pojęciem 
straty, o którym mowa w art. 361 par. 2 KC22, przez którą rozumie się między innymi 
zmniejszenie aktywów. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi zatem wymier-

17 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: Dz. U. 2018.2204 ze zm.
18 J. Rotko, Komentarz do ustawy – Prawo ochrony środowiska – ochrona zasobów środowiska tytuł II, 

Wrocław 2002, s. 140.
19 E. Stawicka, Odpowiedzialność cywilna za utratę wartości nieruchomości położonych na obszarze ogra-

niczonego użytkowania wokół lotnisk – wybrane aspekty, „Palestra” 2014, nr 9, s. 199 
20 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 lutego 2018 r., VII Aga 144/18, LEX nr 2488198.
21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2018 r., VII Aga 79/18, LEX nr 2488195.
22 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz. U. 2018.1025 ze zm., zwana dalej KC.
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ną stratę, niezależnie od tego, czy właściciel zbył swoją nieruchomość, czy też nie 
zamierza w tym zakresie podejmować żadnych działań. Nieruchomość jest bowiem 
dobrem o charakterze inwestycyjnym i obniżenie jej wartości na skutek ograniczenia 
sposobu korzystania powoduje uszczerbek w majątku właściciela23.  

Konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest szkoda, której 
źródłem jest rozporządzenie lub akt prawa miejscowego powodujący ograniczenie 
sposobu korzystania z nieruchomości. Zaistniała szkoda musi bowiem pozostawać 
w związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym szkodę. Dla określenia sa-
mej relacji kauzalnej istotne znaczenie będzie miała wykładnia art. 361 KC poprzez 
odwołanie się do teorii adekwatnego związku przyczynowego, która odpowiedzial-
nością podmiotu obejmuje jedynie zwykłe (regularne) następstwa działania lub 
zaniechania, z którego szkoda wynikła24. Samo następstwo będzie miało charakter 
normalny wtedy, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym 
biegu rzeczy, bez zaistnienia jakichś szczególnych uwarunkowań, szkoda jest zwykle 
skutkiem owego zdarzenia25. Teoria adekwatnego związku przyczynowego wymaga 
ustalenia dwóch kwestii: 1) czy zdarzenie stanowi warunek konieczny wystąpienia 
szkody i 2) czy zaistniała szkoda jest normalnym następstwem tego zdarzenia26. 
W sytuacji zatem, kiedy test conditio sine qua non, tj. badanie istnienia adekwatne-
go związku przyczynowo-skutkowego wypadnie negatywnie i wystąpią zdarzenia, 
które nie są normalnym i adekwatnym skutkiem badanej przyczyny, lecz stanowią 
nowe, niezależne ogniwo w łańcuchu przyczynowo-skutkowym, wówczas powoduje 
to przerwanie normalnego związku przyczynowego. Mimo, że taki nietypowy skutek 
da się połączyć z określonym zdarzeniem początkowym w zakresie oddziaływania 
sprawczego, to nie występuje on jednak w kolejności zdarzeń, która jest charakte-
rystyczna dla określonej przyczyny, co powoduje, że nie jest możliwe uwzględnie-
nie go w ewentualnych przewidywaniach27. W myśl powyższych rozważań, hipotezą 
art. 129 ust. 2 Pr. ochr. śr. nie jest zatem objęte każde ograniczenie korzystania z nie-
ruchomości, lecz tylko takie, które w związku z utworzeniem obszaru specjalnego 
w postaci np. obszaru ograniczonego użytkowania, wynikają z zakresu ograniczeń 
w korzystaniu z nieruchomości wskazanego w akcie prawa miejscowego, tworzącego 
taki obszar. W związku z tym, szkodą podlegającą naprawieniu na podstawie tego 
przepisu jest obniżenie wartości nieruchomości wynikające z faktu, że właściciel bę-
dzie musiał znosić dopuszczalne na obszarze ograniczonego użytkowania immisje, 

23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2019 r., VII AGa 740/17, LEX nr 2673431.
24 A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, 

Warszawa 1975, s. 51.
25 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2019 r., I ACa 1839/17, LEX nr 2668812.
26 M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008, s. 386 i n.
27 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2019 r., I ACa 518/2018, LEX nr 2668123.
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tj. mające wpływ na wynikające z postanowień aktu prawa miejscowego wprowa-
dzającego obszar ograniczonego użytkowania zmniejszenie wartości nieruchomości 
oraz implikujące wydatki na zabezpieczenie pomieszczeń budynku przed uciążliwo-
ściami28. Szkoda ta ma być normalnym następstwem wejścia w życie rozporządzenia 
lub aktu prawa miejscowego wprowadzającego ograniczenia w sposobie korzystania 
z nieruchomości. Szkoda taka może powstać, gdy akt prawa miejscowego wprowadza 
nowe lub zwiększa dotychczasowe ograniczenia co do sposobu korzystania z nieru-
chomości lub też przedłuża na kolejny okres ograniczenia, które były wprowadzone 
na określony czas. Nie można jednak mówić o szkodzie, gdy kolejny akt prawny 
utrzymuje zakres ograniczeń na dotychczasowym poziomie29. Nie wpływa to wów-
czas ujemnie na majątkowy interes właściciela takiej nieruchomości. Jeżeli zakres 
dotychczasowych ograniczeń się nie zmienia, to trudno mówić o zaistnieniu szkody. 

Warto pamiętać o istocie prawa własności, zawartej w art. 140 KC, zgodnie z którą 
prawo własności wykonywane jest m. in. zgodnie ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem prawa. To oznacza, że klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
to czynnik kształtujący zakres i treść prawa własności. Ma ona wpływ na zakres 
dozwolonego zachowania się właściciela i ma również decydujące znaczenie w zakre-
sie jego oddziaływania na prawa majątkowe innych podmiotów30. Prawo własności 
mimo, że jest jednym z najważniejszych praw przysługujących w odniesieniu do nie-
ruchomości, to nie jest prawem absolutnym i w swej treści zawiera już pewne mecha-
nizmy kształtujące i ograniczające uprawnienia właścicielskie. Tym samym, nie moż-
na przyjmować, że odszkodowanie przysługuje w każdym przypadku ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości niezależnie od ograniczeń istniejących wcze-
śniej. Odpowiedzialność odszkodowawcza powiązana została bowiem z konkretną 
szkodą powstałą wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości31. 

Podmiotami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń z art. 129 Pr. ochr. śr. jest 
właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, a w odniesieniu do roszczenia od-
szkodowawczego, o którym mowa w ust. 2 przytoczonego wyżej artykułu, także oso-
ba, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Ciężar dowodu zarówno 
w zakresie wykazania relacji kauzalnych pomiędzy zdarzeniem a zaistniałą szkodą, 
jak i w zakresie zaistnienia samej szkody oraz jej rozmiaru, spoczywać będzie, w myśl 
art. 6 KC, na poszkodowanym, którym w tej sytuacji będzie podmiot należący do 
kręgu osób wskazanych wyżej32. 

28 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 grudnia 2017 r., VII ACa 66/17, LEX nr 2487700.
29 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 kwietnia 2017 r., VI ACa 85/15, LEX nr 2352739.
30 J.J. Skoczylas, Cywilnoprawne środki ochrony środowiska, Warszawa 1986, s. 163–164.
31 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 kwietnia 2017 r., I ACa 1424/14, LEX nr 2427749.
32 A. Olejniczak, Komentarz do art. 361 Kodeksu cywilnego, LEX (el.) 2014.
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Z dniem 15 marca 2019 r. utracił moc ust. 4 art. 129 Pr. ochr. śr., co jest konse-
kwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r.33. TK zakwe-
stionował konstytucyjność dotychczasowego brzmienia tegoż przepisu, zgodnie 
z którym z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1–3 omawianego artykułu, można 
było wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu pra-
wa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo-
ści. W uzasadnieniu do wyroku zwrócono uwagę na fakt, że przewidziane w prawie 
ochrony środowiska ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, wkraczają we 
władztwo właściciela lub uprawnionego z innego prawa i mogą wyjątkowo inten-
sywnie dotykać a nawet naruszać istotę prawa własności. W ocenie TK, uszczerbek 
w wartościach konstytucyjnych, wynikający z odjęcia tych roszczeń po upływie tak 
krótkiego terminu zawitego, pozostaje w dysproporcji z ewentualnym uszczerbkiem 
w wartości przewidywalności budżetowej, wynikającym z wydłużenia terminu pre-
kluzji. O ile oceniany przepis jest przydatny dla osiągnięcia jednej z wartości wy-
mienionej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, o tyle nie spełnia przesłanek najmniejszej 
uciążliwości oraz proporcjonalności sensu stricto, a w konsekwencji nie czyni zadość 
samej zasadzie proporcjonalności sensu largo. TK wskazał także ustawodawcy na 
konieczność dokonania niezbędnych zmian prawa w tym zakresie, w szczególno-
ści poprzez np. wydłużenie terminu zawitego na dochodzenie roszczeń. Od dawna 
w doktrynie pojawiały się głosy, iż termin 2-letni jest terminem zbyt krótkim, a inge-
rencja w prawo własności związana z ochroną środowiska może być przecież bardzo 
dotkliwa dla właściciela. Powyższa regulacja została zmieniona mocą ustawy z dnia 
z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska34, na pod-
stawie której art. 129 ust. 4 Pr. ochr. śr. przewiduje 3-letni termin na występowanie 
z roszczeniami od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego 
powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Wprowadzone 
rozwiązanie należy ocenić krytycznie, gdyż rolą ustawodawcy przy procedowaniu tej 
kwestii winno być wyważenie dwóch wartości: interesu publicznego, o którym mowa 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz interesu indywidualnych właścicieli, którzy na 
podstawie art. 64 ust. 1 Konstytucji RP mają prawo do ochrony swojej własności. 
Wydłużenie tego terminu o 1 rok w stosunku do poprzedniego brzmienia przepisu, 
w mojej ocenie, nie spełnia tegoż postulatu. Wprawdzie nie sposób kwestionować 
wpływu powyższej regulacji na finanse publiczne, to jednak z drugiej strony, biorąc 
pod uwagę, iż termin na zgłaszanie żądań jest terminem zawitym i prowadzi niekie-
dy do znacznego zawężenia granic prawa własności, zachowanie zasady proporcjo-
nalności w tym zakresie wydaje się mocno zaburzone. Tym bardziej, że w systemie 

33 Wyrok TK z 7 marca 2018 r., K 2/17, Dz. U. poz. 534.
34 Dz. U. 2019.452.
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prawa istnieją już regulacje prawne ustanawiające terminy na dochodzenie roszczeń 
w sytuacji obniżenia wartości nieruchomości, w tym chociażby art. 37 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym35, zwaną 
dalej upzp, który wprowadza w tym zakresie 5-letni termin.

Dla porządku warto także wspomnieć o art. 129 ust. 5 Pr. ochr. śr., w którym 
ustawodawca wyłączył w stosunku do omawianych roszczeń możliwość stosowania 
art. 36 upzp., co jest akurat posunięciem właściwym jako, że miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego w praktyce nie wprowadzają w takich sytuacjach 
nowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, a jedynie odzwierciedlają ogra-
niczenia wynikające z innych tytułów. Mogą się jednak zdarzyć i takie sytuacje, kiedy 
ustalenia planu miejscowego będą wprowadzać ograniczenia dalej idące niż te, które 
wynikają np. z ustawy o ochronie przyrody i wówczas podstawą normatywną docho-
dzenia roszczeń będzie wspomniany wyżej art. 36 upzp. a nie art. 129 Pr. ochr. śr.36. 

4 6 5  Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska

Ochrona zasobów środowiska wymaga niewątpliwie konsekwentnych działań pra-
wodawcy polegających na czynnościach ochronnych i zabezpieczających stan dóbr 
chronionych. W art. 130 Pr. ochr. śr. wskazany został zakres przedmiotowy regulacji 
prawnych, które mogą powodować ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo-
ści w związku z tą ochroną.

Ustawodawca zastrzegł, że prawnie dopuszczalne jest ograniczenie sposobu ko-
rzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska poprzez pod-
danie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
lub wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglo-
meracją. Ochrona zasobów środowiska realizowana jest przede wszystkim poprzez 
tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w ustawie o ochronie przyrody, 
o których była mowa wyżej. Proces ich tworzenia wraz ze szczegółowymi wytycz-
nymi w zakresie zakazów i ograniczeń nakładanych na właścicieli nieruchomości 
w ramach każdej z form ochrony przyrody został ustawowo uregulowany we wspo-
mnianym akcie prawnym. 

Reżim prawny, jaki zostanie wprowadzony na tych obszarach będzie zależał od 
tego, z jaką formą ochrony w konkretnym przypadku będziemy mieli do czynienia. 
Zakres ingerencji w prawo własności będzie uzależniony od tego, czy będziemy mieli 
do czynienia z obszarową formą ochrony, ochroną obiektową, czy też ochroną ga-
tunkową. Skala ograniczeń i wpływu na kształt prawa własności może być bardzo 

35 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity: 
Dz. U. 2018.1945 ze zm.

36 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer 2016, LEX (el.). 
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różna, niekiedy prowadząc wprost do wywłaszczenia (np. utworzenie lub powięk-
szenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody, będącego celem publicz-
nym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ustanowienie każdej 
z wymienionych wyżej form ochrony przyrody w znacznym stopniu wpływa na treść 
praw podmiotowych przysługujących do nieruchomości. Rygory i zakazy, których 
celem jest ochrona szczególnie cennych walorów środowiska, oznaczają ogranicze-
nie zakresu dotychczasowych uprawnień właścicielskich. Są one zatem czynnikiem 
niezwykle silnie kształtującym treść tego prawa37. Skutki ustanowienia obszaru spe-
cjalnego w postaci wprowadzenia na jego terenie obowiązków, zakazów i nakazów, 
obciążać będą właścicieli nieruchomości. Szczególny reżim prawny, który obowiązuje 
na ich obszarze, powoduje bowiem pierwszeństwo regulacji specjalnych nad norma-
mi prawa powszechnie obowiązującego38.

Definicja obszarów cichych w aglomeracji i obszarów cichych poza aglomeracją 
znalazła się w ustawie Pr. ochr. śr., a dokładnie w art. 3 pkt 10 a i 10 b tej ustawy. 
Kompetencje do ustanowienia tych obszarów zostały przekazane na podstawie art. 
118 b Pr. ochr. śr. radzie powiatu, która może wyznaczyć te obszary w drodze uchwa-
ły uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i poda-
jąc wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym 
poziomie. Projekt uchwały w tym zakresie podlega uzgodnieniu z właściwym miej-
scowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem.

Ustawodawca w art. 130 ust. 2 Pr. ochr. śr. zastrzegł także, iż ograniczenie spo-
sobu korzystania z nieruchomości w celu ochrony zasobów środowiska może na-
stąpić również na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Jedną z wartości uwzględnianych w planowaniu przestrzennym jest 
ochrona środowiska, zatem ustalając zasady przeznaczenia i zagospodarowania te-
renu, może dojść do nałożenia ograniczeń na właścicieli nieruchomości. W takim 
przypadku wyłączona została w art. 129 ust. 5 Pr. ochr. śr. możliwość formułowania 
roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 36 upzp. W tych sytuacjach roszcze-
nia odszkodowawcze dotyczyć będą w szczególności otulin wyznaczonych na pod-
stawie ustawy o ochronie przyrody. Same ograniczenia związane z wyznaczeniem 
otuliny nie są może duże, ale warte podkreślenia jest to, że art. 10 ust. 6 ustawy 
o ochronie przyrody przewiduje, że projekty studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz pla-
nów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza tery-
torialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku narodowego 

37 A. Lipiński, Elementy prawa ochrony środowiska, Zakamycze 2001, s. 134.
38 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2000, s. 281.
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i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie 
ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku 
narodowego. Te same uwarunkowania odnoszą się do otulin wyznaczonych wokół 
rezerwatów przyrody. Skoro zatem postanowienia aktów planowania przestrzennego 
będą determinowane wyznaczeniem otuliny, to dochodzenie roszczeń na podstawie 
art. 36 upzp. nie znajduje uzasadnienia i w tych okolicznościach roszczenia te będą 
miały swoją podstawę w art. 129 Pr. ochr. śr.39.

Co do zasady, w przypadku wystąpienia ograniczeń w sposobie korzystania z nie-
ruchomości w związku z ochroną środowiska, przepisem ogólnym będzie art. 129 
Pr. ochr. śr., natomiast szczegółowa regulacja odnosząca się do ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska ujęta została 
w art. 130 – 134 Pr. ochr. śr. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nierucho-
mości mających swoje oparcie ustawowe w art. 130 ust. 1 Pr. ochr. śr., z odpowiednim 
żądaniem ustalenia wysokości odszkodowania występować będzie osoba poszkodo-
wana. Żądanie kierowane jest do właściwego starosty, który w drodze decyzji usta-
la wysokość odszkodowania. Decyzja starosty jest niezaskarżalna. W omawianym 
przepisie mamy do czynienia z rozpatrzeniem sprawy o odszkodowanie w trybie 
postępowania administracyjnego. Postępowanie to będzie inicjowane przez podmiot, 
który doznał ograniczenia przysługujących mu uprawnień względem nieruchomo-
ści, a zatem stronami takiego postępowania będzie podmiot pozostający w sporze 
co do odszkodowania i podmiot zobowiązany do naprawienia szkody. Pierwszym 
i obowiązkowym etapem dochodzenia odszkodowania z tego tytułu będzie zatem 
tryb administracyjny40. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, 
starosta będzie musiał zebrać materiał dowodowy na okoliczność zaistnienia prze-
słanek do wypłaty odszkodowania i jeśli uzna, że takowe przesłanki istnieją, zlecić 
rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii w tym zakresie. Zanim jednak ten 
środek dowodowy zostanie pozyskany, organ musi ustalić, czy występujące na nie-
ruchomości ograniczenia w korzystaniu z niej są wynikiem ustanowienia konkretnej 
formy ochrony przyrody. Nie bada on jednak zasadności i prawidłowości jej wpro-
wadzenia, a jedynie właściwy jest do ustalenia wysokości odszkodowania, jeśli ze 
zgromadzonego w sprawie materiału wynikać będzie, że szkoda pozostaje w związku 
przyczynowym z wprowadzoną formą ochrony przyrody41.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku poddania rozstrzygnięcia takiej 
sprawy kognicji sądu powszechnego. Strona niezadowolona z przyznanego odszko-
dowania może bowiem w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji, wnieść po-
wództwo do sądu powszechnego. Sąd powszechny będzie także właściwy w sytuacji, 

39 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2007, s. 302–303.
40 Wyrok NSA w Warszawie z 3 listopada 2015 r., II OSK 513/14, LEX nr 1990844.
41 K. Gruszecki, Prawo ochrony…., op. cit., LEX (el.).
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gdy starosta nie wyda decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania w terminie 
trzech miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Sąd w postępo-
waniu cywilnym prowadzonym z mocy art. 131 ust. 1 Pr. ochr. śr. posiada kompe-
tencje do badania zasadności przyznanego przez organ administracji odszkodowa-
nia, a zatem jego rola nie sprowadza się tylko do kontroli prawidłowości określenia 
jego wysokości42. W ramach prowadzonego postępowania sądowego, sąd nie będzie 
uchylał lub zmieniał wydanej wcześniej przez organ administracji decyzji, gdyż sądy 
powszechne nie są uprawnione do kontroli ostatecznych decyzji. Sąd będzie orzekał 
o przyznaniu odszkodowania lub oddaleniu powództwa, lub ewentualnie przyznane 
w ramach postępowania administracyjnego odszkodowanie będzie mogło być zara-
chowane na poczet odszkodowania przyznanego przez sąd43. Mimo tego, że sprawa 
o odszkodowanie jest sprawą o charakterze cywilnym, to na mocy art. 131 Pr. ochr. 
śr. została przekazana do rozpatrzenia w drodze postępowania administracyjnego. 
Jest to pierwszy etap ubiegania się o wypłatę odszkodowania z tytułu ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska. 
Drugim etapem jest tryb sądowego dochodzenia odszkodowania, ale jego urucho-
mienie warunkowane jest uprzednim zgłoszeniem żądania wypłaty odszkodowania 
w formie decyzji administracyjnej. 

Z uwagi na fakt, że decyzja starosty w przedmiocie odszkodowania jest osta-
teczna, to kończy ona postępowanie administracyjne w tym zakresie. Nie pozostaje 
w sprzeczności z niezaskarżalnością tej decyzji stanowisko, że strona niezadowolo-
na z przyznanego odszkodowania może wnieść powództwo do sądu powszechnego 
jako, że postępowanie sądowe nie jest kontynuacją postępowania administracyjnego, 
w którym zapadła decyzja o odszkodowaniu44. W zakresie objętym prawomocnym 
orzeczeniem sądu powszechnego, decyzja tak traci swoją moc ex lege. 

Kwestie związane z realizacją procedury wykupu, ustalenia ceny nabywanej nie-
ruchomości oraz wysokości odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu 
korzystania z nieruchomości dla ochrony zasobów środowiska, poddane zostały re-
gulacjom znajdującym się w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Z uwagi na 
niewątpliwy związek roszczeń odszkodowawczych z gospodarką nieruchomościa-
mi, zastosowanie w tym przypadku zasad i trybu określonego w przytoczonej wyżej 
ustawie ma swoje uzasadnienie45. Ustalenie wysokości szkody czy też ceny wykupu 
ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia interesów właściciela nieruchomo-
ści. Nie pozostaje to także bez wpływu na interesy podmiotów zobowiązanych do 
ich wypłaty, stąd ustawodawca uznał, że zaspokojenie roszczeń finansowych z tego 

42 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 czerwca 2013 r., I ACa 107/13, LEX nr 1335594.
43 K. Gruszecki, Prawo ochrony…, op. cit., LEX (el.).
44 Wyrok SN z 11 grudnia 2002 r., I CKN 1385/00, niepubl.
45 K. Gruszecki, Prawo ochrony…, op. cit., LEX (el.).
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tytułu następować będzie na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Powyższe oznacza, że nie ma żadnego uzasadnienia 
prowadzenie negocjacji przez organ co do wysokości ceny nabycia czy też kwoty 
odszkodowania. Mogą oczywiście zaistnieć takie przypadki, w których operat sza-
cunkowy będzie kwestionowany, zazwyczaj przez poszkodowanego, który doznał 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Jednak z odesłania do przepisów usta-
wy o gospodarce nieruchomościami wynika, że kwestie prawidłowości wykonania 
operatu szacunkowego rozstrzyga, na podstawie art. 157 tej ustawy, organizacja za-
wodowa rzeczoznawców majątkowych i sporządzenie przez innego rzeczoznawcę 
majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie 
może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, 
który jest kwestionowany. Oczywiście warto dodać, że sam organ, który pozyskał 
operat szacunkowy jest także zobligowany do oceny jego poprawności, a to z tej przy-
czyny, że operat, jako kluczowy dowód w sprawie, podlegać będzie ocenie w ramach 
całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Przy czym nie jest rolą 
organu wkraczanie w sferę zastrzeżoną tylko dla rzeczoznawcy majątkowego, który 
dysponując wiadomościami specjalnymi, ma obowiązek wykonać operat zgodnie 
z ustawowymi standardami. Niemniej jednak w przypadku rozbieżnych stanowisk 
stron postępowania, prawidłowość sporządzenia operatu będzie podlegała ocenie 
przez niezależny podmiot. 

Podmioty zobowiązane do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości 
wskazane zostały przez ustawodawcę w art. 134 Pr. ochr. śr. Jeżeli ograniczenie spo-
sobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku uchwalenia aktu prawa miej-
scowego przez organ jednostki samorządu terytorialnego, to właściwym do zaspoko-
jenia tych roszczeń będzie ta jednostka, natomiast w sytuacji ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów, 
właściwego ministra lub wojewody, wówczas zobowiązanym będzie Skarb Państwa 
reprezentowany przez wojewodę. 

4 6 6  Zakończenie

Ochrona środowiska naturalnego jest współcześnie dużym wyzwaniem dla ak-
tualnego ustawodawstwa. Jako jeden z kluczowych interesów publicznych uprawnia 
ona do wkraczania w sferę własności. Skala ingerencji i rozmiar uszczerbku majątko-
wego, jaki ponoszą właściciele nieruchomości, jest bardzo różny i zależny od zakresu 
i formy ochrony środowiska naturalnego. Po analizie problematyki konsekwencji 
prawnych dla właścicieli takich nieruchomości i systemu roszczeń zabezpieczających 
ich interesy, wywieść można wniosek, że zabezpieczenie tych interesów realizowane 
jest na poziomie dostatecznym. Jednak droga do uzyskania rekompensaty finansowej 
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nie jest szybka, choć pozytywnie należy ocenić możliwość domagania się wypłaty od-
szkodowania realizowanego w formie decyzji administracyjnej. Jest to niewątpliwie 
rozwiązanie korzystniejsze dla właściciela nieruchomości w stosunku chociażby do 
zasad realizacji roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych w trybie ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów właścicieli nieruchomości istotna 
jest także kwestia terminu na zgłaszanie roszczeń. Obowiązujący dotychczas 2-let-
ni termin na dochodzenie roszczeń został zastąpiony 3-letnim terminem, co przy 
wadze ograniczeń i ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo własności, może 
doprowadzić do zakwestionowania konstytucyjności tegoż rozwiązania. Biorąc pod 
uwagę przepisy konstytucyjne, w tym przede wszystkim art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP, ustawodawca winien w sposób adekwatny, proporcjonalny i z jak najmniejszym 
obciążeniem dla prawa własności, przyjąć rozwiązania legislacyjne wydłużające ter-
min dochodzenia roszczeń, wzorując się chociażby na przyjętych już w systemie 
prawa rozwiązaniach (np. art. 37 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). Wydaje się, iż termin 5-letni spełniałby ten postulat, zważywszy na 
fakt, że jest to termin zawity. 
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4  

4.7. Stan certyfikacji wielokryterialnej w Polsce oraz wpływ 
energetyki na nią

4 7 1  Wstęp

Wzrost świadomości społecznej spowodował, że obecnie duży nacisk kładzie 
się na ekologię. Segregacja odpadów, recykling materiałów czy coroczne kampanie 
na rzecz ochrony środowiska są wynikiem działań człowieka na rzecz ochrony go-
spodarki naturalnej i jej zasobów. Duży nacisk na ochronę środowiska widać także 
w sektorze budowlanym. Sukcesywnie rozwija się rynek materiałów i technologii, 
które mogą zminimalizować zużycia energii oraz obniżenie emisji CO2 i spalin do 
środowiska. Efektywne zużycie energii jest możliwe poprzez zastosowanie nowocze-
snych systemów zarządzania energią, oraz szereg innych rozwiązań, które przynoszą 
korzyści dla środowiska. 

Koncepcja zrównoważonego budownictwa rozpoczęła się wraz z początkiem 
drogi do zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 
bardzo ważne jest oszczędzanie zasobów naturalnych, które przekłada się głównie 
na zmniejszenie zapotrzebowania na energię i wodę oraz zmniejszenie zużycia pro-
duktów i materiałów wykorzystywanych w recyklingu. Wszystkie te cechy posiadają 
budynki posiadające certyfikaty wielokryterialne, takie jak LEED, BREEAM, HQE 
czy DGNB. Certyfikaty te wpływają na sposób projektowania, wznoszenia i użytko-
wania budynków. Obecnie na rynku funkcjonuje kilkanaście systemów certyfikacji 
wielokryterialnej obiektów, a wzrost zainteresowania inwestorów spowodowany jest 
wzrostem świadomości negatywnego wpływu człowieka na środowisko, ale i nie 
tylko. Budynki certyfikowane na giełdzie nieruchomości posiadają o wiele większą 
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wartość. Dynamikę rozwoju systemów certyfikacji można scharakteryzować ilością 
powstałych obiektów posiadających certyfikację wielokryterialną.

4 7 2  Zrównoważony rozwój

Koncepcja zrównoważonego rozwoju znajduje również odzwierciedlenie w wie-
lu strategiach i programach sektorowych takich jak Polityka ekologiczna Państwa 
w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016; Polityka ekologiczna państwa 2030, 
Polityka klimatyczna Polski – Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce 
do roku 2020, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realiza-
cji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju [11]. Realizacja zobowiązań Konwencji 
i ratyfikacja Protokołu są traktowane przez społeczność międzynarodową jako miara 
zaangażowania Polski w realizację globalnej polityki równoważonego rozwoju, w tym 
w politykę łagodzenia zmian klimatycznych. 

W postępie koncepcji zrównoważonego rozwoju skupiono uwagę na potrzeby 
społeczności które umożliwiają realizację ich poprzez środowisko, dlatego trzeba je 
rozsądnie wykorzystywać. Podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie jej trwałej 
jakości jest istotnym elementem tematyki zrównoważonego rozwoju. Pomimo wielu 
definicji formujących zakres zrównoważonego rozwoju oraz braku jednoznacznego 
doprecyzowania znaczenia w istocie badań ekologicznych oznacza, że gospodarczy 
rozwój powinien [3]: 

 – utrzymać biologiczną różnorodność, przestrzeń naturalną;
 – stronić od nieodnawialnych zanieczyszczeń natury i środowiska;
 – w ostrożny sposób korzystać z naturalnych zasobów odnawialnych; 
 – zapewnić społeczności właściwe warunki zdrowotne;
 – zmniejszać oraz ograniczać zasoby naturalne;
 – chronić funkcje i cechy ekosystemów.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego w dynamiczności gospodarczej określa rów-
nież proces przystosowania całego systemu gospodarczego do nowych wymagań po-
lityki państw oraz proces kształtowania sposobu myślenia o wzajemnych stosunkach 
pomiędzy społeczeństwem, a gospodarką naturalną środowiska.
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Rysunek 1. Filary zrównoważonego rozwoju 

Źródło: [17].

4 7 3  Certyfikacja ekologiczna obiektów budowlanych

Ekologiczne budownictwo (budownictwo zrównoważone, budownictwo zielo-
ne, energooszczędne budownictwo) to już nie tylko trend, a konieczność. Obec-
nie Doświadczeni projektanci, inwestorzy, wykonawcy stosując się do aktualnych 
uwarunkowań budownictwa efektywnego energetycznie, całkowicie mogą wpłynąć 
na cały cykl życia obiektu, a zarazem na obniżenie jego energochłonności. Zielone 
budownictwo to korzyści dla środowiska i gospodarki. Systemy certyfikacji inaczej 
świadectwa potwierdzenia ekologiczności budynku, oceniają ekologiczność budynku 
oraz jego obecność w środowisku. Wyznaczają cele i standardy dla sektora budow-
nictwa ekologicznego, inwestorów i mieszkańców. 

Ocena ta jest istotna z powodów [18, 19]:
 – określenie wpływu życia budynku na środowisko naturalne, spełnienie norm 

ekologicznych powiązanych z zużyciem energii, z gospodarowaniem odpada-
mi, emisję CO2;

 – rynkowa wartość obiektu, jego obrazowość dla przyszłych najemców i inwestorów.

Oceniane standardy w ramach wielokryterialnych systemów [19]:
 – efektywność energetyczna;
 – jakość środowiska wewnętrznego dla użytkowników;
 – efektywność instalacyjna oraz minimalizacja zużycia wody;
 – zmniejszenie ilości odpadów począwszy od budowy po eksploatacje.
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Do oceny ekologicznej budynków stosowane są systemy certyfikacji wielokryte-
rialnej, które pozwalają na wybór odpowiedniej drogi charakteryzującej się małym 
wpływem na środowisko naturalne, zmniejszeniem ilości energii potrzebnej do po-
wstania wszystkich etapów produkcyjnych oraz budowlanych, ale w pełni spełniają-
cych oczekiwania inwestora do realizacji konkretnego projektu. W UE funkcjonuje 
wiele programów przyznawania ekologicznych świadectw, które różnią się zakresem 
i formą oceny obiektu. Certyfikacji można poddać zarówno nowopowstałe obiekty 
budowlane, jak i już istniejące. Certyfikaty wydawane mogą być budynkom miesz-
kalnym oraz komercyjnym. Zakres oceny systemu i certyfikacji budynku opiera się 
na całkowitej ocenie budynku biorąc pod uwagę kryteria finansowe, ekologiczne 
oraz społeczne rozwoju zrównoważonego [20]. Systemy certyfikacji funkcjonujące 
w krajach Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli 1. Na świecie najpopularniejsze 
systemy zielonej certyfikacji ekologicznej to systemy: BREEAM, LEED, GBTOOL, 
DGNB, ATHENA, ECO QUANTUM, ESCALE i HQE.

Duża liczba systemów certyfikacji budynków zgodnych z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju w Europie wskazuje na świadomość społeczeństwa w zakresie kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju, a także eksploatacji budynków w efektywnym jej 
wdrożeni. 

Zróżnicowany klimat krajów, odmienne wymagania stawiane budynkom, różne 
uwarunkowania prawno-polityczne, ekonomiczne oraz gospodarcze przyczyniły się 
do zróżnicowania systemów certyfikacji i niewykonalności opracowania jednolite-
go systemu certyfikacji dla sektora budowlanego zrównoważonego dla wszystkich 
krajów. 

Tabela 1  Systemy certyfikacji w UE 

Rodzaj certyfikatu Instytucja Kraj

EU Green Building European Commission Joint Research Centre Insti-
tute for Energy and Transport Unia Europejska

BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method)

BRE Global Limited Wielka Brytania

Nordic Ecolabel Nordic Ecolabelling Skandynawia

Code for Sustainable Homes of 
Energy Performance of buildings UK Communities and Local Government Wielka Brytania

DGNB Die Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen Niemcy

Bewertungs – systems Nach-
haltiges Bauen (BNB)

Bundesministerium fur Verkehr, Bau Und 
Stadtentwicklung Niemcy

Quality Approved Passive House Passiv Hous Institut Niemcy

TUV SUD SCoRE TUV SUD SCoRE Niemcy

GB Tool International Initive for a Sustainable Built 
Environment Grecja
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Rodzaj certyfikatu Instytucja Kraj

HQE ASSOHQE, Certivica Francja

H&E Cerqual Francja

Certyfication NF Logement Cerqual Francja

LEnSE Lensebuildings Unia Europejska

SEEDA South East Centre for the Built Environment Wielka Brytania

Lider A Departament of Civil Engineering and Architecture Portugalia

PromisE Rakennustieto Oy Finlandia

ECOprofile SINTEF Building and Infrastrukture Oslo Norwegia

ITACA Instituto per binnovazione Włochy

EcoEffect Skolan for arkitektur och samhallsbyggnad Szwecja

Environmental Impact Assess-
ment (EIA) UE European Unia Europejska

ITB-BEE Instytut Techniki Budowlanej Polska

SEA UE European Unia Europejska

Total Quality Building(TQB) Austrian Sustaintable Austria

SBEM BRE Global Limited Wielka Brytania

SKA Royal Institution of Chartered Surveyors Wielka Brytania

SBEM -CY BRE Global Limited Ministry of Commerce Cypr

SMEU Urban Energy 
Managenment Romania Assocation for Energy Efficiency Rumunia

Minergie Minergie Building Agency Szwajcaria

CEPHEUS Cepheus Cost Efficient Passive Houses As European 
Standards

Unia Europejska 
(Niemcy, Szwecja, 

Szwajcaria)

Źródło: oprac. własne na podst.: [10, 28].

4 7 4  Charakterystyka certyfikatów ekologicznych w Polsce 

W Polsce zasadę zrównoważonego budownictwa wdrożyliśmy stosunkowo późno, 
ale w szybkim tempie nadrabiamy straty. Polska jest liderem certyfikacji w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju obecnie na szeroką skalę używane są nastę-
pujące międzynarodowe systemy certyfikacji wielokryterialnej tj.: LEED, BREEAM, 
DGNB, HQE, WEEL Building Standard (rys. 2). 
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Rysunek 2. Z

    a) LEED      b) BREEAM         c) DGNB

          d) HQE            e) WEEL Building Standard

naki najbardziej rozpowszechnionych certyfikatów 

Źródło: [22].

W Polsce certyfikacja ekologiczna obiektów nie jest standardem, ale popularność 
systemów certyfikacji ekologicznej systematycznie wzrasta. 51% certyfikowanych 
obiektów w Europie Środkowo – Wschodniej należy do naszego kraju. Pozycja lide-
ra w Środkowo-Wschodniej Europie zobowiązuje nas do poszerzania i doskonalenia 
praktyk w sektorze gospodarczym, a także ustanawia kierunek rozwoju zrównowa-
żonych rozwiązań oraz stosowanie różnych technologii odnawialnych źródeł energii. 

 Organizacją skupiająca na świecie lokalne Green Building Councils (GBC) jest 
World Green Building Council (WorldGBC). Ta globalna organizacja wspiera ponad 
70 krajów i regionów, gdzie działają Green Building Councils [28]. W Polsce orga-
nizacją pozarządową, która wspiera sektor budowlany jest Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego (PLBGC). Stowarzyszenie posiada bazę wszystkich 
budynków certyfikowanych w wszystkich pięciu systemach certyfikacji wielokryte-
rialnej w Polsce. 

4 7 5  Analiza systemów certyfikacji 

W całym sektorze gospodarczym to gospodarstwa domowe, przemysł i budow-
nictwo zużywają najwięcej energii cieplnej i elektrycznej. Systemy oceny zielonych 
budynków są narzędziem oceny budownictwa zrównoważonego. Spośród wszystkich 
aspektów branych pod uwagę podczas certyfikacji budynku, kluczowym aspektem 
jest zużycie energii elektrycznej. Wymusza to od przyszłych inwestorów zminimali-
zowania zużycia energii poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterujących 
oświetleniem z różnymi funkcjami tj. automatyczne wyłączanie światła, gdy nikogo 
nie ma w pomieszczeniu, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. Zmniejsze-
nie energii elektrycznej, które może być możliwe za pomocą czujników sterowania 
CO2 i regulacji wentylatorów przy zastosowaniu energooszczędnych sprzętów elek-
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tronicznych. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku oraz wiele in-
nych rozwiązań zmniejszających zużycie energii oprócz aspektów ściśle związanych 
z budownictwem, w dużej mierze przybliża nas do spełnienia wymogów certyfikacji, 
a co za tym idzie podwyższa wartość ekologiczną i ekonomiczną budynków.

4.7.5.1. System Certyfikacji LEED

System Leadership in Energy and Enviromental Design (LEED), został stworzony 
w 1998 r. w Stanach Zjednoczonych przez U.S. Green Building Council. W Europie 
do WGBC należy 25 krajów, Polska przystąpiła w 2006 r. kiedy zostało stworzone 
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. System ten jest najbardziej zna-
ny na całym świecie. LEED zapewnia kryteria do tworzenia zdrowych, ekonomicz-
nych, bardzo wydajnych zielonych budynków.

System wielokryterialny LEED ocenia wpływ budynku na środowisko. W syste-
mie tym pod uwagę brane są przede wszystkim takie aspekty budynku jak [21]:

 – lokalizacja;
 – usytuowanie budynku;
 – zużycie materiałów;
 – zużycie wody;
 – zużycie energii elektrycznej;
 – rozwiązania architektoniczne;
 – klimat wewnętrzny budynku.

Punkty LEED mogą zostać przyznane tylko przez niezależnych technicznych re-
cenzentów. Punkty te przydziela się przy wszystkich typach budynków, oceniając 
cały cykl życia budynku, od powstania poprzez eksploatację. Przyznawane punkty 
opracowywane są we współpracy z US Green Building Council i Acessorami LEED. 
Projekty zdobywające certyfikacje muszą przestrzegać wstępnych warunków i ko-
lejnych etapów pomiarowych, aby osiągnąć doskonałość począwszy od rozwiązań 
inteligentnych po jakość wewnętrznego środowiska. Opcjonalne strategie i elementy 
tzw. kredyty (punkty) dostosowują się wraz ze wzrostem rynku i nowych technolo-
gii do poprawy integralności i wartości środowiskowych budowlanych projektów. 
W oparciu o sumę uzyskanych kredytów (punktów) dany projekt zdobywa jeden 
z poziomów certyfikacji LEED. 

4.7.5.2. System Certyfikacji BREEAM

System Building Research Establishment Environmentail Assessment Method 
(BREEAM) – jest to przede wszystkim wiodąca na całym świecie metoda oceny 
rozwoju zrównoważonego w kierunku infrastruktury, realizacji projektów oraz ich 
planowania. Metoda ta określa certyfikacje obiektów handlowych, biurowych oraz 
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przemysłowych. Obejmuje również takie etapy cyklu życia obiektu jak: projekto-
wanie, powstawanie i użytkowanie. System wielokryterialny zapoczątkowany został 
przez jednostkę brytyjską Building Research Establishment (BRE) w roku 1990 przy 
finansowym wsparciu brytyjskiego rządu. System BREEAM, jak wcześniejszy opisy-
wany certyfikat LEED, ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 
oraz pozyskanie jak najwięcej energii z niego z poszanowaniem wszystkich walorów 
środowiskowych. 

Building Research Establishment Enviromental Assesment Method nie jest angiel-
skim odpowiednikiem charakterystyki energetycznej. Ocenia on stosunkowo większy 
zakres kategorii, które mają wpływ na środowisko. Jednakże świadectwo charakte-
rystyki energetycznej jest jedną z metod udokumentowania w kategorii „energia” 
efektywności energetycznej budynku spośród działów, które ocenia certyfikacja 
BREEAM [24]. Inwestycje ubiegające się o certyfikat BREEAM za pośrednictwem 
Acessorów oceniane są w 10 kategoriach środowiskowych, przedstawionych na rys. 3. 

Rysunek 3. Kategorie środowiskowe BREEAM

Źródło: [29].

4.7.5.3. System Certyfikacji DGNB

System Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB) – jest to najpopu-
larniejszy system certyfikacji wielokryterialnej na niemieckim rynku nieruchomości. 
Opracowany został przez Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (Niemiec-
kie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego) oraz Federalne Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta w roku 2009. W Niemczech certyfikat 
DGNB jest liderem na rynku, ponad 80% obiektów posiada ten certyfikat. Drugim 
po Niemczech krajem, który stosuje system certyfikacji DGNB jest Austria. Sys-
tem DGNB nie jest, aż tak powszechny jak przedstawione wcześniej dwa systemy 
certyfikacji (LEED i BREEAM), jednakże cały czas wzrasta liczba rejestrowanych 
budynków w jego bazie [25]. 
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4.7.5.4. System Certyfikacji HQE

System Haute Qualite Environnementale (HQE) – to system certyfikacji, który 
został opracowany przez organizację pozarządową Association HQE w 1992 roku we 
Francji. System HQE jest rozpowszechniony na 5 kontynentach w 19 krajach. Cer-
tyfikat HQE jest jednym z trzech najbardziej popularnych certyfikatów na świecie.

Budynki z certyfikacją HQE emitują mniej gazów cieplarnianych o 23% oraz zu-
żywają o 12% mniej energii. System ten jest dedykowany dla budynków mieszkal-
nych, użyteczności publicznej, komercyjnej i usługowej w nieustannej ich eksploata-
cji: projektowaniu, modernizacji i użytkowaniu oraz do urbanistycznych elementów: 
klastry, kampusy, dzielnice [32].

Na świecie oprócz Francji, HQE obsługiwany jest przez operatora Cerway. Cer-
wal stworzył schemat certyfikacji do każdej specyfikacji krajowej w odniesieniu do 
sposobu prowadzenia etapów budowy, regulacji, klimatu, co daje możliwość w wy-
borze architektonicznym i rozwiązań technicznych. HQE certyfikuje obiekty budow-
lane w czterech głównych kategoriach z uwzględnieniem 14 kryteriów docelowych 
(rys. 4). Jedną z głównych grup certyfikatu jest energia. Uwzględnia aspekty mini-
malizacji zużycia energii i ograniczenia emisji CO2.

Rysunek 4. Kategorie certyfikacji HQE

Źródło: [30].

4.7.5.5. System certyfikacji WELL BUILDING STANDARD (WEEL)

System WEEL jest to pierwszy na świecie zielony certyfikat, który koncentruje 
się tylko i wyłącznie na zdrowiu ludzkim oraz samopoczuciu człowieka w budynku. 
Łączy projektowanie i budownictwo, które jest oparte na badaniach medycznych 
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i naukowych. Domownicy w swoich domach spędzają około 90% swojego życia, co 
wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Budowlany standard WEEL od kilku lat 
współpracuje z lokalnymi naukowcami, architektami i liderami Welles, co motywuje 
konsekwentnie do działania. 

WEEL Standard został założony w roku 2014 przez Paula Scalię w USA. WEEL 
jeszcze jest mało upowszechnionym certyfikatem porównując jego stan do certyfi-
kacji LEED [26]. 

Jest on podzielony na 7 kategorii opierających się przede wszystkim na wydajno-
ści i uzyskaniu certyfikatu:

 – Wather – woda;
 – Nourisnment – odżywianie;
 – Light – światło;
 – Fitness – koordynacja fizyczna;
 – Comfort – komfort;
 – Mind – umysł.

WEEL łączy się z innymi systemami certyfikacji. Jest on następnym krokiem do 
polepszenia jakości nowopowstałych i już istniejących budynków oraz przestrzeni 
pracy.

Rozwój certyfikacji wielokryterialnej obrazuje rys. 5. Od marca poprzedniego 
roku do marca 2020 r. o 30% wzrosła liczba certyfikowanych budynków w Polsce, 
łączna ich liczba wynosi 845 [22]. 

Rysunek 5. Liczba certyfikowanych budynków w Polsce uwzględniając poszczególne certyfikaty

Źródło: oprac. własne na podst.: [22].
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Nie zawsze jest tak, że jeden certyfikat obejmuje tylko jeden budynek, zdarza się 
również, że certyfikat w danym kompleksie obejmuje kilka budynków. Równocześnie 
jeden budynek może posiadać kilka certyfikatów. Przykładem takiego budynku jest 
np. biurowiec Spark, posiada certyfikaty tj. LEED CI, LEED C&S, WELL Core & Shel 
i WELL New & Existing Interios [22]. Na rys. 6. przedstawiono ilość wystawionych 
certyfikatów.

Rysunek 6. Liczba certyfikatów przyznanych w Polsce

Źródło: oprac. własne na podst.: [22].

Rysunek 7. Skyliner

Źródło: [31].
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Przykładowym wieżowcem posiadającym certyfikat BREEAM na poziomie Excel-
lent jest Skyliner w Warszawie (rys. 7). Prócz szeregu rozwiązań technologicznych, 
zostały zastosowane rozwiązania redukujące zużycie energii elektrycznej. Energo-
oszczędność w dużej mierze przyczyniła się do zdobycia certyfikacji. W wieżow-
cu zastosowano napędy stałomagnesowe, sterowane regeneracyjnymi falownikami 
z odzyskiem energii, a także funkcję standby w układach sterowania wentylacją 
i oświetleniem. Kluczowym aspektem jest również wcześniej wspomniana wentylacja 
z systemem odzyskiwania ciepła i energooszczędne oświetlenie. Na dachu budynku 
mają zostać zainstalowane panele solarne, a więc będzie on zasilany odnawialnymi 
źródłami energii. 

4 7 6  Podsumowanie

Procesy certyfikacyjne w Polsce i innych krajach świata są znaczącym elementem 
polityki zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja ma istotny wpływ na zmiany w go-
spodarce Unii Europejskiej, które podążają za redukcją gazów cieplarnianych, a także 
za obniżeniem zużycia energii. W rezultacie nacisk Unii Europejskiej w kwestii po-
prawy jakości został ukierunkowany na „efektywność energetyczną” formułowaną 
jako stosunek wielkości obiektu użytkowego w fazie eksploatacji do ilości energii 
zużytej właśnie przez ten obiekt. W przedstawionym artykule można zauważyć, 
że systemy certyfikacji budowlanej nie tylko skupiają się na stanowczych rozwią-
zaniach budowlanych (konstrukcyjnych, materiałowych), ale przede wszystkim na 
bardzo ważnym elemencie podczas każdej certyfikacji budynku – energii. Głównym 
współczynnikiem kosztów w fazie wbudowania i eksploatacji jest zużycie energii 
elektrycznej (w fazie eksploatacyjnej koszt zużycia energii stanowi około 37% kosz-
tów utrzymania budynków). Dlatego w fazie certyfikacji tak ważne jest spełnienie 
wszystkich warunków wysokiej wydajności i sprawności elektrycznej w budynku. 
Do uzyskania wymogów certyfikacyjnych proponowane są rozwiązania wykorzy-
stujące źródła energii odnawialnej, tj. baterie fotowoltaiczne, panele solarne, turbiny 
wiatrowe, pompy ciepła. Zastosowanie oświetlenia tj. świetlówki kompaktowe, które 
zużywają o dwie trzecie mniej energii niż tradycyjne żarówki. Wykorzystanie inte-
ligentnych systemów sterowania, które zminimalizują zużycie energii elektrycznej. 
Świadomość społeczeństwa w naszych czasach, prowadząca do realizacji działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego, powoduje, że chętniej kupowane są budynki, 
które dzięki użyciu wielu rozwiązań technicznych i ekologicznych redukują zużycie 
energii, a co za tym idzie zmniejszają koszty eksploatacji budynku. Budynki posia-
dające system certyfikacji są tańsze w eksploatacji, łatwiej je wynająć oraz są bardziej 
pożądane przez potencjalnych inwestorów. 
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4  

4.8. Wpływ produktów zawartych w magazynach energii 
na środowisko naturalne człowieka

4 8 1  Wstęp

Magazynowanie energii jest procesem o coraz większym znaczeniu dla każdego 
człowieka oraz dla przemysłu. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię, poprzez 
stosowanie coraz bardziej skomplikowanych układów lub urządzeń o zwiększonym 
poborze mocy, wymusza stały rozwój i ulepszanie technologii oraz sposobów ma-
gazynowania energii. W związku z próbami obniżania szkodliwych dla środowiska 
substancji trujących, będących efektem ubocznym produkcji energii, coraz większą 
popularność zdobywają odnawialne źródła energii oraz sposoby magazynowania 
energii zgromadzonej z tych źródeł i nie tylko.

Cel magazynowania energii elektrycznej [2]:
 – poprawa efektywności wytwarzania energii;
 – lepsza sprawność zarządzania systemami produkcji i przesyłania energii;
 – poprawa jakości energii;
 – lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 – niezawodność zasilania (źródła dodatkowej energii, ilość akumulowanej 

energii);
 – zmniejszenie kosztów przerw w dostawie energii;
 – zapewnienie dostaw energii elektrycznej.

Każda z technologii magazynowania energii elektrycznej posiada swoje zalety 
i wady w zależności od miejsca wykorzystania, ponoszonych nakładów finansowych 
i możliwości technologiczno-konstrukcyjnych, a także materiałowych. 
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Podział różnych magazynów energii można dokonać ze względu na [2]:
 – czas magazynowania energii;
 – ilość zmagazynowanej energii;
 – szybkość magazynowania energii;
 – szybkość odzyskiwania energii.

Wspomniany wyżej podział jest niezwykle istotny w zakresie czasu eksploatacji 
danego typu magazynu energii. Im dłuższy czas eksploatacji określonego typu ma-
gazynu, tym dłuższy okres wymiany takiego magazynu, co skutkuje mniejszą ilością 
odpadów i problemów związanych z utylizacją. Artykuł skupia się na szkodliwych 
substancjach użytych w magazynach energii oraz ich wpływie na organizmy żywe 
lub środowisko, a nie na samym procesie utylizacji tych substancji. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że zwykła, mała bateria typu guzikowego może zanieczyścić 1 m3 gleby lub 
50 tysięcy litrów wody, należy położyć bezwzględny nacisk nie tylko na rozwój maga-
zynów energii, ale także ich bezpieczną utylizację. Baterie z posiadanych powszech-
nie stosowanych telefonów komórkowych czy laptopów, pozostawione i niezutylizo-
wane mogą wywołać pożar lub nawet wybuch. Zawarte w bateriach, akumulatorach 
czy innych magazynach energii pierwiastki jak rtęć, ołów, mangan, nikiel, lit, kadm 
czy cynk wywołują szereg szkód bezpośrednio lub też pośrednio dla zdrowia czło-
wieka, zwierząt lub wpływają niszcząco na środowisko. Uszkadzają nerki, wątrobę, 
powodują wady płodów, są rakotwórcze, a nawet mogą bezpośrednio spowodować 
śmierć. W przypadku roślin zaburzają fotosyntezę, zmieniają DNA lub ogólnie ha-
mują rozwój roślin oraz ich odporność na patogeny.

4 8 2  Baterie

Baterie są metodą magazynowania energii za pomocą energii chemicznej, która 
zostaje przekształcona w energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznej. Dzięki 
temu definiuje się je jako chemiczne źródła prądu. Innym przykładem chemicznych 
źródeł prądu są superkondensatory, akumulatory lub ogniwa paliwowe. Baterie są 
źródłem energii nienadającym się do ponownego ładowania [1].

Rodzaje baterii:
 – Cynkowo-manganowe (elektrolit chlorkowy-cynkowo-węglowe);
 – Manganowo-cynkowe (elektrolit alkaliczny);
 – Cynkowo-powietrzne (elektrolit alkaliczny, elektrolit chlorkowy);
 – Cynkowo-srebrowe;
 – Cynk-hydroksytlenek niklu;
 – Cynkowo-rtęciowe;
 – Lit-dwusiarczek żelaza;
 – Lit-monofluorek węgla;
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 – Lit-dwutlenek manganu;
 – Lit-tlenek miedzi;
 – Lit-chlorek tionylu.

4.8.2.1. Baterie cynkowo-manganowe (elektrolit chlorkowy – cynkowo-węglowe)

Ten rodzaj baterii może zawierać rtęć oraz ołów, które były dodawane do cynku. 
Układ elektrochemiczny tego typu baterii przedstawia się następująco: (+)Zn/NH4C-
l(aq)/MnO2 (-) lub : (+)Zn/ZnCl(aq)/MnO2 (-). Baterie tego typu są najtańszymi 
bateriami powszechnie używanymi w gospodarstwach domowych o różnej wartości 
napięcia, a także różnego rozmiaru [1]. Związki rtęci niszczą nerki, duże stężenie 
może powodować śmierć, natomiast związki manganu sprzyjają rozwojowi choroby 
Parkinsona, schizofrenii oraz demencji. W przypadku związków ołowiu można mó-
wić o uszkadzaniu nerek, podnoszeniu ciśnienia krwi oraz o negatywnym wpływie 
na każdy narząd człowieka. W przypadku środowiska rtęć ma mniejszy wpływ na 
roślinność, natomiast ołów hamuje wzrost roślin i odporność na patogeny. Mangan 
w nadmiernej ilości jest bardziej szkodliwy dla roślin niż ludzi lub zwierząt.

4.8.2.2. Baterie manganowo-cynkowe (elektrolit alkaliczny)

Tak jak w przypadku baterii cynkowo-manganowych z elektrolitem chlorkowym, 
niebezpieczną substancją jest rtęć, dodawana do cynku oraz mangan. Ten typ baterii 
jest najczęściej używanym typem, charakteryzuje się większą mocą oraz dłuższym 
okresem przechowywania w przypadku średnich wyższych poborów prądu. Układ 
elektrochemiczny baterii manganowo-cynkowych z elektrolitem alkalicznym przed-
stawia się następująco: (+)Zn/ZnO, KOH(aq)/MnO2, C (-) [1]. Związki rtęci niszczą 
nerki, duże stężenie może powodować śmierć, natomiast związki manganu sprzyjają 
rozwojowi choroby Parkinsona, schizofrenii oraz demencji, mogą działać na płuca 
i ośrodkowy układ nerwowy. Wpływ na roślinność analogiczna jak w przypadku ba-
terii cynkowo-manganowych z elektrolitem chlorkowym. Przykładowe baterie man-
ganowo-cynkowe z elektrolitem alkalicznym zostały przedstawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Przykład baterii manganowo-cynkowych z elektrolitem alkalicznym 

Źródło: oprac. własne.



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

422 

4.8.2.3. Baterie cynkowo-powietrzne (elektrolit alkaliczny, elektrolit chlorkowy)

Charakteryzują się dwuczęściową obudową i miniaturowymi gabarytami. Układ 
elektrochemiczny tej baterii przedstawia się następująco: (+)Zn/NaOH(aq)/C, O2 (-). 
Wyróżniamy dwa typy ogniw: miniaturowe oraz przemysłowe. Typ miniaturowy 
(przenośny) stosowany jest głównie w zegarkach lub aparatach słuchowych. W przy-
padku typu przemysłowego, swoje zastosowanie znajdują np. w telekomunikacji. Oba 
typy ogniw ulegają samowyładowaniu po otwarciu przestrzeni powietrznych katody 
w ciągu kilku miesięcy. W przypadku elektrolitu chlorkowego, postać elektroche-
miczna wygląda następująco: (+)Zn/NH4Cl(aq)/C, O2 (-). Pozostała część wygląda 
analogicznie jak w przypadku budowy z elektrolitem alkalicznym [1]. Związki rtęci 
dodawane do cynku niszczą nerki, duże stężenie może powodować śmierć.

4.8.2.4. Baterie cynkowo-srebrowe

W bateriach cynkowo-srebrowych występują niewielkie dodatki rtęci, stosowane 
są głównie jako źródło zasilania aparatów słuchowych, elektronicznych gier kieszon-
kowych, kalkulatorów. Baterie te są bateriami przenośnymi, posiadają stabilne na-
pięcie pracy, niskie samowyładowanie przez wysoką energię objętościową i masową. 
Układ elektrochemiczny ma następującą postać: (+)Zn/KOH(aq)/AgO (-) [1]. Związ-
ki rtęci dodawane do cynku niszczą nerki, duże stężenie może powodować śmierć.

4.8.2.5. Baterie cynk-hydroksytlenek niklu

Baterie rzadko występujące w handlu, posiadają napięcie 1,5 V, zaliczane są do 
baterii przenośnych. Postać układu elektrochemicznego jest następująca: (+)Zn/KO-
H(aq)/NiOOH (-) [1]. Związki rtęci dodawane do cynku niszczą nerki, duże stężenie 
może powodować śmierć.

4.8.2.6. Baterie cynkowo-rtęciowe

Postać elektrochemiczna baterii cynkowo-rtęciowych: (+)Zn/KOH(aq)/HgO (-). 
Charakteryzują się niewielkim spadkiem napięcia w trakcie pracy, sporą pojemnością 
energetyczną, długim okresem przechowywania oraz odpornością na zwarcia. Ten 
typ baterii wycofany jest z handlu, stosowany jedynie do zasilania sprzętu specjalne-
go. Wyróżniamy dwa typy budowy: guzikowy (postać tabletki), cylindryczny (postać 
walca) [1]. Związki rtęci dodawane do cynku niszczą nerki, duże stężenie może po-
wodować śmierć. Rtęć posiada mniejszą szkodliwość na wzrost i rozwój roślinności.
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4.8.2.7. Baterie lit-dwusiarczek żelaza

Ten typ baterii przeznaczony jest do pracy w niskich temperaturach, przy wyso-
kich obciążeniach prądowych, wówczas posiadają dwu lub nawet trzykrotnie większa 
energię niż baterie alkaliczne, a także przy ciągłym wyładowaniu posiadają pojemność 
elektryczną od półtora do dwóch razy większą niż baterie alkaliczne. Należą do baterii 
przenośnych, ich postać elektrochemiczna jest następująca: (+) Li/elektrolit organicz-
ny/FeS2 (-) [1]. Związki litu działają drażniąco na skórę oraz błony śluzowe, a także 
podrażniają drogi oddechowe. Lit również występuje naturalnie w tkankach roślin 
i bezkręgowców.

4.8.2.8. Baterie lit-monofluorek węgla

Baterie o wyglądzie zbliżonym do monety, stosowane głównie w zegarkach, kal-
kulatorach, mini grach elektronicznych lub do podtrzymywania pamięci. Ten typ 
baterii nie jest przystosowany do ciągłej pracy przy dużym poborze prądu. Posiadają 
one wysoką energię objętościową oraz mocową, a także długi okres przechowywania. 
Należą do baterii przenośnych o układzie elektrochemicznym: (+) Li/elektrolit or-
ganiczny/(CF)x (-) [1]. Związki litu działają drażniąco na skórę oraz błony śluzowe, 
a także podrażniają drogi oddechowe. Lit naturalnie występuje w tkankach roślin 
i bezkręgowców organizmów wodnych i lądowych.

4.8.2.9. Baterie lit-dwutlenek manganu

Baterie tego typu posiadają różną formę budowy – cylindryczną, monetową oraz 
pryzmatyczną oraz charakteryzują się szerokim zastosowaniem (podtrzymywanie pa-
mięci w komputerach, zasilanie zegarków, kalkulatorów, kamer, zabawek lub pilotów 
samochodowych). Postać elektrochemiczna: (+) Li/elektrolit organiczny/MnO2 (-) [1]. 
Przykładowa bateria litowo-manganowa została przedstawiona na rysunku 2. Związ-
ki litu działają drażniąco na skórę oraz błony śluzowe, a także podrażniają drogi 
oddechowe, natomiast związki manganu sprzyjają rozwojowi choroby Parkinsona, 
schizofrenii oraz demencji. Mangan w większym stopniu jest szkodliwy dla roślin 
niż dla człowieka lub zwierząt.

Rysunek 2. Przykład baterii litowo-manganowej 

Źródło: oprac. własne.
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4.8.2.10. Baterie lit-tlenek miedzi

Charakteryzują się układem elektrochemicznym: (+) Li/elektrolit organiczny/
CuO (-). Ten typ baterii jest praktycznie niespotykany w handlu. Pojemność w bar-
dzo dużym stopniu zależy od pobieranego prądu (jest większa niż w przypadku ba-
terii alkalicznych tylko przy niskich obciążeniach). Napięcie jest zależne od tempera-
tury (1,2–1,5 V; 2,25 V bez obciążenia) [1]. Związki litu działają drażniąco na skórę 
oraz błony śluzowe, a także podrażniają drogi oddechowe.

4.8.2.11. Baterie lit-chlorek tionylu

W przypadku baterii lit-chlorek tionylu, postać elektrochemiczna jest następująca: 
(+) Li/elektrolit niewodny nieorganiczny/C (-). W ogniwach zastosowano płynną 
katodę, natomiast kolektorem jest grafit, który nie reaguje chemicznie, a anoda li-
towa występuje w formie spiralnej lub warstwy na ścianie stalowej obudowy. Bate-
rie tego typu wykazują stabilność napięciową i energetyczną, kilkuletnim okresem 
przechowywania. Wykorzystywane są głównie w systemach kontroli, bezpieczeństwa 
i uzbrojenia [1]. Związki litu działają drażniąco na skórę oraz błony śluzowe, a także 
podrażniają drogi oddechowe.

4 8 3  Akumulatory

Akumulatory są również chemicznym źródłem prądu tak jak baterie, jednak umoż-
liwiają wielokrotną akumulację energii i oddawanie jej dzięki przemianom energii.

Typy akumulatorów:
 – litowo-jonowe;
 – litowo-polimerowe;
 – ołowiowo-kwasowe;
 – niklowo-kadmowe;
 – niklowo-wodorkowe.

4.8.3.1. Akumulatory litowo-jonowe

Akumulatory litowo-jonowe są jednymi z najbardziej popularnych akumulatorów. 
Ich gama zastosowania jest bardzo szeroka i spotykamy się z nimi w życiu codzien-
nym praktycznie co chwilę, ponieważ charakteryzują się dużą niezawodnością oraz 
wysoką liczbą cykli nawet przy głębokim rozładowaniu. Występują zarówno w mniej 
jak i bardziej skomplikowanych urządzeniach (przykładowo telefony komórkowe, 
laptopy, odtwarzacze mp3/mp4). Ich układ elektrochemiczny zależny jest od uży-
tego metalu bazowego (kobalt, nikiel, mangan, wanad lub tytan): (+) MLi/elektrolit 
organiczny/C (-). W akumulatorach tego typu występuje elektrolit w postaci ciekłej. 
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Związki litu działają drażniąco na skórę oraz błony śluzowe, a także podrażniają dro-
gi oddechowe. Przykład tego typu akumulatora został przedstawiony na rysunku 3.

Rysunek 3. Przykład akumulatora litowo-jonowego 

Źródło: oprac. własne.

4.8.3.2. Akumulatory litowo-polimerowe

W przeciwieństwie do akumulatorów litowo-jonowych, elektrolit użyty został 
w postaci stałej, którego głównym składnikiem jest polimer z rozpuszczoną solą 
litu dzięki czemu są bezpieczniejsze podczas użytkowania (brak problemu wycieku 
elektrolitu). Charakteryzują się wysoką gęstością energii oraz elastycznością pod-
czas projektowania kształtu. Ten typ akumulatorów wymaga elektronicznego układu, 
który zarządza pracą baterii – Battery Management System (BMS) dla zapewnienia 
bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy. Posiadają korzystny współczynnik pojemności 
do masy oraz znikomy współczynnik samorozładowania [1]. Związki litu działają 
drażniąco na skórę oraz błony śluzowe, a także podrażniają drogi oddechowe. Przy-
kładowe akumulatory litowo-polimerowe zostały przedstawione na rysunku 4.

Rysunek 4. Przykład akumulatorów litowo-polimerowych 

Źródło: oprac. własne.
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4.8.3.3. Akumulatory ołowiowo-kwasowe

Jest to typowy akumulator wykorzystywany głównie w pojazdach, ponieważ jest 
najlepszym źródłem zasilania dla rozrusznika samochodowego. Jego postać elektro-
chemiczna jest następująca: (+) Pb/H2SO4/PbO2 (-) [1]. Aktualnie akumulatory kwa-
sowo-ołowiowe są akumulatorami głównie bezobsługowymi (szczelnie zamknięte, 
z wewnętrzną rekombinacją gazów). Wadą tego typu akumulatorów jest oczywiście 
ryzyko wycieku kwasu siarkowego (H2SO4). Występują również wersje z separatorem 
z maty szklanej lub z zastosowaniem elektrolitu żelowego (kwas siarkowy posiada 
dodatek w formie środka żelującego). Związki ołowiu zawarte w tego typu akumula-
torze, uszkadzają nerki, podnoszą ciśnienie krwi oraz negatywnie wpływają na każdy 
narząd człowieka. Ołów hamuje rozwój roślin i odporność na patogeny.

Przykładowym akumulatorem kwasowo-ołowiowym jest akumulator NBC 36-12i, 
wyprodukowany przez firmę NERBO w technologii AGM, który został przedstawio-
ny na rysunku 5.

Rysunek 5. Przykład akumulatora kwasowo-ołowiowego wykonanego w technologii AGM 

Źródło: [4].

Rysunek 6. Żywotność cykliczna w zależności od głębokości rozładowania na przykładzie cha-
rakterystyk firmy NERBO, dla akumulatora NBC 36-12i  

Źródło: [4].
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Jak można zaobserwować na rysunku 6, żywotność cykliczna przedstawionego 
akumulatora zależna jest od głębokości rozładowania. W przypadku rozładowywa-
nia akumulatora do poziomu 85% pojemności i ponownego ładowania, akumulator 
zgodnie z charakterystyką będzie sprawny przez prawie 5 lat (w przypadku dzien-
nego procesu rozładowywania i ładowania o ok. 15% jego pojemności). Zakładając, 
że akumulator będzie rozładowywany do poziomu 20% jego żywotność będzie na 
poziomie około 525 cykli czyli prawie półtora roku. Warto również zaznaczyć, iż 
zgodnie z informacjami zawartymi w karcie katalogowej produktu, akumulator ten 
został zaprojektowany do pracy cyklicznej przy głębokich rozładowaniach. W przy-
padku akumulatorów projektowanych do pracy normalnej, ilość cykli przy głębokim 
rozładowaniu będzie znacznie niższa niż w przedstawionym przykładzie.

4.8.3.4. Akumulatory niklowo-kadmowe

Ten typ akumulatorów występuje praktycznie w każdym rodzaju i kształcie. Na 
rysunku 7 przedstawiono formę cylindryczną akumulatora niklowo-kadmowego. Ich 
układ elektrochemiczny jest następujący: (+) NiO(OH)/KOH(aq)/Cd (-). Charak-
teryzują się dużą wydajnością prądową, ale posiadają efekt pamięci co zmusza użyt-
kownika do pełnego rozładowywania oraz ładowania bez możliwości doładowywania 
(częste doładowywanie spowoduje szybkie zużycie ogniwa). Aktualnie ten typ aku-
mulatorów jest już coraz rzadziej spotykany i zastąpiony głównie ogniwami niklowo-
-wodorowymi oraz litowo-polimerowymi, które najczęściej mają większą pojemność 
w stosunku do objętości niż ogniwa niklowo-kadmowe. Czynnikiem szkodliwym 
występującym w tym typie akumulatorów jest kadm [1]. Związki niklu są silnym 
alergenem, mogą być rakotwórcze, natomiast związki kadmu uszkadzają nerki, dzia-
łają niekorzystnie na układ krążenia, powodują anemię, osteoporozę, a także wady 
rozwojowe w okresie płodowym. Związki kadmu zaburzają fotosyntezę, przemianę 
związków azotowych, zmieniają przepuszczalność błon komórkowych oraz strukturę 
DNA w przypadku roślin.

Rysunek 7. Przykład akumulatorów niklowo-kadmowych

Źródło: oprac. własne.
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4.8.3.5. Akumulatory niklowo-wodorkowe Ni-MH

Podczas użytkowania tego typu akumulatorów należy zwracać szczególną uwagę 
na przeładowywanie oraz głębokie rozładowywanie, ponieważ są bardziej podatne 
na uszkodzenia podczas tych procesów. Akumulatory nie posiadają szkodliwego kad-
mu jak w porównywanych do nich akumulatorów niklowo-kadmowych, a przy tym 
większą pojemność, gęstość oraz są mniej podatne na efekt pamięci. Główną wadą 
akumulatorów niklowo-wodorkowych oprócz wspomnianej podatności na uszko-
dzenia jest samorozładowanie. Postać elektrochemiczna jest następująca: (+) NiO-
(OH)/KOH(aq)/MH (-). Ogniwa mogą być sprzedawane pod różną postacią między 
innymi cylindryczną, przedstawioną na rysunku 8. Można spotkać je powszechnie 
w elektronarzędziach [1]. Związki niklu zawarte w tego typu akumulatorach są sil-
nym alergenem, mogą być rakotwórcze. Wpływ niklu na środowisko jest mniej znany 
ze względu na występowanie najczęściej wraz z innymi metalami ciężkimi, określony 
jest jako średni stopień potencjalnego zagrożenia.

Rysunek 8. Przykład akumulatorów niklowo-wodorkowych 

Źródło: oprac. własne.

4 8 4  Superkondensatory

Superkondensatory posiadają specyficzną budowę zbliżoną do kondensatorów 
elektrolitycznych, a właściwościami w pewnym sensie przypominają akumulator oraz 
tradycyjny kondensator jednocześnie. 

Ich budowę podzielić można na trzy podstawowe elementy:
 – elektrolit;
 – dwie niereaktywne porowate elektrody;
 – separator.

Rynek superkondensatorów, ze względu na ich zalety oraz wady, a także szerokie 
zastosowanie, jest rynkiem niezwykle dynamicznym. Stale poszukiwane są związki 
chemiczne potrafiące poprawić osiągi superkondensatorów (również pośród takich 
związków, które są szkodliwe). Ogólnie zostało przyjęte, że superkondensatory są 
przyjazne dla środowiska ze względu na brak np. ołowiu i kadmu. Jako główne zale-
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ty superkondensatorów można wymienić krótki czas ładowania, bardzo dużą ilość 
cykli, szeroki zakres temperatur, a także zdolność do gromadzenia dużych wartości 
energii (posiadają małe wymiary i objętości w stosunku do gromadzonej energii). 
Ich głównymi wadami jest oczywiście wysoka cena oraz małe napięcie pojedynczego 
elementu. Przykładowe superkondensatory zostały przedstawione na rysunku 9.

Przykładowe zastosowanie superkondensatorów:
 – pojazdy elektryczne (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, tramwaje, 

pociągi, metro, trolejbusy, samochody hybrydowe, wózki elektryczne itp.);
 – magazyn rezerwowy (UPS-y, urządzenia elektroniczne, telekomunikacja, prze-

mysł wojskowy);
 – systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (turbiny wiatrowe, ogniwa 

fotowoltaiczne);
 – urządzenie przenośne (laptopy, telefony komórkowe, tablety).

Rysunek 9. Przykład superkondensatorów 

Źródło: oprac. własne.

4 8 5  Szkodliwość pierwiastków (głównie metali ciężkich) dla środowiska, 

zwierząt oraz ludzi

Metale ciężkie są jednym z większych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Można je po-
dzielić na grupy ze względu na stopień potencjalnego zagrożenia (najgroźniejszymi 
są kadm, rtęć, ołów, cynk [6]). Przedostawanie się metali ciężkich do organizmu czło-
wieka najczęściej odbywa się poprzez łańcuch gleba -> roślina -> zwierzę -> człowiek. 

W przypadku roślin, oddziaływanie metali ciężkich można podzielić na nastę-
pujące kategorie:

 – stymulacyjne;
 – toksyczne.

Rozważając działanie stymulujące, mangan i cynk są pierwiastkami wymaga-
nymi do procesów metabolicznych roślin jednak w większym stężeniu są dla nich 
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bardziej szkodliwe niż pomocne. Działanie toksyczne wywołują pierwiastki rtęci, 
ołowiu i kadmu, które jednak są bardziej szkodliwe dla ludzi i zwierząt niż dla sa-
mych roślin. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na większość roślin, które są 
pobierane poprzez system korzeniowy z gleby, zauważalne jest dopiero przy wyso-
kim zanieczyszczeniu gleby tymi metalami. W przypadku organizmów ludzkich lub 
zwierzęcych, najczęstszym źródłem metali ciężkich jest pokarm. Skutki wchłaniania 
niewielkiej ilości metali ciężkich widoczne są najczęściej dopiero po wielu latach. 
Wywołują przede wszystkim zmiany w syntezie białka oraz zaburzenia wytwarzania 
ATP, co skutkuje poważnymi zmianami chorobowymi wraz z nowotworami. Metale 
ciężkie głównie atakują nerki i wątrobę, natomiast potwierdza się również kumulację 
w mózgu, mięśniach lub kościach. Mogą wywołać ostre zatrucia natychmiast, ale naj-
częściej wywołują schorzenia przewlekłe, które przez długi czas są utajone. Zależność 
między metalem ciężkim pojawiającym się w bateriach oraz akumulatorach, a wpły-
wem na człowieka, zwierzęta oraz środowisko została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1  Związki występujące w magazynach energii oraz skutki uboczne dla człowieka 

Pierwiastek  
lub związek

Wpływ na człowieka oraz zwierzęta Wpływ na środowisko [6]

Rtęć [Hg] Niszczy nerki, duże stężenie może spowodować 
śmierć, a także poważne uszkodzenia mózgu [6]

Mniejsza szkodliwość na wzrost 
i rozwój roślin

Ołów [Pb]
Uszkadza nerki, podnosi ciśnienie krwi, nega-
tywnie wpływa na każdy narząd człowieka, Ra-
kotwórczy, zmniejsza ilość i wielkość płodów

Hamuje rozwój roślin i odporność 
na patogeny

Mangan [Mn], 
tlenek Manganu 
[MnO2]

Sprzyja rozwojowi choroby Parkinsona, schi-
zofrenii oraz demencji, może działać na płuca 
i ośrodkowy układ nerwowy

W nadmiernej ilości bardziej szko-
dliwe dla roślin niż dla człowieka 
i zwierząt

Nikiel [Ni] Alergen, może być rakotwórczy

Średni stopień potencjalnego za-
grożenia, w środowisku najczęściej 
występuje wraz z innymi metalami 
ciężkimi

Lit [Li] Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, po-
drażnia drogi oddechowe

Występuje w tkankach roślin i bez-
kręgowców organizmów wodnych 
i lądowych

Kadm [Cd]

Uszkadza nerki, działa niekorzystnie na układ 
krążenia, powoduje anemię, osteoporozę, a także 
wady rozwojowe w okresie płodowym lub zwy-
rodnienia mięśnia sercowego

Zaburza fotosyntezę, przemianę 
związków azotowych, zmienia 
przepuszczalność błon komórko-
wych, zmienia strukturę DNA 

Cynk [Zn]
Nadmiar odkłada się w wątrobie i nerkach, po-
woduje niedokrwistość. Uważany jest również za 
czynnik rakotwórczy [6]

W nadmiernej ilości hamuje roz-
wój roślin i odporność na patogeny

Źródło: oprac. własne na podst.: [6].
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4 8 6  Przykładowe magazyny energii „ prawie czystej” ze względu na 

wpływ na zdrowie i środowisko

4.8.6.1. Magazyn energii kinetycznej

Nowy typ magazynu kinetycznego opartego na silniku PM BLDC typu outrun-
ner, zmienia w zasadniczy sposób podejście do zagadnienia magazynowania energii. 
System ten, przeznaczony jest do przetwarzania nadmiarowej energii znajdującej się 
w danym momencie w sieci energetycznej oraz zamianę jej na kinetyczną energię 
mechaniczną, a następnie zwrot tej energii w momencie szczytowego zapotrzebo-
wania w systemie energetycznym lub wykorzystanie do szybkiego doładowywania 
samochodów elektrycznych. System ten pozwala na zmagazynowanie energii o war-
tościach dochodzących do MWh [2, 3].

Główne zalety magazynów energii kinetycznej:
 – magazynowane energie mogą dochodzić nawet do MWh;
 – możliwe duże moce nominalne doładowywania i odzyskiwania energii (kilka MW);
 – szczytowe moce doładowania i odzyskiwania mogą być przekraczane 5–7 razy 

w stosunku do mocy nominalnej;
 – energia może być przechowywana do ok. 60–70 godzin;
 – wyjściowe napięcie może być stałe lub trójfazowe 50 Hz o regulowanej wartości;
 – wysoka sprawność 90-93% dla dużych jednostek ok. 500 kWh; 
 – czas życia magazynu ok. 25–30 lat;
 – w trakcie eksploatacji nie wydziela związków szkodliwych dla zdrowia człowieka; 
 – elementy składowe magazynu podlegające pełnemu recyklingowi, (np. silnik/

prądnica PM BLDC).

Rysunek 10  Model magazynu kinetycznego firmy MEGATECH Technology Sp. z o.o. 

Źródło: oprac. własne.
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4.8.6.2. Magazyn sprężonego powietrza 

Najprostszą formą magazynu ze sprężonym powietrzem jest silnik, sprężarka, 
zbiornik powietrza oraz generator. Przykładem znacznie rozbudowanego systemu 
jest instalacja przedstawiona na rysunku 11, wykorzystująca podziemną kawernę. 
Tego typu rozwiązania składają się z materiałów, które można ponownie przetwo-
rzyć na materiały, z których zostały zbudowane, mowa oczywiście po zakończeniu 
eksploatacji. W trakcie eksploatacji w tym przypadku mamy związek z gazami spa-
linowymi, które są odpadem w trakcie eksploatacji.  

Rysunek 11  Przykładowy magazyn sprężonego powietrza z wykorzystaniem kawerny podziemnej 

Źródło: [7].

4.8.6.3. Magazyn ciepła

Często spotykaną formą magazynu ciepła są znajdujące się prawie w każdym go-
spodarstwie domowym bojlery do ciepłej wody użytkowej. Innymi typowymi ma-
gazynami ciepła są piece akumulacyjne, podłogi z akumulacją ciepła w ogrzewaniu 
podłogowym oraz izolowane zbiorniki jako bufory do ogrzewania domów, umiejsco-
wione przy wytwornicach ciepła. Bufory takie, najczęściej zawierają wodę lub inną 
substancję z przemianą fazową, pozwalające zmagazynować większą ilość ciepła w tej 
samej objętości. W tym przypadku jeśli wytwornica ciepła (np. grzałka elektryczna) 
nie wytwarza odpadów, to mamy sytuację z bezodpadowym systemem magazynu 
energii w trakcie eksploatacji. Po zakończeniu eksploatacji takiego magazynu niemal 
100% elementów składowych można ponownie przetworzyć na materiały, z których 
zostały zbudowane, głównie metale. Przykładem magazynu na dużą skalę jest pod-
ziemny magazyn przedstawiony na rysunku 12. 



Rozdział 4: Ekorozwój

433

Rysunek 12  Magazyn cieplny jako podziemny zbiornik 

Źródło: [8].

4.8.6.4. Magazyn szczytowo-pompowych

Przykładem takiego magazynu jest elektrownia szczytowo-pompowa zbudowana 
w Żarnowcu (rys. 13). Magazyny dla tego typu elektrowni są w trakcie eksploatacji 
bezodpadowe, jedynym, utrudnieniem przy budowie tego typu elektrowni, jest ko-
nieczne odpowiednie ukształtowanie i wysokie koszty budowy.

Rysunek 13  Elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec 

Źródło: [9].

4 8 7  Wnioski

W artykule poruszono problem różnego rodzaju magazynów energii od małych 
baterii po większe magazyny jak kinetyczny magazyn energii oraz rodzaje powstałych 
odpadów. W tabeli 1. zostały przedstawione związki, które występowały w wymie-



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

434 

nionych magazynach energii oraz skutki uboczne jakie mogą wywoływać. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zwykła, mała bateria typu guzikowego, może zanieczyścić 1 m3 gleby 
lub 50 tysięcy litrów wody, należy zwrócić szczególną uwagę na ich utylizację lub 
rozwój w kierunku tworzenia nowych typów magazynów energii zarówno dużych jak 
i małych, niebędących szkodliwymi dla środowiska. Baterie z powszechnie posiada-
nych telefonów komórkowych czy laptopów, pozostawione i niezutylizowane mogą 
wywołać pożar lub nawet spowodować wybuch. Zestawiając ten fakt wraz z skutkami 
ubocznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi czy też zwierząt i środowiska, 
przedstawionymi w tabeli 1., należy położyć szczególny nacisk na utylizację maga-
zynów energii oraz jak najmniejszy wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. 
Główne skutki uboczne wpływu pierwiastków i związków chemicznych (przede 
wszystkim metali ciężkich, ale i alkalicznych) na ludzi lub zwierzęta to uszkadzanie 
nerek, wątroby, choroby układów krążenia, podrażnienie dróg oddechowych, wady 
płodowe, rakotwórczość lub śmierć. W przypadku środowiska jest to hamowanie 
rozwoju roślin, zaburzanie procesów fotosyntezy, zmiana struktury DNA. W związku 
z tym ważną zasadą, o której należy pamiętać, jest oczywiście wrzucanie baterii do 
specjalnych pojemników zabezpieczając bieguny, co chroni przed wzrostem tem-
peratury, która może skutkować pożarem lub wybuchem. Natomiast akumulatory 
należy utylizować w wyznaczonych punktach. Dzięki segregacji zużytych baterii 
oraz akumulatorów, można odzyskać cenne substancje i ponownie wykorzystać 
w wielu procesach przemysłowych. Warto również położyć większy nacisk na ma-
gazyny energii, które są określane jako ,,prawie czyste”, bardzo dobrym przykładem 
może być magazyn kinetyczny przedstawiony przez firmę MEGATECH Technolo-
gy Sp. z o.o. Jedynym materiałem zużywającym się w tym rozwiązaniu są łożyska 
silnika PM BLDC, w związku z tym jest to praktycznie magazyn energii, który nie 
szkodzi środowisku lub zdrowiu ludzi i zwierząt. Ze względu na swoją skalowalność 
jest ciekawą alternatywą dla obecnie stosowanych magazynów zwłaszcza, że zgodnie 
z obecną polityką wykorzystywania jak najwięcej energii czerpanej z odnawialnych 
źródeł energii, powstaje problem magazynowania tej energii w czasie, w którym nie 
jest ona zużywana – magazyn tego typu pozwala rozwiązać ten problem. 
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4  

4.9. Wykorzystanie urządzeń na podczerwień w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
ratownictwa ekologicznego

4 9 1  Wstęp

Spalamy paliwa głównie w celu uzyskania energii. Niestety podczas ich spalania, 
oprócz potrzebnej nam energii, wydzielają się także gazy, które mogą stanowić za-
grożenie dla środowiska naturalnego. Do produktów ubocznych tego procesu zalicza 
się następujące substancje: dwutlenek węgla, tlenek siarki tlenek węgla, tlenki azotu, 
pyły, popioły a także węglowodory, które nie uległy spalaniu. Często są też emitowa-
ne metale, czyli zawarte domieszki w paliwach kopalnych. Wśród nich można wy-
mienić m.in. rad, tor, ołów. Wszystkie składniki zmieniają w sposób nieodwracalny 
naturalne środowisko [3]. Zanieczyszczają powietrze, gleby, a także wody gruntowe. 
Doprowadzają do śmierci rośliny oraz zwierzęta, wywołują choroby układu krążenia, 
a także przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych. Powstają zjawiska smo-
gu, chmury ozonowej czy kwaśnych deszczy. W niniejszym opracowaniu zwracają 
uwagę zjawiska w naszym otoczeniu, na które mamy wpływ, co nie znaczy, że zawsze 
powstają z winy człowieka.

Systematyczny wzrost zapotrzebowania na różne energii odnotowany w ostatnich 
latach, stanowi jeden z wyznaczników postępu wielu społeczeństw na świecie. Po-
szukiwania tanich, wysokosprawnych i dyspozycyjnych technologii energetycznych, 
spełniających wymogi zmiennego popytu na energię elektryczną, ciepło i chłód nie-
jednokrotnie odbiegają od idei zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowi-
ska naturalnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizację procesu spalania 
i dobór paliw w instalacjach komunalnych oraz zawodowych, gdyż są one często 
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głównymi źródłami emitowanych zanieczyszczeń. Zarówno ilość jak też skład emi-
towanych zanieczyszczeń zależą od wyboru paliwa, stosowanych instalacji ochrony 
atmosfery oraz sposobu eksploatacji urządzeń [8].

Skutki wprowadzania do otoczenia zanieczyszczeń z procesów energetycznych, 
w zależności od reaktywności poszczególnych substancji, warunków pogodowych (in-
tensywność migracji, nasłonecznienia) czy też składu atmosfery (np. lokalnych obec-
ności ozonu lub pary wodnej), mogą mieć zasięg lokalny, kontynentalny lub globalny.

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

4 9 2  Co to jest podczerwień?

Podczerwień inaczej nazywana jest promieniowaniem podczerwonym, które 
znajduje się pomiędzy światłem widzialnym (czyli światłem które wykrywa ludzkie 
oko) a falami radiowymi, w przedziale od 700 nanometrów (430 THz) do 1 milimetra 
(300 GHz). Źródłem promieniowania podczerwonego jest ciepło lub promieniowanie 
cieplne. W otaczającej nas rzeczywistości każdy obiekt o temperaturze powyżej zera 
bezwzględnego (-273°C lub 0°K) emituje promieniowanie podczerwone (IR, infrared). 

W naszym życiu podczerwień jest obecna codziennie, wtedy gdy czujemy ciepło 
od słońca, ciepłego pieca czy kaloryfera. Nie jesteśmy w stanie naocznie stwierdzić 
tego promieniowania, możemy poczuć na skórze ciepło odbierane przez nasze recep-
tory nerwowe. Czyli im bardziej rozgrzany obiekt tym więcej promieniowania pod-
czerwonego emituje. Promieniowanie podczerwone emitują również zimne obiekty 
np. zimna woda, lód czy mrożonki. Tak więc dużo promieniowania cieplnego emitują 
pożary, wysyłając do otoczenia produkty spalania bardzo toksyczne, niebezpieczne 
dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego.

4 9 3  Pożary w skali światowej

4.9.3.1. Pożary w Polsce

Zapotrzebowanie powietrza do spalania (teoretycznie).
 – Zapotrzebowanie powietrza do spalania dla typowych paliw węglowodorowych.

(1)
 

gdzie:
0,23 – masowy udział tlenu w powietrzu,



Rozdział 4: Ekorozwój

439

C – masowy udział węgla w paliwie,
H2 – masowy udział wodoru w paliwie,
S – masowy udział siarki w paliwie,
O2 – masowy udział tlenu w paliwie.

 – Zapotrzebowanie powietrza do spalania paliw węglowodorowych:

(2)

 

 – Współczynnik nadmiaru powietrza:

(3)
 

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

4 9 4  Substancje szkodliwe w gazach pożarowych

Zależnie od składu chemicznego materiałów uczestniczących w pożarze gazy po-
żarowe mogą zawierać:

 – dwutlenek węgla CO2;
 – tlenek węgla CO;
 – tlenki azotu NOx;
 – tlenki siarki SOx;
 – formaldehyd CH2O;
 – cyjanowodór HCN;
 – węglowodory alifatyczne i aromatyczne;
 – benzen;
 – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne;
 – fosgen COCl2;
 – chlorowodór HCl;
 – dioksyny;
 – sadze.

Substancje szkodliwe występujące w gazach pożarowych według badań wykona-
nych w USA to:

 – tlenek węgla stwierdzono w 100% analizowanych przypadków pożarów;
 – benzen stwierdzono w 80%;
 – cyjanowodór i dwutlenek węgla w 60%;
 – chlorowodór stwierdzono w 15% analizowanych przypadków pożarów.
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Tworzywa zawierające substancje szkodliwe z uwzględnieniem nazwy, ciepła spa-
lania, palności produktów spalania i rozkładu.

Tabela 1  Tworzywa zawierające substancje szkodliwe z uwzględnieniem nazwy, ciepła spala-
nia, palności produktów spalania i rozkładu

Lp. Materiał
Ciepło spala-
nia [MJ/kg]

Palność
Produkty spalania i rozkładu

Rozkład Spalanie

1. Epoksydy - palne Epichlorohydryna, toklol, 
związki chloroorganiczne

HCl, CO, CO2, 
kwas mrówkowy

2. Feneloformaldehydy - palne,  
trudno zapalne

feno, formaldehyd, 
cyjanowodór

CO, CO2, kwas 
mrówkowy

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

4. Mocznik 
formaldehydowy - trudno palne mocznik formaldehydy, 

związki cyjanu CO, CO2

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

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

HCl,  
węglowodory aromatyczne, 

chlorek winylu

HCl, CO, CO2, 
NO2

7. Polistyren 42,0 palny monomer, dimery,  
trymery styrenu CO, CO2, NO2

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

9. Poliakrylan 27,7 palny kwas akrylowy  
i metakrylowy, HCl CO, CO2, NO2

10. Poliamid 30,9 palny cyjanowodór CO, CO2

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

12. Silikony niepalne SiO2, CO2 kwas mrówkowy CO, CO2, HCN, 
HCOOH

Źródło: tworzywa.com.pl (dostęp: 30.09.2020).

4.9.4.1. Pożary na świecie

W skali ogólnoświatowej na 80 tys. ofiar śmiertelnych podczas pożarów, aż 51% 
wszystkich zgonów jest spowodowanych wyłącznie toksycznym oddziaływaniem 
produktów rozkładu i spalania, gdzie:

 – 23% osób umiera w wyniku poparzeń i zatrucia dymem;
 – 25% osób umiera z powodu poparzeń odniesionych w wyniku pożaru.

W Polsce liczba śmiertelnych ofiar pożarów to ok. 600 rocznie, gdzie:
 – w 66–81% przypadków śmiertelnych ofiar pożarów stwierdza się w organi-

zmach ofiar obecność hemoglobiny tlenkowęglowej (HBCO);
 – w 41–50% stwierdza się obecność cyjanowodoru (HCN) [8].
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4 9 5  Charakterystyka związków szkodliwych dla ludzi i środowiska

CO2 – nie jest gazem trującym, ale odpowiada za 50% zjawisk nazwanych efektem 
cieplarnianym

CO – powstaje w procesie spalania (w płomieniach) w temp. do 1000ºC. Toksycz-
ny (upośledza prawidłowe natlenienie tkanek i narządów wewnętrznych). Jest główną 
przyczyną ofiar śmiertelnych w pożarach wewnętrznych. Nie ma bezpośredniego 
wpływu na środowisko.

SO2 – silnie drażni górne odcinki dróg oddechowych, utrudnia oddychanie. 
W powietrzu atmosferyczym następuje powolne utlenianie SO2 do SO3 (1÷4 dni), 
który reaguje z para wodna lub kroplami wody tworząc kwas siarkowy. Powstały 
opad nosi nazwę kwaśnych deszczy, które zwiększają kwasowość zbiorników wod-
nych i zakwaszanie wód gruntowych.

NOX (suma NO i NO2 w przeliczeniu na NO2). Obecność NOx w powietrzu ma 
lokalny charakter. Powstały z NO kwas azotowy wchodzi w skład kwaśnych deszczy, 
jest składnikiem (czynnikiem) powstania smogu fotochemicznego. N2O jest stosun-
kowo mało reaktywnym gazem i jego obecność w atmosferze nie stanowi bezpośred-
niego zagrożenia dla zdrowia. Stwarza jednak zagrożenie dla środowiska, gdyż należy 
do grupy gazów cieplarnianych i przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej. 
Tlenki azotu powstają w temperaturach do 1000ºC.

Benzo (a) piren – rakotwórczy, mutagenny, powstaje w temperaturach do 8000ºC.
Dioksyny i furany w małych dawkach działają rakotwórczo, w większych powodu-

ją uszkodzenia grasicy, wątroby, śledziony a nawet śmierć. Powstają w temperaturach 
400–600ºC.

Sadza – nośnik zaabsorbowanych na powierzchni jej cząstek WWA, dioksyn, po-
wstaje w temperaturach 1000–2500ºC.

Tabela 2  Wyniki pomiarów stężeń szkodliwych produktów spalania w warunkach rzeczywistych

L.p. Produkt spalania
Stwierdzone stężenie 

[mg/m3]
NDS [mg/m3]

1. Tlenek węgla do 31 320 30
2. Ditlenek węgla 1 800 ÷ 110 000 9 000
3. Cyjanowodór 0 ÷ 800 –
4. Chlorowodór 300 5
5. Benzen 3 850 1,6
6. Formaldehyd 19 0,5

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie toksycznego związku chemicznego.

Źródło: oprac własne.



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

442 

Tabela 3  Temperatura płomienia

Pożar Temperatura płomienia [ºC]
Pożary powierzchniowe

LNG 1300
LPG 1300
Benzyna /Nafta 1000
Metanol 1250

Pożary strumieniowe
LPG/benzyna/nafta 1300
LNG/metanol 1300

Wszystkie ciecze palne 1200

Źródło: oprac własne.

4 9 6  Kamery termowizyjne w pracy służb ratunkowych

Ważną rolę w pracy służb ratunkowych np. straży pożarnej odgrywają kamery 
termowizyjne.

Kamery termowizyjne, inaczej kamery termograficzne, kamery obrazowania ter-
micznego lub kamery na podczerwień. To urządzenia obrazujące promieniowanie 
podczerwone emitowane przez obiekty, w formie obrazu na wyświetlaczu. Wyświe-
tlany obraz termalny – termogram pozwala nam identyfikować, „widzieć” poprzez 
dymy, gazy jak i w całkowitej ciemności.

Kamera termowizyjna rejestruje intensywność promieniowania w podczerwonej 
części widma elektromagnetycznego i zamienia je na obraz widzialny. Termografia 
w podczerwieni jest więc sztuką zamiany obrazu w podczerwieni na obraz radio-
metryczny, umożliwiający odczytanie temperatury. Każdy piksel w obrazie radime-
trycznym jest w istocie odczytem wartości temperatury, czyli: obiekty z rzeczywistej 
sytuacji emitują promieniowanie podczerwone, które jest wychwytywane przez so-
czewkę, najczęściej wykonaną z germanu, umieszczoną z przodu kamery termowi-
zyjnej [4]. Następnie promieniowanie skupiane jest przez detector podczerwieni. 
Kolejnym krokiem jest przetworzenie własnego sygnału podczerwieni i wyświetlenie 
go w na wyświetlaczu w postaci obrazu termicznego.

4.9.6.1. Zakres temperatur

Zakres pomiaru kamer termowizyjnych stosowanych w straży pożarnej, czyli 
skala temperatur od -20°C do +600°C jest standardowym i w pełni wystarczającym 
przedziałem dla służb ratowniczych.
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4.9.6.2. Pole widzenia FOV – Field Of View

Wartość pola widzenia opisuje obszar widoczny za pomocą kamery termowizyj-
nej. Im pole widzenia ma większe kąty, tym pozwala ono na uchwycenie większej 
przestrzeni przez kamerę termowizyjną. Wartość pola widzenia wyrażona jest zawsze 
w stopniach. 

4.9.6.3. Normy prawne – wymagania dla kamer termowizyjnych wykorzystywa-
nych przez straż pożarną

Norma NFPA określa wymagania dla kamer IR stosowanych w strażach pożar-
nych. Norma amerykańskiego stowarzyszenia ochrony przeciwpożarowej NFPA po-
wstała w celu ułatwienia pracy strażakom na całym świecie. Norma NFPA 1801:2013 
wdraża nowe standardy dla kamer termowizyjnych używanych przez strażaków 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wspomniane standard okreslają wymagania 
w zakresie jakości obrazu, bezpieczeństwa oraz wytrzymałości. Kamery IR mogą 
być wykorzystywane w innych dziedzinach, a szczególnie w ochronie środowiska 
naturalnego. 

4.9.6.4. Przykłady praktycznego wykorzystania kamer termowizyjnych to:

1. Działania ratowniczo-gaśnicze. Kamera IR może byc stosowana do razpozna-
wania terenu pożaru, rozpoznaniu 360 stopni, gdzie odchodząc obiekt (budy-
nek) możemy bardzo szybko zlokalizować miejsce pożaru. Kamera ta służy też 
do lokalizacji tzw. pożarów ukrytych, lokalizacji źródeł pożaru, poszukiwania 
osób poszkodowanych w pożarze, osób zagubionych w lasach lub innych miej-
scach niedostępnych np. w gruzowiskach [4].

2. Działania w przypadku ratownictwa chemicznego. Kamery IR znajdują zasto-
sowanie w sprawdzeniu pożiomu płynu w składowanych beczkach , pojem-
nikach, zbiornikach czy cysternach. Lokalizacja wycieków gazów, wykrywnie 
cienkich filmów olejowych na ciekach wodnych, akwenach. Uwidacznianiu 
cieczy np. drażniących na ludzkiej skórze, czy mierzenia tempertury obiektów 
z odległości większych niż za pomocą pirometrów [4].

4 9 7  Spektroradiometry

Spektroradiometry, spektrometry, są przyrządami pomiarowymi używanymi 
współcześnie w różnorodnych dziedzinach działalności człowieka. Stosowane są 
począwszy od analiz chemicznych poprzez diagnostykę medyczną, monitoring sej-
smiczny, badania satelitarne oraz technikę świetlną. W powszechnym mniemaniu, 
ich obecność w przedsięwzięciach naukowych i technologiach przemysłowych jest 
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wyznacznikiem i gwarantem niezawodności, a także wysokich standardów wyko-
nanych pomiarów oraz jakości całego przedsięwzięcia [5]. Stąd też poczyniliśmy 
rozmowy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie 
współpracy. Konstrukcje tego rodzaju przyrządów podlegają nieustannemu rozwojo-
wi, jednakże zawsze podstawowymi elementami składowymi są: optyka wejściowa, 
element dyspersyjny (rozdzielający wiązkę promieniowania na poszczególne długości 
fali) oraz detector.

Istniejące i dotychczas powszechnie stosowane metody detekcji mają wiele sła-
bych punktów – w szczególności konieczność przebywania osoby dokonującej te 
czynności bezpośrednio w strefie zagrożenia czy też ograniczenie się do pomiarów 
lokalnych. Szczególnie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Nie bez znaczenia jest 
również znaczny koszt zużywania się elementów urządzeń pomiarowych. Dlatego 
każda, realna metoda zdalnej detekcji produktów spalania oraz substancji szkodli-
wych powinna być starannie przeanalizowana pod kątem skuteczności, efektywności, 
bezpieczeństwa pomiarowego czy wreszcie – ekonomicznym, by proponowane roz-
wiązanie mogło znaleźć zastosowanie w pomiarach dla bezpieczeństwa w ochronie 
środowiska czy jednostkach Straży Pożarnej.

Sensory niebezpiecznych związków chemicznych obecnie stosowane są w wielu 
dziedzinach: w przemyśle, medycynie, w zastosowaniach militarnych, w straży po-
żarnej, w straży granicznej, a przede wszystkim w ochronie środowiska, gdzie ich 
wyniki przyczyniają się do walki z poprawą jakości powietrza, a ich ocena skutecz-
ności działania jest głównym celem podjęcia projektu.

Wykorzystuje się w nich różne zjawiska fizyczne umożliwiające wykrycie oraz 
identyfikacje niebezpiecznych związków chemicznych. Jednym z najszybszych roz-
wijających się są metody optoelektroniczne, bowiem umożliwiają one osiąganie eks-
tremalnych czułości przy zachowaniu dużej selektywności a także zdalne wykrywanie 
gazów. 

Dlatego podjęliśmy pracę nad skutecznością zdalnego wykrywania gazowych 
związków chemicznych.

Celem podjęcia pracy jest dokonanie oceny skuteczności zdalnego wykrywania 
gazowych związków chemicznych za pomocą podczerwieni (spektroradiometrów, 
wielowidmowych kamer podczerwieni).

Możliwe jest zdalne wykrywanie urządzeniem podczerwieni gazowych związków 
chemicznych np. metanu, SF-6 itp. Urządzenia podczerwieni do zdalnego wykrywa-
nia gazowych związków chemicznych pozwalają na wskazanie miejsca wycieku nie-
bezpiecznej substancji gazowej. W metodach zdalnego wykrywania gazowych związ-
ków chemicznych wykorzystuje się zjawiska optyczne takie jak emisja, rozpraszanie 
lub absorbcja promieniowania optycznego o określonej długości fali czy określonym 
zakresie długości fal dla danego związku chemicznego. Dopasowanie parametrów 
optycznych sensora do charakterystycznego widma gazu zapewnia selektywność oraz 
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możliwość wykrywania i pomiaru koncentracji w sposób bezpośredni. Analiza para-
metrów dostępnych urządzeń do zdalnego wykrywania skażeń chemicznych pozwoli 
na pokazanie spektrum zastosowań tego typu urządzeń w monitoringu środowiska 
naturalnego. A jednocześnie ułatwi pracę strażakom.

Wykonanie badań laboratoryjnych pozwoli na bardzo szczegółowe określenie 
wartości zdolności urządzeń zdalnej detekcji substancji chemicznych (np. pozio-
mów detekcji).

Badania zostaną przeprowadzone także w warunkach terenowych w celu wery-
fikacji możliwości ich zastosowania w monitorowaniu procesów technologicznych 
poprzez diagnostykę instalacji przemysłowych [7].  

Przeprowadzenie oceny skuteczności zdalnego wykrywania skażeń za pomocą 
urządzeń podczerwieni jest niezwykle ważne dla rozwoju techniki i bezpieczeństwa . 

Analiza parametrów technicznych urządzeń do zdalnej detekcji i identyfikacji nie-
bezpiecznych gazów oraz ich weryfikacja w warunkach laboratoryjnych i terenowych, 
przyniesie wymierne korzyści dla jednostek odpowiadających za monitoring skażeń 
chemicznych w kraju [1]. Uzyskane wyniki w trakcie realizacji projektu, zostaną 
wykorzystane podczas przygotowywania wniosku o projekt badawczy poświęcony 
opracowaniu mobilnej stacji do zdalnego monitoringu skażeń chemicznych. Przy 
jego realizacji będą współpracowały następujące podmioty: PCz, CS PSP i IOE WAT. 

4 9 8  Ochrona środowiska

Jednym z podstawowych zastosowań technologii urządzeń podczerwieni jest 
zdalne wykrywanie nadmiernych zanieczyszczeń powietrza, emitowanych przez 
obiekty przemysłowe.

Technologia ta umożliwia zarówno wykrycie zanieczyszczeń jak również może 
stanowić narzędzie do walki z nielegalna działalnością. Przykładami mogą być wy-
cieki, badanie zanieczyszczeń produktów spalania [3].

4.9.8.1. Przewóz materiałów niebezpiecznych

Technologia umożliwia wykrycie niebezpiecznych rozszczelnień z odległości oraz 
może stanowić narzędzie do mapowania przesuwającej się chmury zanieczyszczeń. 
Transport ADR przebiega bardzo często przez tereny dużych miast a ewentualną 
katastrofą drogową, może doprowadzić do skażenia dużej powierzchni miast i być 
zagrożeniem dla ludzi. 

Transport Cargo

Właściwe urządzenie podczerwieni będzie pomocne w wykryciu ewentualnych 
substancji nielegalnie przewożonych na terytorium Unii Europejskiej.
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Rolnictwo

Przy użyciu platform latających możliwe będzie monitorowanie dużej powierzch-
ni rolnych w poszukiwaniu niepożądanych pestycydów w uprawach rolnych.

Ochrona infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznej

Technologia umożliwia wczesne wykrycie gazowego skażenia chemicznego a od-
powiednio szybka informacja przekazana właściwym służbom pozwoli ochronić 
wiele istnień ludzkich. 

Medycyna 

Technologia umożliwi wykrywanie markerów chorób oddechowych w wydycha-
nym powietrzu.

Badania i nauka 

Technologia będzie stosowana do wszelkich prac naukowo – badawczych, w któ-
rych występuje konieczność analizy gazów lub aerozoli.

Analiza skuteczności zdalnego wykrywania skażeń chemicznych przy użyciu 
urządzeń podczerwieni oraz wykonanie pomiarów w warunkach laboratoryjnych.

Podczas realizacji zdania planuje się: 
1. Opracowanie stanowiska (stanowisk) pomiarowego przeznaczonego do wyzna-

czenia charakterystyk gazowych związków chemicznych. Stanowisko powinno 
zapewnić możliwość pomiaru charakterystyki widmowej gazów o kontrolo-
wanych stężeniach od 10% do kilku ppm. Jako wzorcowe urządzenia pomia-
rowe zostaną użyte spektroradiometry pracujące w zakresie podczerwien,i za 
pomocą których wyznaczone zostaną charakterystyki widmowe związków 
chemicznych [6].

2. Opracowanie bazy danych charakterystyk widmowych wybranych związków 
chemicznych. Wykonanie pomiarów w warunkach rzeczywistych (terenowych) 
pozwoli na wyznaczenie parametrów urządzeń podczerwieni, które pomogą 
w określeniu prawdopodobieństw wykrycia oraz zasięgu minimalnego stężenia 
wykrywalnego przez urządzenie [6].

3. Opracowanie programu szkoleń oraz ich przeprowadzanie – rozważamy stu-
dia podyplomowe na WE PCz. Istotne jest właściwe przygotowanie słucha-
cza studiów do pracy zawodowej – specjalistycznej. Studia umożliwią prak-
tyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu ratownictwa oraz 
bezpieczeństwa. 

Pomiary takie w sposób jednoznaczny określą rzeczywiste parametry technologii 
badanej w ramach projektu.
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Planowane rezultaty realizacji pomiarów:
1. Opracowanie metodyki pomiarów za pomocą modułów obserwacyjnych (sku-

teczności zdalnego wykrywania skażeń chemicznych urządzeń pomiarowych).
2. Opracowanie technologii stanowisk pomocniczych przeznaczonych do pomia-

rów testowych w warunkach terenowych (rzeczywistych).
3. Opracowanie metody analizy danych uzyskanych w warunkach terenowych.
4. Wykonanie pomiarów laboratoryjnych za pomocą obrazowych urządzeń pod- 

czerwieni.
5. Wykonanie pomiarów terenowych za pomocą obrazowych urządzeń pod- 

czerwieni.
6. Analiza uzyskanych wyników pomiarowych.
7. Opracowanie publikacji w czasopismach naukowych. 
8. Opracowanie i złożenie wniosku dotyczącego projektu badawczego, który po-

święcony będzie mobilnej stacji do zdalnego monitoringu skażeń chemicznych 
w Częstochowie.

4 9 9  Podsumowanie

Kamery termowizyjne znacząco wpływają na standardy pracy strażaków-ratowni-
ków (innych służb). Doskonale sprawdzają się podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Często mogą ratować życie i zdrowie zarówno ratowników jak i poszkodowanych. 
Skracają czas trwania akcji ratowniczych, a tym samym zmniejszają poniesione 
straty. W efekcie zwiększają bezpieczeństwo. Dobrze wyszkoleni strażacy-ratownicy 
mogą znacznie szybciej podejmować decyzje, dzięki szybkim, wiarygodnym źródłom 
informacji otrzymanych z czytników kamer IR.

Spektroradiometry, spektrometry, są przyrządami pomiarowymi używanymi 
współcześnie w różnorodnych dziedzinach działalności człowieka. Stosowane są 
począwszy od analiz chemicznych poprzez diagnostykę medyczną, monitoring sej-
smiczny, badania satelitarne oraz technikę świetlną [5]. W powszechnym mniema-
niu, ich obecność w przedsięwzięciach naukowych i technologiach przemysłowych 
jest wyznacznikiem i gwarantem niezawodności, a także wysokich standardów wy-
konanych pomiarów oraz jakości całego przedsięwzięcia.

Analiza skuteczności zdalnego wykrywania skażeń chemicznych przy użyciu 
wyżej wymienionych urządzeń oraz wykonanie pomiarów w warunkach laborato-
ryjnych i rzeczywistych znacznie ułatwią pracę służbom w mieście Częstochowa, 
a w następstwie na terenie całego kraju.



Proekologiczne rozwiązania innowacyjne jako elementy transformacji energetycznej

448 

Bibliografia:

1. Madura H., Analiza możliwości wykrycia ukrytych obiektów na podstawie wielowid-
mowych i hiperspektralnych danych IO WAT 2014.

2. Raport Światowej Organizacji Zdrowia WHO 2015.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020, 

poz. 1219 ze zm.)
4. Pruss W., Zastosowanie kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczych.
5. Kostkowski J.H., Reliable Spectroradiometry, Spectroradiometry consulting, 1997. 
6.  Zong Y., Brown S.W, Johnson B.C., Lykke K.R., Ohno Y., Simple spectral stray li-

ght correction method for array spectroradiometers, Applied Optics, Vol. 45, Issue 6, 
pp. 1111–1119, 2006.

7. Chmiel M., Profilaktyka pożarowa w elektroenergetyce – Laboratorium, Dąbrowa 
Górnicza 2016.

8. Chmiel M., Szkodliwość dymów i gazów pożarowych dla ludzi i środowiska, IOS-2017.




