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Patrycja Bąk  

PLANOWANIE PRODUKCJI GÓRNICZEJ W ASPEKCIE 

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ KOPALNI 

Streszczenie 

Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. 

Wymaga więc właściwego zorganizowania i dostosowania do warunków specyficznych dla procesu 

podziemnej eksploatacji górniczej. Plany sporządzane w przedsiębiorstwie górniczym muszą tworzyć 

spójny układ wewnętrzny, przystosowany zarazem do określonych sytuacji planistycznych. 

Znamienną cechą przedsiębiorstw górniczych, które prowadzą eksploatację złóż jest to, że produktem 

wprowadzanym na rynek jest kopalina użyteczna. Produkt ten wydobywa się ze złoża i doprowadza do 

postaci oczekiwanej przez odbiorców.  

W artykule przedstawiono istotę planowania produkcji górniczej, której bazę stanowi zdolność pro-

dukcyjna kopalni oraz scharakteryzowano istotne czynniki ją determinujące. Omówiono plan produkcji, 

który zawiera dane dotyczące wielkości i struktury produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym. 

Wielkość i struktura produkcji górniczej są uzależnione od warunków geologiczno-górniczych, w jakich 

realizowany jest proces eksploatacyjny. Wielkość planu produkcji jest ściśle związana z poziomem zdol-

ności produkcyjnej, którą zdefiniowano z uwzględnieniem mierników produkcji: fizycznych, wartościo-

wych i pracochłonności. Ponadto omówiono wielkość i strukturę produkcji górniczej, którą określa się 

przez zbilansowanie czynników wpływających na jej przebieg.  

Słowa kluczowe: górnictwo węglowe; przedsiębiorstwo górnicze; kopalnia; produkcja górnicza; plano-

wanie; zdolność produkcyjna. 

Mining production planning in terms of production capacity of the mine 

Abstract 

Planning in the mining plant is the extremely complex and multi-faceted process. Hence there is the 

imperative need for its proper organization and adaptation to the specific conditions for the process of 

underground mining operations. Plans drawn up in the mining plant should construct the consistent 

internal system, adapted also to the specific planning situation. 

The significant feature of mining plants, which exploit deposits, is that the product launched to the 

market is the useful mineral. This product is mined from deposit and brought to the form expected by the 

audience.  

The article presents the essence of the mining production planning, which base is the production 

capacity of the mine. The important factors determining the production capacity of the mine have been 

found. The content of the production plan, which includes data about the size and the structure of 

production in terms of volume and value, has been presented.  

The size and structure of the mining production is dependent on geological-mining conditions in 

which the process of exploitation is to be implemented. The size of the production plan is closely linked 

with the level of production capacity. Then, the production capacity of mine has been defined with regard 

to measures of production, which are divided into three groups: physical, value and labour-consumption. 

                                                           
 Akademia Górniczo-Hutnicza, pbak@agh.edu.pl 
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In addition, the size and structure of the mining production, which is determined by balancing the factors 

affecting its course, have been discussed. 

Keywords: coal mining; mining plant; mine; mining production; planning; production capacity. 

1. PLAN PRODUKCJI 

Plan produkcji przedsiębiorstwa górniczego zawiera dane dotyczące wielkości  

i struktury produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym. Wielkość i struktura  

produkcji górniczej z jednej strony są determinowane przez stan zasobów geologicz-

nych, z drugiej zaś wyznaczają zapotrzebowanie na określone środki. Oprócz ilościo-

wego i wartościowego ustalania produkcji w przekroju asortymentowym i jakościo-

wym, określa się podział w czasie oraz między poszczególnymi jednostkami produk-

cyjnymi, na przykład w ramach spółki węglowej podział między kopalniami z podzia-

łem na poszczególne kwartały, miesiące, a nawet doby, w ramach kopalni natomiast 

podział na oddziały wydobywcze. Wielkość planu jest ściśle związana z poziomem 

zdolności produkcyjnej. Sumarycznie wydobycie musi być mniejsze od zdolności 

produkcyjnej lub co najwyżej jej równe. Do opracowania planu produkcji niezbędne 

są informacje, które muszą być wiarygodne. Źródła pochodzenia danych można po-

dzielić na trzy grupy: 

a) przekazywane przez władze państwowe, to jest obowiązujące prawo i inne formy 

informacji (np. ze strony organów unijnych), 

b) pozyskiwane z otoczenia – szczególnie zaś od odbiorców węgla (ilość, jakość, roz-

kład potrzeb w czasie itd.), 

c) istniejące wewnątrz kopalni (przedsiębiorstwa górniczego). 

Ze strony władz państwowych przedsiębiorstwo górnicze otrzymuje informacje 

dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa. Podstawowym aktem prawnym, 

który należy uwzględniać, jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Ustawa 2011). 

Należy jednak zwrócić uwagę, że faktyczną regulację prawną stanowi zbiór ustaw, 

który formalizuje „zrównoważone” podejście do planowania i przebiegu produkcji 

górniczej (Turek 2010). 

Informacje pochodzące z otoczenia dotyczą głównie możliwości zbytu produktu 

handlowego, jakim jest węgiel, poziomu jego cen, możliwości poszerzania potencjału 

zarobkowego, a także kwestii związanych z zaopatrzeniem w materiały, surowce  

i różnego rodzaju media oraz maszyny i urządzenia górnicze. Szczególną uwagę warto 

zwrócić na dane dotyczące możliwości zbytu i poziomu cen. Informacje odnoszą się 

do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Informacje wewnętrzne przedsiębiorstwa górniczego dotyczą przede wszystkim: 

 zdolności produkcyjnej kopalni, 

 pracochłonności i materiałochłonności produkcji górniczej, 

 kosztów produkcji. 
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2. ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA 

Zdolność produkcyjną i produkcję mierzy się identycznymi miarami, które wyko-

rzystywane są do obliczania wydajności pracy. Warto zwrócić uwagę, że produkcję 

wyraża się także w wielu dodatkowych jednostkach miary. Ogólnie w przedsiębior-

stwach górniczych mierniki produkcji dzieli się na trzy grupy: 

 fizyczne (naturalne), 

 wartościowe, 

 pracochłonności. 

Mierniki naturalne określają produkcję i zdolność produkcyjną w jednostkach  

fizycznych (sztuki, tony, metry). Produkcja górnicza jest zaliczana do tzw. produkcji 

jednorodnej. Mierniki wartościowe z kolei to na ogół ceny zbytu. Można wyróżnić 

ceny zewnętrzne, ceny rozliczeniowe czy też porównywalne ceny wzbogacania (prze-

róbki mechanicznej węgla surowego). 

Dość szerokie zastosowanie ma mierzenie produkcji w jednostkach pracochłon-

ności. Produkcję można również mierzyć za pomocą rzeczywistej pracochłonności  

w przyjętym przedziale czasu. Może to być liczba roboczogodzin – dni robocze  

przypadające na jedną tonę wydobycia. Zdolność produkcyjna kopalni to liczba ton 

kopaliny, którą w istniejących warunkach i przy istniejącym stanie techniczno- 

-organizacyjnym może kopalnia wydobyć w określonej jednostce czasu. Wydobycie  

to jest uzyskiwane przez proces określony mianem produkcji górniczej, polegającej  

na prowadzeniu ruchu zakładu górniczego. W szerokim ujęciu całokształt robót po-

równawczych pod względem finansowania można podzielić na: 

 proces wytwórczy kopalni (eksploatacyjny), 

 proces wytwórczy wykonawstwa inwestycyjnego. 

Pierwszy z nich obejmuje górnicze i montażowe roboty udostępniające oraz wyko-

nawstwo obiektów powierzchniowych. Z kolei proces eksploatacyjny obejmuje dwie 

fazy, na które składają się wydobywanie węgla surowego oraz jego wzbogacanie. 

Przebieg procesów produkcji górniczej projektuje się przy uwzględnieniu para-

metru czasu. Wyróżnia się trzy rodzaje tego parametru: 

 czas pracy ludzkiej, 

 czas pracy maszyn i urządzeń, 

 czas przebiegu procesu produkcyjnego. 

Przed przystąpieniem do określenia potencjalnego poziomu wydobycia, w ramach 

procesu planowania, konieczne jest poddanie każdej kopalni szczegółowej analizie –

wszystkich czynników kształtujących jej zdolność wydobywczą. Należą do nich: 

 front robót górniczych, 

 transport poziomy, 

 transport pionowy, 

 wentylacja, 

 przeróbka mechaniczna. 
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Wymienione czynniki mają istotny wpływ na zdolność produkcyjną kopalni. Jed-

nak podstawowym warunkiem kształtującym ten parametr jest stan zasobów węgla  

w złożu. Decyduje on bowiem o wielkości i jakości wydobycia oraz jego efektywno-

ści. Stan zasobów pod względem ilościowym i jakościowym, zalegający w granicach 

obszaru górniczego, ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania kopalni. Bardzo 

istotne znaczenie ma tu stopień rozpoznania zalegania pokładów. Jest to o tyle istotne, 

że w warunkach gospodarki rynkowej wartość kopaliny w złożu była postrzegana  

w różny sposób (Blaschke 1992; Kudełko 2007; Wirth 2011). 

Zdolność produkcyjną kopalni – ze względu na front robót górniczych – definiuje 

się jako wielkość wydobycia węgla netto, jaką można uzyskać z frontu robót górni-

czych (front górniczy – łączna długość czół wszystkich przodków górniczych). W celu 

określenia wielkości frontu węglowego konieczne jest obliczenie wydobycia dobowe-

go z wszystkich czynnych przodków wybierkowych. Należy mieć na uwadze nieko-

rzystny wpływ eksploatacji pokładów węgla na powierzchnię i obiekty, które się na 

niej znajdują. Czynniki tego wpływu przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Elementy kształtujące wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię  
(Kwiatek red. 1998) 

Fig. 1. Elements determining the impact of underground mining exploitation on the surface  
(Kwiatek ed. 1998) 
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Długość frontu i jego rozmieszczenie, a w efekcie prowadzona eksploatacja, mo-

gą wywoływać wiele niekorzystnych zjawisk, w tym wstrząsy górotworu i zmiany 

stosunków wodnych. 

Ze względu na to, że na powierzchni: 

 występują przekształcenia hydrogeologiczne i przyrodnicze, 

 zmienia się ukształtowanie terenu, 

 występują przemieszczenia, drgania czy też uszkodzenia obiektów, 

może pojawić się uciążliwość, która prowadzi do zaniechania zamierzonej eksploata-

cji. Skutkiem tego może być na przykład skrócenie frontu eksploatacyjnego i zmniej-

szenie zdolności produkcyjnych lub też potrzeba koordynacji frontów eksploatacyj-

nych i postępów w sąsiadujących kopalniach. Planując eksploatację należy starannie 

rozważyć zastosowanie właściwej profilaktyki górniczej czy też budowlanej. Chodzi 

bowiem o to, aby na etapie planowania uwzględnić skutki eksploatacji oraz możliwość 

stosowania w praktyce profilaktyki i przy opłacalności całego procesu nie przekraczać 

możliwości przejęcia przez ludzi czy obiekty przewidywanych skutków. Sposób po-

stępowania przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu eksploatacji obrazuje algorytm 

(rys. 2). 

 

Rys. 2. Sposób postępowania przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu eksploatacji  
(Kwiatek red. 1998) 

Fig. 2. Proceeding when making decisions about the exploitation (Kwiatek ed. 1998) 
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W sytuacji, kiedy bardzo trudne lub wręcz niemożliwe staje się spełnienie postu-

latów dotyczących minimalnej uciążliwości dla powierzchni i środowiska, należy 
rozważyć rezygnację z zamierzonej eksploatacji, która oczywiście eliminuje z frontu 
eksploatacyjnego daną parcelę czy też część pokładu. Należy także rozważyć prowa-
dzenie uzgodnień z przedstawicielami użytkowników powierzchni czy też społeczno-
ści lokalnej, dotyczących dopuszczenia zwiększonej uciążliwości prowadzenia robót  
eksploatacyjnych. Sytuacja taka może prowadzić do tego, że zastosowanie zabiegów 

profilaktycznych w mniejszym zakresie obniży koszt wydobycia i umożliwi prowa-
dzenie działalności górniczej w danym rejonie eksploatacyjnym. Przy takim trybie 
postępowania społeczność lokalna, użytkownicy (właściciele) powierzchni, będą mo-
gli partycypować w uzgodnieniach dotyczących możliwości przeprowadzania zamie-
rzonej eksploatacji, akceptując, być może trudniejsze, zwiększone skutki prowadzenia 
działalności górniczej (Kwiatek 2007).  

Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych powinna godzić interesy przedsię-
biorstw górniczych z interesami użytkowników (właścicieli) powierzchni i obiektów 
tam znajdujących się. Pojawia się wówczas konieczność zapewnienia poczucia bez-
pieczeństwa powszechnego i ograniczenia do minimum uciążliwości dla społeczności 
lokalnej. Prowadzenie eksploatacji wymaga przyjmowania rozwiązań racjonalnych  
z wykorzystaniem dostępnych technicznie i uzasadnionych ekonomicznie środków 

ujętych w dokumentach planistycznych. 
Rozpatrując zdolność produkcyjną kopalni ze względu na front robót górniczych 

konieczne jest rozeznanie stanu zagrożeń naturalnych w rejonie planowanych robót 

eksploatacyjnych. Zgodnie z „Warunkami bezpiecznej eksploatacji…” (Konopko red. 

2010) konieczne jest rozpoznanie zagrożenia metanem, tąpaniami i pożarami endoge-

nicznymi w parceli eksploatacyjnej przed ujęciem danej ściany w uwzględnionym 

froncie wydobywczym. Zagrożenie metanowe powinno być prognozowane na etapie 

planowania, przed ujęciem w projektowanej wielkości zdolności produkcyjnej. 

Przedmiotowa ocena powinna uwzględniać budowę i właściwości górotworu oraz 

pokładów węgla zalegających w warstwach poniżej i powyżej rozpatrywanego pokła-

du. Konieczne jest także uwzględnienie zaszłości eksploatacyjnych w rozpatrywanym 

pokładzie i w pokładach zalegających w sąsiedztwie. Należy także uwzględnić wystę-

pujące zaburzenia geologiczne. Prognozy muszą być także wiarygodne i poddawane 

weryfikacji. Jest to niezwykle ważne, bowiem parametry geometryczne wyrobiska 

wybierkowego muszą być takie, aby nie następowało przekroczenie metanowości 

kryterialnej w polu ściany. O ile wysokość ściany wynika z parametrów geologicz-

nych pokładu, to długość i postęp powinny być przedmiotem szczegółowej analizy na 

etapie projektu technicznego eksploatacji pokładu. Długość ściany ma większy wpływ 

niż postęp na metanowość bezwzględną (Konopko red. 2010). Projektując ścianę krót-

szą można zaplanować większe wydobycie przez zwiększenie jej postępu przy ograni-

czonej metanowości kryterialnej. Przy doborze parametrów geometrycznych ściany 

należy uwzględniać warunki skrajnie niekorzystne. Można oczywiście, prognozując 

zdolność produkcyjną, założyć zmienny postęp na wybiegu ściany, zakładając zmien-

ny stan zagrożeń. Warto podkreślić niezwykle ważną zasadę, aby oceny stanu zagro-

żenia były dokonywane i weryfikowane w trakcie procesu planowania zdolności pro-

dukcyjnej kopalni. 
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Długość ściany nie ma w zasadzie wpływu na stan zagrożenia tąpaniami. Na pod-

stawie budowy, właściwości górotworu oraz przewidywanych zaszłości eksploatacyj-

nych konieczne jest dokonanie analizy w celu kwalifikacji górotworu pod względem 

skłonności do tąpań. Można do tego wykorzystać metody analityczne czy też metodę 

rozeznania górniczego (Konopko red. 2010). Informacje w tym zakresie należy wyko-

rzystać w projektowaniu eksploatacji i jeśli zachodzi taka potrzeba, to należy zapla-

nować właściwą profilaktykę tąpaniową. 

W trakcie projektowania zdolności produkcyjnej konieczna jest także analiza, 

umożliwiająca ocenę stanu zagrożenia tąpaniami. Należy wykorzystać możliwości 

wynikające z przeprowadzenia badań skłonności węgla do samozapalenia, przeprowa-

dzić ocenę czynników determinujących jego stan w projektowanym oddziale,  

z uwzględnieniem zaszłości eksploatacyjnych w pokładach zalegających w pobliżu. 

Rozpatrując zdolność produkcyjną ze względu na front robót górniczych należy 

zwrócić uwagę na zaburzenia tektoniczne. Mogą bowiem zupełnie uniemożliwić pro-

wadzenie robót górniczych. Zaburzenia tektoniczne powodują wzmożony stan naprę-

żeń w rejonie ich występowania, zachodzi więc konieczność stosowania obudowy  

o wyższych parametrach stateczności. Warto zwrócić uwagę na kompletność i rzetel-

ność informacji opisujących zaburzenia tektoniczne na mapach górniczych. Rzetelna 

wiedza dotycząca zaburzeń występujących na wybiegach projektowanych wyrobisk 

górniczych czy też prowadzonej eksploatacji jest bardzo istotna zarówno na etapie 

planowania, jak i prowadzenia robót górniczych. Na etapie planowania zdolności pro-

dukcyjnej konieczne jest wykorzystanie badań naukowych. Pomocne może okazać się 

stosowanie metod sejsmicznych, które pozwalają na określenie: 

 przebiegu uskoków i wielkości ich zrzutów, 

 zmian miąższości pokładu czy też zasięgu i wielkości ewentualnego wymycia. 

Projektowanie umiejscowienia przodków przygotowawczych i wybierkowych 

powinno być poprzedzone badaniem siatek szczelinowatości czy też róży spękań.  

I dopiero na tej podstawie, wykorzystując wykresy łupliwości pokładu węgla i skał 

stropowych, powinno się podejmować decyzję o kierunku planowanego prowadzenia 

przodka. W ostatnich latach w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglo-

wej SA pojawiło się niebezpieczeństwo wystąpienia wyrzutu gazów i skał. Zdefinio-

wanie powiązań między zaburzeniami tektonicznymi, systemami szczelinowatości, 

może być bardzo pomocne przy projektowaniu usytuowania wyrobisk górniczych. 

W trakcie analizy zdolności produkcyjnej kopalni konieczne jest także: 

 skompletowanie informacji i wyników badań dotyczących wszystkich zagrożeń 

naturalnych, w tym zagrożenia metanem, tąpaniami i pożarami endogenicznymi, 

 analiza kompletności informacji zaburzeń tektonicznych, szczelinowatości pokła-

dów i skał stropowych oraz urabialności węgla. 

Umożliwia to właściwą lokalizację pól wybierania w pokładzie, jak również usta-

lenie porządku i kierunku wybierania. Na podstawie prowadzonych badań sformuło-

wano kluczowe zalecenia, które powinny być przestrzegane przy projektowaniu loka-

lizacji pól ścianowych (Konopko red. 2010): 
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 Jeśli jest to możliwe, chodnik podścianowy i nadścianowy muszą być lokalizowane 

poza strefami koncentracji naprężeń. W sytuacji, kiedy jest to niemożliwe, plano-

wany przebieg robót musi być ograniczony do minimum. 

 Dla każdej lokalizowanej ściany, konieczne jest ustalenie kolejności wybierania 

pokładu w poszczególnych polach ścianowych, jak również kierunku biegu tak, 

aby przestrzegać następujących warunków (Konopko red. 2010): 

- Projektowane ściany w zasadzie nie powinny zbliżać się do zrobów czy też za-

burzeń geologicznych w formie uskoków. W sytuacji projektowej, gdy jest to 

konieczne, zachodzi potrzeba ustalenia na wybiegu ściany specjalnych warun-

ków przy dochodzeniu do miejsca zakończenia jej wybierania. Ustalona odle-

głość, na której ściana będzie prowadzona w warunkach specjalnych, będzie rzu-

towała na zdolność wydobywczą w tym czasie, a także koszty prowadzenia 

ściany. 

- Pierwsza projektowana w parceli ściana, tzw. ściana otwierająca, powinna być 

zakładana w planie w najmniej korzystnych warunkach „(...) ze względu na stan 

zagrożenia ze strony górotworu…” (Konopko red. 2010). 

- Ostatnia ściana projektowana do wybierania w parceli, tzw. ściana zamykająca, 

powinna być lokalizowana w najkorzystniejszych warunkach. 

- Planowany kierunek biegu ścian powinien być tak założony, aby był optymalny 

ze względu na wprowadzenie powietrza z uwzględnieniem zagrożenia metano-

wego i pożarowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy zaplanować dobowy postęp 

ścian przy doborze rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Uwzględnienie kryteriów 

bezpieczeństwa prowadzenia robót w warunkach przewidywanych zagrożeń wymaga 

na etapie planowania zdolności produkcyjnych bezwzględnego stosowania profilakty-

ki. Należy jednak zwrócić uwagę na kolizyjność stosowanych metod profilaktycz-

nych. W warunkach przewidywanych zagrożeń skojarzonych ustalenie odpowiedniego 

postępu ściany powinno wynikać, jak wspomniano wyżej, z analizy wszystkich zagro-

żeń, przy zachowaniu priorytetu zagrożenia o największym prawdopodobieństwie 

pojawienia się stanu krytycznego. W trakcie opracowywania projektu eksploatacji 

konieczne jest uwzględnienie profilaktyki wyprzedzającej. Należy również przewi-

dzieć prowadzony sukcesywnie monitoring stanu zagrożenia. Warto podkreślić, że 

bezpieczeństwo w zakresie przewietrzania ściany może być zapewnione przez zacho-

wanie właściwych przekrojów zarówno samej ściany, jak i w chodnikach przyściano-

wych. W świetle przeprowadzanych badań stwierdzono, że w linii frontu ściany po-

wierzchnia przekroju poprzecznego zmniejsza się średnio o 11%, a nierzadko o 20%, 

zaś zaciskanie chodników wentylacyjnych (utrzymywanych w jednostronnym otocze-

niu zrobów) osiąga wartości ponad dwukrotnie większe (Prusek 2008). Niezbędne jest 

zatem projektowanie wyrobisk korytarzowych o odpowiednio dużych przekrojach. 

Jest wówczas szansa, że zaciskanie wyrobisk, które wystąpi w trakcie prowadzenia 

eksploatacji, nie zakłóci procesu rytmicznej produkcji. Dobierając obudowę ścianową 

należy także uwzględnić niezbędny przekrój poprzeczny wyrobiska ścianowego, poza 

innymi parametrami dotyczącymi gabarytów i podporności. Obudowę ścianową nale-

ży tak dobierać, aby miała możliwą maksymalną wysokość. Jest to bardzo korzystne 
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ze względu na lepsze warunki przewietrzania wyrobiska, a także ze względu na para-

metry wytrzymałościowe. Wiąże się to z niewielkim nachyleniem stojaków obudowy, 

a także w sytuacji obciążeń dynamicznych, z wysokim słupem cieczy pod rdzennika-

mi. Zasady projektowania wybierania pokładów węgla przedstawiono na rysunku 3 

(Konopko red. 2010). 

 

Rys. 3. Zasady projektowania wybierania pokładów węgla (Konopko red. 2010)  

Fig. 3. Principles of selecting coal deposits (Konopko ed. 2010) 
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Zdolności produkcyjne kopalni ze względu na front robót górniczych można 

przedstawić jako sumę zdolności produkcyjnej wszystkich wyrobisk wybierkowych. 

Na zdolność produkcyjną frontu robót górniczych ma wpływ nie tylko wydobycie  

z przodków określonej ilości węgla, ale także właściwa likwidacja wyrobisk eksploat-

acyjnych, gwarantująca rytmiczną i bezpieczną pracę pod ziemią. Prowadzenie zawału 

czy też wykonanie podsadzki jest integralną częścią planowanych robót górniczych. 

Stosowana w polskim górnictwie niezwykle rzadko podsadzka hydrauliczna ma 

wpływ na zdolność wydobywczą. Zdolność przepustowa rurociągów podsadzkowych, 

możliwości doprowadzania i odprowadzania materiału podsadzkowego i wody, 

wpływają na zdolność wydobywczą wyrobisk wybierkowych, w których stosuje się 

podsadzkę hydrauliczną. 

Dla określenia zdolności produkcyjnych kopalni, ze względu na transport pod-

ziemny, konieczna jest analiza schematu transportu. Wykorzystując schemat transpor-

tu należy obliczyć zdolność każdego podsystemu transportowego, a następnie w dro-

dze syntezy ustala się jego zdolność produkcyjną, przy czym systemem transporto-

wym nazywa się zespół tras łączących przodki górnicze, niekiedy przez zbiorniki wy-

równawcze z jednym podszybiem w kopalniach wielopoziomowych. Układ transpor-

towy każdego poziomu stanowi oddzielny system, jeżeli jego wydobycie gromadzi się 

w jednym podszybiu, niezależnie od tego, ile szybów wydobywczych obsługuje to 

podszybie. Natomiast, jeżeli z jednego poziomu wydobycie odbywa się kilkoma szy-

bami niezłączonymi wspólnym podszybiem, to wówczas na jednym poziomie wystę-

puje więcej niż jeden system transportowy. 

Trasy w systemie transportowym mogą być połączone:  

 równolegle, wówczas zdolność wynikowa zW = [(za + zb), z1], min 
 

 

 

 

 

 

 

 szeregowo, wówczas zdolność wynikowa zW = (za, zb, z1), min 
 

 

 

 

Przestrzegając zasady najsłabszego ogniwa, oblicza się wynikową zdolność całe-

go systemu transportowego. 

Dla określenia wpływu, jaki na zdolność produkcyjną kopalni wywiera funkcjo-

nowanie wyciągów szybowych, bierze się pod uwagę wszystkie urządzenia wydo-

bywcze, których wyciągi mają lub mogą mieć połączenie z frontem robót węglowych. 

W procesie planowania zdolności produkcyjnej transportu pionowego decyduje prze-

lotowość szybu. Zależy ona od wydajności godzinowej, od czasu pracy szybu, a także 

współczynnika jednostajności pracy wyciągu szybowego. 

za 

zb 

z1 

za zb z1 
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Zdolność produkcyjna kopalni zależy także od zdolności przerobowej zakładu 

przeróbki mechanicznej. Jest to zdolność przerabiania, tj. sortowania, wzbogacania 

itp. w jednostce czasu określonej ilości węgla surowego na węgiel handlowy o wyma-

ganych przez odbiorców parametrach. Zdolność przerobowa zakładu przeróbczego 

jest proporcjonalna do jego wydajności godzinowej, do efektywnego czasu jej wyko-

rzystania, a także współczynnika jednostajności ruchu. Planowaną zdolność zakładu 

oblicza się na podstawie schematu ilościowego i jakościowego, uwzględniając podział 

zakładu przeróbczego na poszczególne strumienie, odpowiadające produkowanym 

sortymentom węgla. 

W trakcie prac planistycznych przyjmuje się wydajność znamionową poszczegól-

nych maszyn i urządzeń zabudowanych w ciągach przeróbczych. Należy jednak doko-

nać weryfikacji parametrów osiąganych w rzeczywistych warunkach, a nie polegać na 

tych, które są podane przez producenta. Warto przy tym pamiętać o tym, że warunki 

pracy zakładu przeróbczego są określone wydajnością maszyn i urządzeń (np. t/k) 

obsługujących poszczególne sortymenty, wyrażone udziałem w strukturze całego wy-

dobycia kopalni. 

Niezależnie od omówionych powyżej czynników determinujących zdolność pro-

dukcyjną kopalni, należy w trakcie prac planistycznych poddać analizie wiele innych 

elementów. W zależności od konkretnych uwarunkowań należy uwzględniać wentyla-

cję, odwadnianie, zasilanie w media zapewniające zaopatrzenie w materiały czy 

wreszcie terminowe dostawy maszyn i urządzeń. Takie czynniki, jak zapewnienie 

kwalifikowanych zasobów ludzkich czy też relacji ze społecznością lokalną, mogą  

w mniejszym lub większym stopniu kształtować zdolność produkcyjną kopalni. 

3. WIELKOŚĆ I STRUKTURA PRODUKCJI GÓRNICZEJ 

Wielkość i strukturę produkcji w kopalniach węgla kamiennego określa się przez 

zbilansowanie czynników wpływających na przebieg produkcji górniczej. Najważniej-

sze z nich to z jednej strony zapotrzebowanie, z drugiej zaś zdolność produkcyjna  

i związana z nią ilość i jakość złoża, zasoby siły roboczej i możliwości kooperacyjne 

czy też kryterium optymalizacji. Na wstępie konfrontuje się zapotrzebowanie ze zdol-

nością produkcyjną. Kopalnie węgla kamiennego funkcjonujące w Polsce przeżywały 

w ostatnich kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu latach różne pod tym względem  

sytuacje. Obecnie proces planowania należy rozpocząć od rozpoznania ilościowych  

i jakościowych potrzeb odbiorców oraz ich rozkładu w czasie. Stąd należy często po-

nownie zbadać możliwość zwiększenia produkcji bądź to przez lepsze wykorzystanie 

posiadanej zdolności produkcyjnej, bądź przez jej zwiększenie. Należy także rozwa-

żyć przekazanie realizacji części robót górniczych do kooperantów. 

Duże znaczenie dla efektywnej produkcji górniczej ma racjonalny dobór systemu 

eksploatacji. System eksploatacji bowiem z udostępnieniem i rozcięciem złoża stano-

wią w istocie rzeczy całą podziemną kopalnię, przy czym pod pojęciem systemu eks-

ploatacji (system wybierania) należy rozumieć wybieranie ze złoża kopaliny według 

określonego sposobu prowadzenia robót, przystosowane do charakteru złoża oraz 

warunków jego zalegania (Leksykon... 1989). Pojęcie to obejmuje zatem przodki eks-

ploatacyjne i powiązane z nimi przodki korytarzowe oraz sieć odpowiednio wyposa-
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żonych wyrobisk. Składniki systemu: przodki eksploatacyjne, przodki korytarzowe, 

chodniki odstawcze, wentylacyjne i materiałowe, podsadzkowe, transportowe itp. 

tworzą układ wydobywczo-transportowy, limitujący wielkość produkcji w kopalni. 

Planując wielkość produkcji należy pamiętać, że system eksploatacji to nie tylko wy-

robiska górnicze, ale przede wszystkim wyposażenie. Z zagadnieniem systemu eks-

ploatacji wiąże się pojęcie technologii wybierania (eksploatacji). Określając technolo-

gię eksploatacji w przodkach wybierkowych i technologię drążenia wyrobisk chodni-

kowych określa się także charakterystykę systemu eksploatacji. W praktyce górniczej 

termin technologia obejmuje także wyposażenie techniczne łącznie z organizacją jego 

wykorzystania. Wielkość produkcji jest ściśle związana z projektowaną zdolnością 

produkcyjną kopalni. Nowa kopalnia, z chwilą uruchomienia, osiąga częściową lub 

pełną projektowaną zdolność produkcyjną. Jest to jednoznaczne z tym, że w trakcie 

budowy kopalni musi nastąpić dobór systemu eksploatacji. Należy zwrócić uwagę na 

to, że decyzja ta zapada przeważnie przy niepełnym rozpoznaniu złoża. Nie bez zna-

czenia jest także kwestia czasu, bowiem okres rozruchu kopalni powinien być mini-

malny. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że system wybierania nie tylko może, ale 

powinien być permanentnie modyfikowany. W rozległej i złożonej strukturze kopalni 

system wybierania powinien być: 

 dostosowany do warunków zalegania pokładów, 

 modyfikowany do nowych możliwości wynikających z postępu technicznego  

w zakresie wyposażenia. 

Zmiany w tym zakresie doprowadziły do tego, że obecnie istnieje możliwość 

osiągnięcia wysokiej produkcji z pojedynczego przodka eksploatacyjnego. Stąd nie-

zwykle ważny jest miernik produktywności pojedynczego przodka eksploatacyjnego, 

tzw. koncentracja wydobycia. Należy zwrócić uwagę na powszechną świadomość 

dodatniego wpływu koncentracji produkcji na ekonomiczną efektywność produkcji 

górniczej. Ogólna definicja koncentracji w podziemnej kopalni została określona jako 

„(…) ilość wydobycia przypadającego w jednostce czasu na element kopalni”. 
Wieloletnie badania wykazały, że istnieją wyraźne ilościowe związki między 

miernikami koncentracji a wynikami ekonomicznymi rozpatrywanego procesu pro-

dukcyjnego. Trudno sobie wyobrazić fakt, że „(…) jest kopalnia wykorzystująca całe 

przypadające na nią wydobycie z jednego lub najwyżej kilku przodków, prowadzo-

nych w jednym pokładzie, obsługiwanych przez jeden punkt załadowczy, jedną głów-

ną drogę transportu, podszybie i szyb” (Lisowski 2001). 

Należy jednak w trakcie planowania wielkości produkcji kopalni mieć na uwadze 

poszukiwanie rozwiązań prowadzących do maksymalnego uproszczenia struktury 

technicznej kopalni, przy równoczesnym maksymalnym obciążeniu wydobyciem po-

szczególnych elementów tworzących kopalnię. Koncentracja produkcji wpływa na 

obniżenie pracochłonności robót dołowych i w konsekwencji przyczynia się do obni-

żenia kosztów produkcji oraz wpływa na wzrost bezpieczeństwa pracy. Koncentracja 

produkcji to zmniejszenie liczby zatrudnionych, którzy mogą być narażeni na wypad-

ki. 

Koncentrację produkcji można wyrazić wzorem 
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Wk = wTk 

 

 

gdzie: 

Wk – koncentracja produkcji w przodku wybierkowym, wyliczana na ogół dla 

przyjętej jednostki czasu (zmiana, doba, dekada, miesiąc, rok); 

w  – rzeczywista wydajność zespołu urabiająco-ładującego, t/min; wydajność 

mierzona w okresie niezakłóconego procesu urabiania, ładowania i dosta-

wy; 

Tk  – rzeczywisty, efektywny czas pracy zespołu urabiająco-ładującego, min 

(czas, w którym kombajn i pozostałe urządzenia kompleksu realizowały 

swoje zadania). 

Zgodnie z powyższą zależnością, wydobycie jest wysokie, jeśli w przodku zasto-

suje się nowoczesne wyposażenie, właściwie dobrane do warunków geologiczno-gór-

niczych. Jednak wielkość tego wydobycia zależy od: 

 nominalnej wydajności zespołu urabiająco-ładującego w przodku wybierkowym, 

 stopnia wykorzystania nominalnej wydajności zespołu urabiająco-ładującego, 

 czasu całkowitego między zainstalowaniem wyposażenia w przodku, a jego wyłą-

czeniem z ruchu, 

 współczynnika wykorzystania kalendarzowego czasu zabudowanego w przodku 

zespołu urabiająco-ładującego. 

Wykorzystanie czasu pracy jest niezwykle istotne dla uzyskania wysokiej koncen-

tracji. Obniżenie wykorzystania czasu pracy wynika z przerw w pracy ciągów produk-

cyjnych. Przyczyna takich przerw wynika z nieprzewidzianych warunków geologicz-

nych czy też zagrożeń naturalnych oraz awarii technicznych. Opisane wyżej okolicz-

ności przybliżają problemy, które trzeba brać pod uwagę przy określaniu wielkości 

produkcji w kopalni węgla kamiennego. 

4. PODSUMOWANIE 

Plan produkcji jest logiczną konsekwencją założonych parametrów sprzedaży.  

W zasadzie to jej wielkość powinna decydować o planowanych rozmiarach produkcji, 

skorygowanych o wielkość zwałów (zapasu węgla handlowego np. na koniec roku). 

W procesie produkcji górniczej ogromną rolę odgrywają jednak czynniki produk-

cji wykorzystywane w trakcie jej realizacji. Począwszy od warunków geologiczno- 

-górniczych, w jakich ma przebiegać proces eksploatacyjny, przez zabezpieczenie  

wykwalifikowanych zasobów ludzkich, do dostarczonych we właściwym czasie  

materiałów oraz maszyn i urządzeń górniczych. Dlatego też w procesie planowania 

produkcji w kopalniach węgla kamiennego, niezwykle istotna jest ocena poziomu 

ryzyka zakłócenia jej przebiegu. Na tej podstawie można zaplanować sposoby zapo-

biegania niewykonaniu założonych parametrów produkcyjnych. Przed kilkunastu laty 

powszechnym sposobem na to były tzw. ściany rezerwowe. Czy warto do tej praktyki 

wrócić, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jednak nie ulega wątpliwości, że zagad-
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nienie rozdźwięku między wielkością planu produkcji a poziomem jego realizacji 

stanowi istotny problem w praktyce zarządzania kopalniami. Niezwykle istotna jest  

 

odpowiedź na pytanie, czy tworzyć rezerwy produkcyjne, rozumiane jako różnica 

między wielkością obliczonej zdolności produkcyjnej, a rozmiarami wydobycia osią-

ganymi w kopalni. 

Artykuł został zrealizowany w ramach badań statutowych 11.11.100.693. 

Literatura 

1. Blaschke W. (1992): Nowe spojrzenie na wartość węgla w złożu. Materiały konferencyjne: 

Efektywność pozyskiwania, wykorzystania i ochrony zasobów złóż kopalin użytecznych  

w warunkach wdrażania zasad gospodarki rynkowej. Kraków, Wydaw. CPPGSMiE PAN. 

2. Konopko W. red. (2010): Warunki bezpiecznej eksploatacji pokładów węgla zagrożonych 

metanem, tąpaniami i pożarami endogenicznymi. Katowice, Główny Instytut Górnictwa.  

3. Kudełko J. (2007): Strategie wyszczuplania lub integracji jako alternatywne opcje rozwoju 

przedsiębiorstwa górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 3.  

4. Kwiatek J. red. (1998): Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Katowice, 

Główny Instytut Górnictwa.  

5. Leksykon Naukowo-Techniczny (1989: Warszawa, Wydaw. Naukowo Techniczne. 

6. Lisowski A. (2001): Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż. 

Warszawa – Katowice, Wydaw. Naukowe PWN – Główny Instytut Górnictwa.  

7. Prusek S. (2008): Metody prognozowania deformacji chodników przyścianowych w stre-

fach wpływu eksploatacji z zawałem stropu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnic-

twa nr 874. 

8. Turek M. (2010): Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Kato-

wice, Główny Instytut Górnictwa.  

9. Ustawa (2011): Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. z dn. 

5.08.2011. 

10. Wirth H. (2011): Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów na przykładzie przemysłu 

metali nieżelaznych. IGSMiE PAN Studia. Rozprawy. Monografie nr 171. 

 

 



 18 

PRACE NAUKOWE GIG 

GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO 

RESEARCH REPORTS 

MINING AND ENVIRONMENT 

 Kwartalnik Quarterly 4/2012 

Marek Bieniecki
*
, Marzena Majer

*
, Joanna Martyka

*
, Katarzyna Nowak  

POZATECHNICZNE UWARUNKOWANIA STOSOWANIA 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDOWNICTWIE. 

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH 

Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań społecznych poświęconych wykorzystaniu ener-

gii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budownictwie. Badaniami objęto przedstawicieli sześciu różnych 

grup wybranych ze względu na posiadany odmienny potencjał w tym zakresie. Specyfika badanego pro-

blemu wymagała zastosowania, w odniesieniu do wybranych grup respondentów, różnych technik ba-

dawczych, w tym: 

 CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing): grupa właścicieli domów jednorodzinnych, 

 wywiad kwestionariuszowy: grupa licencjonowanych zarządców nieruchomości, przedstawicieli 

spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli jednostek zarządzających komunalnymi zasobami 

mieszkaniowymi i Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS) oraz deweloperów, 

 wywiad pogłębiony: grupa przedstawicieli władz samorządowych.  

Teren badań ograniczono do obszaru województwa śląskiego. Pozyskane dane empiryczne wyzna-

czyły zakres stosowania OZE w każdej z badanych grup oraz poziom wiedzy o dostępnych rozwiąza-

niach. Pozwoliły także określić czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zastosowaniu rozwiązań 

OZE oraz wskazały ocenę aktualnie funkcjonującej formy wsparcia przy ich wykorzystaniu. 

W artykule przedstawiono również rekomendowane działania, zwiększające zainteresowanie stoso-

waniem OZE w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. 

Słowa kluczowe: źródło energii odnawialnej; zastosowanie; budownictwo; obiekt budowlany; obiekt 

budowlany mieszkalny; obiekt użyteczności publicznej. 

Non-technical considerations of applying renewable energy sources 

in construction. Report of social research 

Abstract 

The present article presents the results of social research devoted to the usage of energy from 

renewable sources (RES) in construction. The studies covered representatives of six different groups, with 

regard to the different potential in this sphere. The specificity of the problem required the application, for 

selected groups of respondents, of various research techniques, including: 

 CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing): a group of owners of detached houses, 

 questionnaire interview: a group of licensed property managers, representatives of the housing co-

operatives, representatives of the units managing communal flat assets and Towarzystwo Budownic-

twa Społecznego (Social Construction Society – SCS) as well as developers, 

 deepened interview: group of representatives of local authorities.  

The test area was limited to the Silesian voivodeship. Empirical data set the scope of RES in each of 

the groups and the level of knowledge of available solutions. It allowed to specify the factors affecting the 

decision-making process concerning the use of RES solutions and indicated the assessment of currently 

functioning forms of support with its use. 

                                                           
 Główny Instytut Górnictwa 
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The article also shows the recommended actions increasing the interest in the use of RES in houses 

and public buildings. 

Keywords: source of renewable energy; application; construction industry; building; residential 

building; public building. 

1. PROBLEMATYKA BADAŃ 

Głównym celem przeprowadzonego projektu było opracowanie rekomendacji 

służących zwiększaniu udziału OZE w bilansie energetycznym budynków. Konstruk-

cja odpowiednich mechanizmów, stymulujących szersze wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii wymaga rozpoznania poziomu wiedzy, postaw potencjalnych odbior-

ców oraz ich rzeczywistych potrzeb. Niezwykle ważna jest także opinia o możliwości 

tworzenia i modyfikacji instrumentów wspierających tego typu inicjatywy. W związku 

z tym, w zadaniach realizowanych w projekcie, uwzględniono aspekty społeczne 

związane z wykorzystaniem energii z OZE w budownictwie.  

Badaniami społecznymi objęto grupy osób, których opinie uznano za szczególnie 

ważne dla tematyki projektu. 

Z bogatego materiału empirycznego pozyskanego podczas badań określonych 

grup społecznych wyodrębniono następujące aspekty: 

 zwiększanie wykorzystania energii z OZE w budownictwie, 

 pozatechniczne czynniki wpływające na decyzję o zastosowaniu OZE w budownic-

twie,  

 poziom akceptacji dla OZE, 

 preferowane formy wsparcia dla zastosowania OZE.  

2. METODYKA BADAŃ 

W określeniu grup docelowych zdecydowano się na podejście szczegółowe, bazu-

jące na wyodrębnieniu grup, których opinie mogą przyczynić się do lepszego rozpo-

znania problematyki projektu. Wyróżniono następujące docelowe grupy projektu:  

 właściciele lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej (budynki wolno sto-

jące), zwani w niniejszym artykule właścicielami domów jednorodzinnych,  

 zarządzający budynkami wielorodzinnymi – licencjonowani zarządcy nierucho-

mości, 

 zarządzający budynkami wielorodzinnymi – przedstawiciele/pracownicy spół-

dzielni mieszkaniowych,  

 zarządzający budynkami wielorodzinnymi – przedstawiciele jednostek zarządzają-

cych komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i TBS-ami,  

 deweloperzy, 

 zarządzający budynkami użyteczności publicznej
1
 – przedstawiciele władz samo-

rządowych.  
                                                           
1 Przyjęto następujące rozumienie terminu budynku użyteczności publicznej: „Budynek użyteczności 

publicznej jest to budynek przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji państwowej, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, 

obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejo-
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Specyfika badanego problemu wymagała zastosowania różnych technik badaw-

czych:  

a) Dla grupy właścicieli domów jednorodzinnych wybrano technikę CATI (ang. 

Computer-Assisted Telephone Interviewing) czyli wywiad telefoniczny – klasyczny 

sondaż, innowacyjnie wspomagany komputerowo (Babbie 2005). 

b) W grupie licencjonowanych zarządców nieruchomości, przedstawicieli lub pracow-

ników spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli jednostek zarządzających ko-

munalnymi zasobami mieszkaniowymi i TBS-ami oraz deweloperów zastosowano 

technikę wywiadu kwestionariuszowego (ang. PAPI – Paper and Pencil Inter-

view lub CAPI – Computer-Assisted Personal Interview). Technika ta zaliczana 

jest do grupy technik standaryzowanych, opartych na wzajemnym bezpośrednim 

komunikowaniu się badacza z respondentem. W przeciwieństwie do wywiadu po-

głębionego wypowiedzi w wywiadzie kwestionariuszowym wywołuje się według 

jednego wzoru (Lutyński 1983). 

c) W grupie przedstawicieli władz samorządowych zastosowano wywiad pogłębiony 

(swobodny). Jest to technika opierająca się na interakcji między badaczem a re-

spondentem. Prowadzący wywiad zawsze dysponuje scenariuszem wywiadu. Nie 

jest to jednak ustalony wcześniej zestaw pytań, które należy zadać w określonej  

kolejności, używając konkretnych słów. Klasyczny wywiad ma strukturę stosunko-

wo swobodną, co oznacza, iż sposób formułowania pytań bądź kolejność ich zada-

wania są mniej istotne niż uzyskanie określonych informacji (Babbie 2005).  

Teren prowadzonych badań ograniczono do województwa śląskiego, uwzględnia-

jąc jednocześnie zróżnicowanie związane z subregionami. Subregiony: centralny, 

północny, zachodni i południowy dzielą obszar województwa na cztery części, a ich 

granice pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup 

powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami
2
. 

Wybrane techniki badań wymagały zastosowania różnych narzędzi badawczych. 

W odniesieniu do wszystkich grup docelowych starano się jednak zachować porów-

nywalny zakres zagadnień. Prowadzone badania wiązały się także z zastosowaniem 

różnego rodzaju doboru prób badawczych. 

Wyodrębniono dwa rodzaje prób:  

 Próby pobierane drogą losową – każdy członek badanej populacji ma dającą się 

określić lub równą szansę wejścia w skład próby. 

                                                                                                                                                         
wym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji” (za: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-

wanie, Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
2 Szerzej na temat subregionów w: Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007–2013, Katowice 2008; Program Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007–2013, Częstochowa 2009; Krzysztofik R. (2007): Aglomeracja Rybnicka – zarys typologii 

osadniczej; Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, 

Rybnik 2008; Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, 

Bielsko-Biała 2009. 
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 Próby celowe – badacz decyduje, przynajmniej w pewnych granicach, kto powi-

nien być objęty próbą. Podczas tych badań nie jest możliwe stwierdzenie, czy każ-

dy członek danej populacji ma szansę, aby wejść w skład próby (Nowak 1965). 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć odmienne nazewnictwo wymienionych 

rodzajów prób. Pojawiają się określenia: próby losowe i celowe, probabilistyczne  

i nieprobabilistyczne oraz reprezentatywne i niereprezentatywne. Zauważalne są także 

różnice w sposobie klasyfikowania poszczególnych typów doboru probabilistycznego.  

Earl Babbie wyróżnił cztery podstawowe typy probabilistycznego doboru próby 

(Babbie 2005):  

a) prosty dobór losowy, 

b) dobór systematyczny, 

c) dobór warstwowy, 

d) dobór grupowy. 

Podstawą określenia populacji właścicieli lokali mieszkalnych w zabudowie jed-

norodzinnej w województwie śląskim, w tym w subregionach, była informacja o licz-

bie budynków mieszkalnych z jednym mieszkaniem, pochodząca z przeprowadzonego 

w roku 2002 Narodowego Spisu Powszechnego. Wykorzystanie powyższej informacji 

uwarunkowane było brakiem w polskiej statystyce publicznej innych danych prezen-

tujących interesujący zakres wiedzy. W badaniu obejmującym właścicieli budynków 

jednorodzinnych zastosowano probabilistyczny dobór próby. Uwzględniono dwa kry-

teria mogące w istotny sposób wpłynąć na stosunek właścicieli do stosowania OZE  

w budownictwie. Kryteria te były związane ze zróżnicowaniem przestrzennym woje-

wództwa – podział na subregiony, wyszczególnione w ramach prowadzonej polityki 

rozwoju regionalnego oraz tereny wiejskie i miejskie. W związku z tym przyjęty spo-

sób doboru próby to próba warstwowa. Podczas badania grupy właścicieli domów 

jednorodzinnych (posiadających telefon stacjonarny) operat losowania stanowił spis 

telefonów stacjonarnych, a pytanie selekcyjne: Czy jest to budynek mieszkalny – jed-

no mieszkanie (budynek jednorodzinny), pozwoliło lokalizować jednostki populacji. 

Liczebność próby ustalono na 599 osób. 

W grupie zarządzających budynkami wielorodzinnymi wyróżniono cztery pod-

grupy:  

a)  licencjonowani zarządcy nieruchomości,  

b)  przedstawiciele/pracownicy spółdzielni mieszkaniowych,  

c)  przedstawiciele jednostek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowy-

mi i TBS-ami, 

d)  deweloperzy.  

Podstawą oszacowania wielkości populacji w powyższych grupach były dane Mi-

nisterstwa Infrastruktury, dane umieszczone na stronach internetowych podmiotów,  

a także dane zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej. Przyjęto założenie, iż li-

czebność próby zarządzających budynkami wielorodzinnymi i deweloperów wyniesie 

ogółem 100, a każda z wyszczególnionych grup będzie miała równy udział, tj. 1/4.  

W badaniu obejmującym zarządzających budynkami wielorodzinnymi i deweloperów 

zastosowano nieprobabilistyczny dobór próby, wybierając próbę celową. Podobnie, 
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jak w przypadku grupy właścicieli domów jednorodzinnych, także i w tym przypadku 

uwzględniono kryterium subregionu.  

W grupie zarządzających budynkami użyteczności publicznej, czyli przedstawi-

cieli władz samorządowych, wielkość populacji była funkcją liczby jednostek samo-

rządu terytorialnego na poziomie powiatu w województwie śląskim (17 powiatów i 19 

miast na prawach powiatu). W rezultacie liczebność próby wyniosła 36 przedstawicie-

li/pracowników jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie budynkami 

(np. Wydział Architektury i Środowiska, Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

i Inwestycji, Wydział Budynków i Dróg). Sposób doboru próby to próba celowa,  

w której celem był wybór jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie 

budynkami użyteczności publicznej w powiecie, zwłaszcza działania inwestycyjne.  

Badania zrealizowała firma ankieterska w okresie od czerwca do lipca 2011 r. 

3.  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH 

JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH  

ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Podczas omówienia wyników przeprowadzonych badań odwołano się do przyję-

tego sposobu wyróżnienia grup docelowych, który wiązał się z zastosowaniem odręb-

nych technik badawczych. W kolejnych podrozdziałach zaprezentowano wyniki badań 

przeprowadzonych wśród: właścicieli domów jednorodzinnych, zarządzających bu-

dynkami wielorodzinnymi i deweloperów oraz zarządzających budynkami użytecz-

ności publicznej. 

3.1. Stanowisko właścicieli domów jednorodzinnych 

Pierwsze pytanie zadane właścicielom domów jednorodzinnych brzmiało nastę-

pująco: Są pewne rozwiązania (technologie) umożliwiające wykorzystanie odna-

wialnych źródeł energii, np. słońca, wiatru, wody, biomasy w budownictwie jed-

norodzinnym do ogrzewania pomieszczeń, wody, oświetlenia itd. Czy któreś  

z takich rozwiązań jest zastosowane w Pana(i) domu?  

Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoliła zakwalifikować respondentów do 

jednej z dwóch grup: 

 grupa stosująca OZE, 

 grupa niestosująca OZE.  

Odpowiedzi „tak” udzieliło 207 badanych, odpowiedź „nie” wskazana została aż 

392 razy. Grupa osób niestosujących rozwiązań OZE była zatem prawie dwukrotnie 

większa niż tych, u których w domach była zainstalowana przynajmniej jedna techno-

logia tego typu.  

Najwięcej właścicieli domów jednorodzinnych wykorzystujących OZE we włas-

nym domu, będących równocześnie mieszkańcami gmin miejskich, pochodziło z su-

bregionu centralnego. Wśród właścicieli domów jednorodzinnych, będących miesz-

kańcami gmin wiejskich (liczebność próby N = 98) największe wykorzystanie OZE 

zaobserwowano w subregionie południowym (rys. 1).  
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Rys. 1. Respondenci stosujący OZE we własnym domu – według rodzaju gminy i subregionu  
(gminy miejskie N = 109, gminy wiejskie N = 98) 

Fig. 1. Respondents using renewable energy sources in their homes according to the type of municipality 
and subregion (urban municipalities N = 109, rural municipalities N = 98) 

Odnawialne źródła energii wykorzystywane w domach jednorodzinnych to przede 

wszystkim biomasa. Posiadanie instalacji do spalania biomasy zadeklarowało 66,7% 

badanych. Najwięcej pochodziło z subregionu centralnego (39,9%) oraz południowe-

go (32,6%). Panele fotowoltaiczne wykorzystywane, np. w lampach ogrodowych, 

zainstalowane były w co czwartym domu, w tym najczęściej położonym w subregio-

nie centralnym – 32,1%. Pozostałe rozwiązania typu: pompa ciepła gruntowa lub po-

wietrzna, mała elektrownia wodna, mikrobiogazownia, mikroturbina wiatrowa, kolek-

tor słoneczny do wytwarzania ciepłej wody użytkowej i przydomowa elektrownia 

wiatrowa wykorzystywane były w co dziesiątym lub w jeszcze mniejszej liczbie go-

spodarstw.  

Ponad połowa badanych przekonana była, że inwestycja w OZE była dobrym 

rozwiązaniem. Zbliżony odsetek respondentów planuje zainstalować dodatkowe roz-

wiązania tego typu (51,7% badanych). Tylko dziesięć osób oceniło poczynioną inwes-

tycję w kategorii: nietrafiona, a oceny te nie miały wyraźnego wpływu na dalsze plany 

związane z zastosowaniem OZE. 

Największa liczba właścicieli domów jednorodzinnych niekorzystających z OZE, 

będących równocześnie mieszkańcami gmin miejskich (N = 205), pochodziła z subre-

gionu centralnego, natomiast zamieszkujących tereny wiejskie (N = 187) z subregionu 

zachodniego. Powyższą sytuację obrazuje rysunek 2.  
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Rys. 2. Respondenci niestosujący OZE we własnym domu – według rodzaju gminy i subregionów  
(gminy miejskie N = 205, gminy wiejskie N = 187) 

Fig. 2. Respondents not using renewable energy sources in their homes according to the type of munici-
pality and subregion (urban municipalities N = 205, rural municipalities N = 187) 

Kolejne pytanie zadane właścicielom domów jednorodzinnych brzmiało następu-

jąco: Czy kiedykolwiek rozważał/a Pan/i zastosowanie w swoim domu rozwiązań 

wykorzystujących OZE? Na tak postawione pytanie otrzymano następujący rozkład 

odpowiedzi: 

a) NIE, ale być może kiedyś o tym pomyślę: 29,8% wskazań, 

b) NIE i nie zamierzam zaprzątać sobie tym głowy: 15,6% wskazań, 

c) TAK, ale poprzestałem wyłącznie na myśleniu: 29,1% wskazań, 

d) TAK i nawet podjąłem pewne kroki w tym kierunku: 25,5% wskazań. 

Dwie pierwsze odpowiedzi interpretować można zarówno jako przejaw niechęci 

do stosowania OZE w domu, jak i „chwilowy” brak zainteresowania takimi rozwiąza-

niami. Można przyjąć, iż badanych niechętnych do stosowania odnawialnych źródeł 

energii było prawie 16%, natomiast jeszcze niezainteresowanych – prawie 30%.  

Wszystkim badanym, którzy zastanawiali się nad zainstalowaniem jednego  

z rozwiązań wykorzystujących OZE, bądź wykazali się jakąkolwiek aktywnością  

w tym kierunku, zadano następujące pytanie: Jakie rozwiązania brał/a Pan/i pod 

uwagę? Uzyskane odpowiedzi pokazują, iż największą popularnością cieszyły się 

kolektory słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (prawie 94% wskazań). 

Tak duże zainteresowanie kolektorami zastanawia, zwłaszcza w porównaniu do liczby 

już zainstalowanych urządzeń (w 29 domach). Na taki wynik mogła mieć wpływ wy-

soka cena ciepłej wody wytwarzanej w sposób tradycyjny, wymuszająca poszukiwa-

nie oszczędności przez zmianę sposobu jej pozyskania.  

Badania wykazały, iż małym zainteresowaniem cieszą się następujące rozwiąza-

nia OZE: pompa ciepła powietrzna, mikroturbina wiatrowa, mała elektrownia wodna 

oraz mikrobiogazownia. 
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Decyzja o zastosowaniu w domu OZE może być uwarunkowana wieloma różny-

mi czynnikami. W niniejszym badaniu ocenie poddano tylko niektóre, związane prze-

de wszystkim z:  

1) finansami,  

2) warunkami instalacyjno-eksploatacyjnymi,  

3) dostępnością informacji,  

4) nastawieniem wobec ochrony środowiska, 

5) bezpieczeństwem,  

6) niezależnością gospodarstwa domowego w zakresie zaopatrzenia w energię. 

Kolejne pytanie skierowane do wszystkich respondentów brzmiało następująco: 

W jakim stopniu czynniki, które zaraz wymienię, brałby (brał w przypadku zrea-

lizowanych już inwestycji) Pan(i) pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zasto-

sowaniu OZE w swoim domu? Proszę ocenić ważność każdego z nich w skali od 1 

do 5, gdzie 1 oznacza, że czynnik nie jest (był) w ogóle ważny, a 5, że bardzo waż-

ny.  
Czynniki wraz z ich oceną przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Ocena ważności czynników przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu OZE w domu (%),  
N = 599  

Czynnik 
Ocena 

1 2 3 4 5 b.d. 

Obniżenie kosztów eksploatacji domu 2,2 1,5 7,2 12,4 76,5 0,3 

Czystość eksploatacji (brak brudu, pyłu itd.) 3,8 2,2 8,5 15,9 69,6 0,0 

Mała uciążliwość i wymogi dotyczące transportu paliwa 6,0 4,0 15,4 16,9 56,1 1,7 

Mała uciążliwość związana z powstającymi odpadami  
i koniecznością ich utylizacji 

4,0 3,5 10,0 15,2 66,9 0,3 

Wygoda użytkowania (bezobsługowość rozwiązania, niskie 
wymogi dotyczące częstości dozorowania itp.) 

3,2 2,3 7,3 17,2 69,4 0,5 

Opinia/presja otoczenia („OZE jest trendy”, naciski innych ludzi) 26,7 10,2 21,4 15,9 25,7 0,2 

Pozytywny wpływ na środowisko naturalne w najbliższym oto-
czeniu (np. lepsza jakość powietrza, zmniejszenie zanieczysz-
czeń środowiska itp.) 

3,2 1,5 5,7 15,9 73,8 0,0 

Dofinansowanie inwestycji dotyczących OZE 4,3 3,8 8,5 13,0 69,3 1,0 

Dostępność informacji dotyczących stosowania OZE 4,8 6,3 19,9 26,2 41,6 1,2 

Wsparcie przy oszacowaniu kosztów inwestycji i wyborze  
rozwiązań do zastosowania 

7,5 6,3 17,9 24,5 42,7 1,0 

Bezpieczeństwo i niezależność (możliwość czerpania energii  
z różnych źródeł, np. w sytuacji awarii, przerw w dostawie gazu 
lub energii elektrycznej), możliwość uruchomienia rozwiązania  
w dowolnym czasie itp. 

3,5 1,7 12,9 20,7 60,8 0,5 

Brak konieczności rezerwowania dodatkowej przestrzeni  
wewnątrz budynku lub w otoczeniu na instalację (małe gabaryty 
instalacji) 

7,0 5,2 18,9 19,4 48,7 0,8 

Prawie wszystkie czynniki uznano za co najmniej ważne (przyznano oceny 4 lub 

5) i były/byłyby one brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii. Wyjątek stanowiła opinia/presja otoczenia, a więc czyn-

nik zaliczony do kategorii „nastawienie wobec ochrony środowiska”, który w przy-
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padku prawie 37% ankietowanych nie zaważył/zaważyłby na decyzji o zastosowaniu 

OZE we własnym domu. Wynik ten jest w pewnym stopniu sprzeczny z wysoką po-

zycją drugiego z czynników „pozytywny wpływ na środowisko naturalne w najbliż-

szym otoczeniu”. Dla 89,6% badanych podjęcie decyzji o zainstalowaniu rozwiązania 

wykorzystującego odnawialne źródła energii było/będzie zależało od jego pozytywne-

go wpływu na środowisko. Sprzeczność ta ma swoje źródło prawdopodobnie w spo-

sobie reagowania badanych na sformułowanie „presja otoczenia”, czyli kojarzenie 

tego zwrotu z pewną formą przymusu bardziej niż z niedostrzeganiem związku mię-

dzy stosowaniem OZE (nawet po namowach) a ochroną środowiska. 

Prawie 90% właścicieli domów jednorodzinnych, postawionych w sytuacji wybo-

ru zastosowania lub nie w domu jednego z rozwiązań wykorzystujących OZE, swój 

wybór uzależniło od względów ekonomicznych, tj. jak i o ile dane rozwiązanie obniży 

koszty eksploatacji domu. Dodatkowo czynnik ekonomiczny wiąże się z faktyczną 

zasobnością portfela osoby planującej instalację technologii OZE. W związku z tym 

do wszystkich respondentów skierowano kolejne pytanie: Gdyby był(a) Pan(i) zain-

teresowany(a) zastosowaniem OZE w swoim domu (innych jeszcze rozwiązań  

w przypadku realizowanych już inwestycji), to jaką kwotę maksymalnie 

mógł(a)by Pan(i) wydać na ten cel? Co trzeci respondent zadeklarował gotowość 

wydania do 5 tys. zł, prawie co trzeci od 5 do 10 tys. zł, a co dziesiąty od 10 do 15 tys. 

zł oraz powyżej 15 tys. zł lub też ani złotówki (rys. 3). Porównanie powyższych od-

powiedzi z udzielonymi na pytanie o sytuację materialną gospodarstwa domowego 

pokazało, że im jest ona lepsza, tym większe kwoty respondenci są w stanie wydać na 

rozwiązania wykorzystujące OZE. 

 

Rys. 3. Kwota możliwa do wydania na zastosowanie w domu OZE (N = 599) 

Fig. 3. Amount of money to spend on implementing RES in a house (N = 599) 

Do wymiaru finansowego nawiązywało także kolejne pytanie skierowane do 

wszystkich respondentów: Czy następujące działania zachęciłyby Pana(ią) do za-

stosowania w domu rozwiązań (kolejnych rozwiązań) wykorzystujących OZE? 

Proszę o ocenę poziomu ich skuteczności w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że 

taka zachęta nie miałaby wpływu na Pana(i) działania, a 5 – że najprawdopodob-

niej skłoniłaby Pana(ią) do wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących OZE. 

Nie wszystkie przedstawione respondentom do oceny działania funkcjonują w rze-

czywistości (np. ulgi podatkowe). Celem zadanego pytania nie była ocena instrumen-
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tów już dostępnych, lecz poznanie oczekiwań użytkowników OZE, faktycznych i po-

tencjalnych. Rozkład uzyskanych odpowiedzi (ocen) przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Ocena poziomu skuteczności działań zachęcających do stosowania OZE w domu (%), N = 599 

Działanie 
Ocena 

1 2 3 4 5 b.d. 

Ulgi podatkowe 10,0 4,5 13,5 11,9 58,9 1,2 

Preferencyjne kredyty 26,2 9,2 18,9 13,4 31,7 0,7 

Dofinansowanie (dotacje) ze środków publicznych 4,8 2,7 9,0 14,2 67,9 1,3 

Działania informacyjne o lokalnych możliwościach stosowania OZE 9,8 6,3 26,4 18,4 37,4 1,7 

Pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycyjnych zastosowania OZE 10,9 7,8 19,4 17,9 43,2 0,8 

Akcje promocyjno-edukacyjne w środkach masowego przekazu 
dotyczące stosowania OZE 

16,9 9,0 24,2 19,7 29,0 1,2 

Jeśli za kryterium oceny skuteczności działania przyjąć sumę przypisanych ocen 

4 i 5, to otrzymane wyniki pokazują, że najskuteczniejszym działaniem zachęcającym 

do korzystania z OZE jest „otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych”. 

82,1% badanych przypisało takim rozwiązaniom jedną z dwóch najwyższych ocen.  

W dalszej kolejności znalazły się następujące działania:  

a) ulgi podatkowe – 70,8% wskazań,  

b) pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycyjnych – 61,1% wskazań, 

c) działania informacyjne o lokalnych możliwościach stosowania – 55,8% wskazań, 

d) akcje promocyjno-edukacyjne w środkach masowego przekazu – 48,7% wskazań, 

e) preferencyjne kredyty – 45,1% wskazań. 

3.2. Stanowisko zarządzających budynkami wielorodzinnymi oraz deweloperów  

Respondentom zadano zestaw pytań dotyczących stosowania odnawialnych źró-

deł energii w zarządzanych budynkach wielorodzinnych oraz zasobach oferowanych 

na sprzedaż. Ze względu na nieprobabilistyczny sposób doboru próby, uzyskane wy-

niki nie mogą być uogólniane na całość populacji w ramach wyszczególnionych pod-

grup. Potwierdzają jednak, że zakres stosowania OZE w budownictwie wielorodzin-

nym jest niewielki. Odpowiedź wskazującą na zastosowanie OZE w części budynków 

wybrało zaledwie trzech licencjonowanych zarządców nieruchomości, dwóch przed-

stawicieli jednostek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i TBS-

ami oraz dwóch deweloperów (rys. 4). Tylko jeden deweloper potwierdził wykorzys-

tanie OZE we wszystkich oferowanych na sprzedaż budynkach.  

Pytanie dotyczące zastosowania OZE w zarządzanych/oferowanych na sprzedaż 

budynkach było pytaniem filtrującym. Respondentów z poszczególnych podgrup, 

którzy wskazali na zastosowanie OZE, poproszono o określenie, m.in. typu zastoso-

wanych rozwiązań, przyczyn ich wdrożenia, a także widocznych zalet i wad stosowa-

nia OZE. Pozostali otrzymywali inny zestaw pytań. Odpowiedzi w poszczególnych 

podgrupach zarządzających budynkami wielorodzinnymi oraz deweloperów dotyczące 

bliższej charakterystyki stosowanych rozwiązań wykorzystujących OZE przedstawia 

tabela 3.  
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Rys. 4. Wykorzystywanie OZE w zarządzanych/oferowanych na sprzedaż budynkach wielorodzinnych  
w poszczególnych podgrupach (%), N w każdej podgrupie wynosi 25 badanych 

Fig. 4. The use of RES in buildings which are managed/offered for sale in various sub-groups (%),  
N in each subgroup is 25 

Tabela 3. Charakterystyka stosowanych rozwiązań wykorzystujących OZE w poszczególnych podgrupach 

Licencjonowani zarządcy nieruchomości 
Typ zastosowanego OZE Przyczyny zastosowania Typ zabudowy Zalety Wady 

Panele fotowoltaiczne, w tym wykorzystywane, 
np. w lampach oświetlających zieleńce 

obniżenie kosztów blok 
oszczędność 
kosztów energii 
elektrycznej 

brak 

Pompa ciepła gruntowa, panele fotowoltaiczne, 
w tym wykorzystywane, np. w lampach oświe-
tlających zieleńce, kolektor słoneczny  
do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 

b.d. 
zabudowa 
pałacowa 

duża oszczęd-
ność energii  
 

trudności  
w szkoleniu 
obsługi, koniecz-
ność stałego 
serwisowania 

Kolektor słoneczny do wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej 

oszczędność energii  
i ochrona środowiska 

budynki  
jednorodzinne 

wygoda 
użytkowania 

krótki okres 
działania (8 lat) 

Przedstawiciele jednostek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i TBS-ami 

Pompa ciepła gruntowa 

odzyskiwanie energii 
odpadowej i poprawa 
efektywności energe-
tycznej budynków 

budynek  
użytkowy 

b.d. b.d. 

Kolektor słoneczny do wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej 

zmniejszenie kosztów 
ciepła 

blok/ 
kamienice 

tańsze źródło 
energii i wygoda 

problemy z obsłu-
gą serwisową 

Deweloperzy 

Kolektor słoneczny do wytwarzania ciepłej wody 
względy ekonomiczne  
i środowiskowe 

b.d. 
korzyści ekono-
miczne i środo-
wiskowe 

wysokie koszty 
inwestycji 
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Pompa ciepła gruntowa 
względy ekonomiczne  
i badawcze 

zabudowa 
bliźniacza 

ograniczenie 
kosztów ogrze-
wania i ochrona 
środowiska 

b.d. 

Instalacja do spalania biomasy: kotły, kominki, 
„kozy” na drewno, pelety itp., pompa ciepła 
gruntowa, pompa ciepła powietrzna, kolektor 
słoneczny do wytwarzania ciepłej wody 

wprowadzenie spraw-
dzonych rozwiązań 

budynki  
jednorodzinne 

niższe koszty 
eksploatacji 

wysokie koszty 
inwestycji  
i ograniczenia 
formalnoprawne 

Respondentów z poszczególnych podgrup, którzy nie wskazali na stosowanie 

OZE w zarządzanych lub oferowanych na sprzedaż budynkach wielorodzinnych, po-

proszono o określenie, czy tego typu rozwiązania były brane pod uwagę. Poproszono 

także o wskazanie przyczyn takiej sytuacji (rys. 5).  

  
 

  

Rys. 5. Rozważanie lub nie wykorzystania OZE w zarządzanych/oferowanych na sprzedaż budynkach 
wielorodzinnych w poszczególnych podgrupach 

Fig. 5. The consideration or not of the use of RES in multi-family buildings managed/offered for sale  
in each subgroup 
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Uzyskane wyniki pokazują, iż potencjalnym zastosowaniem OZE w budynkach 

wielorodzinnych w największym stopniu zainteresowani byli deweloperzy. Wyższy 

udział odpowiedzi wskazujących na rozważanie kwestii zastosowania OZE w zarzą-

dzanych budynkach widoczny był również w podgrupie przedstawicieli/pracowników 

spółdzielni mieszkaniowych. Sytuacja ta nie zaskakuje w kontekście niestosowania 

OZE przez wskazanych w tej podgrupie respondentów. 

Ciekawie zarysowują się przyczyny rozważania możliwości zastosowania OZE  

w zarządzanych/oferowanych do sprzedaży budynkach wielorodzinnych. Zauważono, 

iż część przyczyn wskazanych przez respondentów pokrywa się. Najczęściej przyta-

czane były kwestie kosztów wdrażania rozwiązań wykorzystujących OZE oraz inne 

ważniejsze potrzeby inwestycyjne, wynikające w znacznej mierze ze złego stanu tech-

nicznego budynków. 

Do zarządzających budynkami wielorodzinnymi skierowano także pytanie doty-

czące miejsca inwestycji związanej z OZE na tle innych potrzeb inwestycyjnych  

w zarządzanych budynkach, a także na tle dysponowanych zasobów finansowych. 

Inną formę miało pytanie o możliwość potencjalnej partycypacji w kosztach zastoso-

wania rozwiązań OZE, mieszkańców zarządzanych budynków. W przypadku dewelo-

perów pytania miały bardziej rozbudowany charakter. Związane były przede wszyst-

kim z popytem na tego typu rozwiązania, z potencjalnym wzrostem cen oferowanych 

budynków w wyniku wdrożenia OZE oraz gotowością nabywców do ponoszenia 

większych kosztów. 

W ramach badań zarządzających budynkami wielorodzinnymi poproszono  

o stworzenie hierarchii potrzeb inwestycyjnych, z uwzględnieniem zadania wprowa-

dzenia rozwiązań OZE. Z udzielonych przez respondentów odpowiedzi wynika, iż 

inwestowanie w OZE znajdowało się w skali potrzeb na kolejnych miejscach za bie-

żącymi remontami budynków oraz termomodernizacją. W wielu przypadkach niein-

westowanie w rozwiązania OZE wiązało się bezpośrednio z wiekiem budynków oraz 

ich złym stanem technicznym. W opinii respondentów, dużym ograniczeniem były 

także wysokie koszty wdrożenia rozwiązań wykorzystujących OZE oraz brak odpo-

wiedniego wsparcia. Jako główną przeszkodę wskazywano brak funduszy przezna-

czonych na ten cel. Ponad 4/5 respondentów w poszczególnych podgrupach zarządza-

jących budynkami wielorodzinnymi zadeklarowało brak możliwości wdrożenia OZE 

ze względów finansowych.  

Przyczyny braku możliwości wdrożenia OZE w zarządzanych budynkach wielo-

rodzinnych w znacznej mierze były podobne do argumentów lokujących tego typu 

inwestycje na dalszych pozycjach w hierarchii bieżących potrzeb. 

Grupę deweloperów zapytano o wpływ na decyzje potencjalnych klientów, moż-

liwości zastosowania OZE w oferowanych na sprzedaż budynkach. Tylko jedna osoba 

stwierdziła, iż większość klientów, analizując ofertę, przede wszystkim zwraca uwagę 

na zastosowanie rozwiązań OZE. Pozostali respondenci byli odmiennego zdania, su-

gerując, iż klienci nie zwracają uwagi na kwestię zastosowania takich rozwiązań.  

Badani deweloperzy w zdecydowanej większości nie wskazali na występowanie 

różnic w oczekiwaniach klientów dotyczących zastosowania OZE w oferowanych 

budynkach ze względu na teren (lokalizację) inwestycji. Dziesięciu respondentów 
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wskazało, iż inwestycje zlokalizowane są na jednym obszarze i trudno w tym wypad-

ku dokonywać terytorialnych (lokalizacyjnych) porównań. Dwóch respondentów, 

sugerujących takie różnice doprecyzowało swoje wypowiedzi: „dostępność do palety, 

ekogroszku, drewna” oraz „zwracanie uwagi przez prywatnych odbiorców na współ-

czynnik K dla ścian i wytrzymałość dachu przy obciążeniu panelami” (fotowoltaicz-

nymi lub/i kolektorami słonecznymi). 

W przypadku deweloperów względy finansowe także okazały się decydujące. 

Podkreślono wpływ zastosowania rozwiązań OZE na wzrost cen oferowanych na 

sprzedaż budynków. W opini zdecydowanej większości badanych zastosowanie OZE 

w oferowanych budynkach wielorodzinnych skutkuje wzrostem ich ceny. 

Deweloperów podkreślających wpływ zastosowania OZE na wzrost cen oferowa-

nych na sprzedaż budynków, poproszono o określenie potencjalnej gotowości klien-

tów do ponoszenia wyższych kosztów. Na tak sformułowane pytanie odpowiedziało 

dziewiętnaście osób. Dwóch deweloperów stwierdziło, iż klienci są gotowi ponosić 

dodatkowe koszty wynikające z zastosowania w budynkach OZE, przeciwnego zdania 

było aż piętnastu deweloperów. Tylko jeden respondent, wskazujący na gotowość 

klientów do ponoszenia wyższych kosztów, oszacował akceptowalny poziom wzrostu 

ceny od 5 do 10%, drugi nie potrafił podać takiego zakresu. Warto w tym momencie 

przytoczyć wyniki pytania skierowanego do podgrup zarządzających budynkami wie-

lorodzinnymi, dotyczącego gotowości mieszkańców do partycypacji w kosztach zwią-

zanych z wdrożeniem OZE w budynkach. Tylko w opinii co dziesiątego respondenta 

mieszkańcy zarządzanych budynków wielorodzinnych będą gotowi ponieść dodatko-

we koszty wprowadzenia takich rozwiązań.  

Kolejne pytanie dotyczyło stopnia, w jakim przykładowe czynniki zdecydują (lub 

już zdecydowały w przypadku zrealizowanych inwestycji) o zastosowaniu OZE. Skie-

rowano je do wszystkich podgrup respondentów. Wskazane przez badanych czynniki 

oraz poziom ich znaczenia nawiązują do wagi zastosowania OZE na tle innych po-

trzeb inwestycyjnych, problemów z funduszami i zdiagnozowanych braków informa-

cyjnych (tab. 4). 

W kolejnym pytaniu respondentom we wszystkich podgrupach przedstawiono ta-

ki sam zestaw możliwych form wsparcia zastosowania OZE. Poproszono także o oce-

nę ich skuteczności. Badani najwyżej ocenili skuteczność następujących rozwiązań:  

 dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych,  

 ulgi podatkowe,  

 dopłaty do kredytów, 

 preferencyjne kredyty/linie kredytowe (rys. 6). 

Ostatnie pytanie w kwestionariuszu wywiadu miało formę otwartą i dotyczyło 

preferowanych przez zarządzających budynkami wielorodzinnymi oraz deweloperów 

form wsparcia wdrażania w budownictwie OZE. Zgłoszone propozycje najczęściej 

związane były z wymiarem finansowym wdrażania OZE i dotyczyły bezpośredniego 

dofinansowania inwestycji oraz dopłat do kredytów. Respondenci zaproponowali 

również wprowadzenie rozwiązań służących udzielaniu fachowej pomocy ekspertów 

lub wsparcia projektowego przy rozważaniu i wprowadzaniu rozwiązań wykorzystu-

jących odnawialne źródła energii.  
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Tabela 4. Znaczenie i wpływ przykładowych czynników na podejmowanie decyzji o zastosowaniu OZE  
w zarządzanych/oferowanych na sprzedaż budynkach wielorodzinnych w poszczególnych podgrupach 

Czynniki potencjalnie 
wpływające na decyzję  
o zastosowaniu OZE 

Licencjonowani 
zarządcy  

nieruchomości 

Przedstawiciele/  
pracownicy spółdzielni 

mieszkaniowych 

Przedstawiciele 
jednostek zarządzają-

cych komunalnymi 
zasobami mieszka-
niowymi i TBS-ami 

Deweloperzy 

stopień wpływu, % stopień wpływu, % stopień wpływu, % stopień wpływu, % 

brak 
/słaby 

średni 
duży/ 

bardzo 
duży 

brak/ 
słaby 

średni 
duży/ 

bardzo 
duży 

brak/
słaby 

średni 
duży/ 

bardzo 
duży 

brak/
słaby 

średni 
duży/ 

bardzo 
duży 

Obniżenie kosztów  
eksploatacji 

0,0 28,0 72,0 12,0 16,0 72,0 0,0 4,0 96,0 4,0 4,0 92,0 

„Chęć” mieszkańców  
budynku(ów) 

44,0 40,0 16,0 44,0 12,0 44,0 24,0 48,0 28,0 40,0 32,0 28,0 

Czystość eksploatacji  
(brak brudu, pyłu itd.) 

20,0 32,0 48,0 36,0 24,0 40,0 16,0 28,0 56,0 28,0 24,0 48,0 

Mała uciążliwość i wymogi 
dotyczące transportu paliwa 

12,0 24,0 64,0 40,0 28,0 32,0 28,0 36,0 36,0 36,0 8,0 56,0 

Mała uciążliwość związana  
z powstającymi odpadami  
i koniecznością ich utylizacji 

8,0 12,0 80,0 36,0 32,0 32,0 24,0 24,0 52,0 32,0 12,0 56,0 

Wygoda w eksploatacji  
(np. bezobsługowość  
rozwiązania) 

8,0 12,0 80,0 44,0 16,0 40,0 24,0 12,0 64,0 12,0 16,0 72,0 

Opinia/presja otoczenia  
(„OZE jest trendy”) 

28,0 44,0 28,0 64,0 12,0 24,0 32,0 40,0 28,0 72,0 12,0 16,0 

Pozytywny wpływ  
na środowisko naturalne  
w najbliższym otoczeniu 

24,0 16,0 60,0 36,0 20,0 44,0 12,0 24,0 64,0 56,0 12,0 32,0 

Dofinansowanie inwestycji 12,0 12,0 76,0 24,0 12,0 64,0 0,0 28,0 72,0 28,0 0,0 72,0 
Dostępność informacji 
dotyczących stosowania OZE 

36,0 24,0 40,0 28,0 20,0 52,0 20,0 24,0 56,0 24,0 8,0 68,0 

Wsparcie przy oszacowaniu 
kosztów inwestycji i wyborze  
rozwiązań 

20,0 24,0 56,0 28,0 8,0 64,0 16,0 24,0 60,0 28,0 4,0 68,0 

Bezpieczeństwo i niezależ-
ność (możliwość czerpania 
energii z różnych źródeł,  
np. w sytuacji awarii, przerw) 

8,0 28,0 64,0 28,0 24,0 48,0 8,0 32,0 60,0 20,0 20,0 60,0 

Brak konieczności rezerwo-
wania dodatkowej przestrzeni 
na instalację wewnątrz 
budynku lub w otoczeniu  

8,0 48,0 44,0 32,0 32,0 36,0 16,0 28,0 56,0 24,0 16,0 60,0 
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Rys. 6. Ocena skuteczności możliwych do zastosowania form wsparcia wdrażania OZE  
w poszczególnych podgrupach (N = 25, w przypadku podgrupy deweloperów N = 24,  

jeden z respondentów nie udzielił odpowiedzi na pytanie) 

Fig. 6. The assessment of the effectiveness of applications of RES possible to be reinforced  
in particular sub-groups (N = 25, in the case of developers N = 24, one of respondents did  

not answer the question) 

3.3. Stanowisko zarządzających budynkami użyteczności publicznej 

Poziom akceptacji dla zastosowania OZE w powiecie, uwzględniając budynki 

użyteczności publicznej, określały odpowiedzi na trzy pytania udzielone przez jego 

przedstawiciela. Pierwsze z nich brzmiało następująco: Czy powiat posiada projekt 

założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, a jeśli tak, to czy  

w projekcie jest mowa o odnawialnych źródłach energii oraz czego konkretnie 

dotyczą zapisy? Powyższe pytanie skierowane zostało wyłącznie do respondentów 

reprezentujących urząd miasta (na prawach powiatu)
3
. Dwa kolejne pytania dotyczyły 

już wszystkich respondentów i brzmiały następująco:  

 Czy w zadaniach powiatu związanych z ochroną środowiska uwzględnione 

zostały kwestie dotyczące wykorzystania OZE w budownictwie? Jeśli tak, to  

w jakim zakresie oraz czego dotyczą? 

 Czy w powiecie zajmowano się kiedykolwiek kwestiami związanymi z zasto-

sowaniem rozwiązań wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności pu-

blicznej lub też szerzej w budownictwie? Czy w jakimkolwiek z budynków 

                                                           
3 Art. 19.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nakłada na wójta (burmistrza, prezy-

denta miasta) obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe, który powinien określać, m.in. „możliwości wykorzystania istniejących nadwy-

żek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych  

w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 

oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych” (za: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 

625, tekst jednolity). 
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użyteczności publicznej wdrożono rozwiązania wykorzystujące OZE? Jeżeli 

tak, to jakie rozwiązania wykorzystano, jakie było/y źródło/a finansowania? 

W przypadku pierwszego pytania większość badanych przyznała, iż w urzędzie, 

który reprezentują, projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i gaz, został opracowany. Cztery osoby nie wiedziały o istnieniu takiego projektu,  

a przykładowa odpowiedź w tej sytuacji brzmiała: „Nie wiem, nie leży to w moich 

kompetencjach”. Trzy badane osoby udzieliły zaskakującej odpowiedzi przeczącej. 

Poziom wiedzy o konkretnych zapisach w projekcie założeń był zróżnicowany. Poja-

wiały się następujące odpowiedzi: „W projekcie założeń nie ma mowy o odnawial-

nych źródłach energii” oraz „Nie znam w ogóle jego treści”. Odnotowano także od-

powiedzi, w których respondenci przytaczali konkretne zapisy projektu:  

1. „(…) jesteśmy na etapie aktualizacji planu założeń do zaopatrzenia w ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe. Na etapie starego projektu, który był opracowany 

w roku 2001, wspomniano następujące rozwiązania: rozwój kolektorów słonecz-

nych, rozwój ogniw fotowoltaicznych, natomiast teraz robimy to od nowa. Po dzie-

sięciu latach aktualizujemy. Kwestie te będą na nowo rozpatrywane pod kątem: ko-

lektorów, ogniwa, biomasy, ewentualnie wykorzystania biopaliw, tam gdzie jest to 

możliwe. Są to w tej chwili badania studyjne”
4
. Takiej odpowiedzi udzielił respon-

dent z subregionu centralnego. 

2. „Tak, miasto wykonało taki projekt założeń już w roku 2004 i były dwie aktualiza-

cje. Ostatnia w roku 2010 i zagadnienie odnawialnych źródeł energii jest tam dosyć 

szeroko ujęte. Opisany jest stan istniejący, istniejące źródła odnawialne na terenie 

miasta oraz różne zagadnienia możliwości wykorzystania, łącznie z możliwościami 

finansowania takich źródeł. Łącznie z zaleceniem opracowania szczegółowego pro-

gramu odnośnie do wykorzystania takich źródeł na terenie miast”. Odpowiedź 

udzielona przez respondenta z subregionu północnego. 

3. „(…) posiadamy taki program, w tym roku jest aktualizowany i są w tym projekcie 

zapisy. Czego konkretnie dotyczą? Przede wszystkim nawiązujemy w tych zapisach 

do krajowej strategii energii odnawialnej, która była przyjęta przez Sejm na począt-

ku obecnego dziesięciolecia, a zwłaszcza w programie są uwzględnione, pokazane 

potencjalne możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Mowa jest 

o biomasie, energii słonecznej, wodnej, energii wiatru, geotermalnej. Jednocześnie  

w programie tym mamy wskazania, że na terenie naszego miasta niecelowa byłaby 

budowa wiatraków wiatrowych czy innych. Po pierwsze nie jest to uwzględnione  

w planach zagospodarowania przestrzennego, po drugie nie mamy terenu dogodne-

go, który mógłby w tym celu służyć. Czyli energia wiatru odpada, energia wodna 

odpada – nie posiadamy odpowiednich zasobów wodnych, aby budować małe elek-

trownie wodne. Jeśli chodzi o energię geotermalną, to jesteśmy właściwie poza ob-

szarem o dogodnych warunkach dla geotermii głębokiej. Relatywnie duży nacisk 

położony został na energię słoneczną, przede wszystkim na kolektory słoneczne, 

które służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Natomiast w przypadku zasto-

sowania pomp ciepła realizowana jest inwestycja w budynku użyteczności publicz-

                                                           
4 W przytoczonych wypowiedziach dokonano koniecznych zmian językowych. 
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nej, tj. w szkole. Jedna czy dwie osoby prywatne także mają zainstalowane pompy 

ciepła”. Odpowiedzi udzielone przez respondentów z subregionu zachodniego.  

Analiza odpowiedzi podanych na drugie z powyższych pytań wskazała, iż kwestie 

związane z wykorzystaniem OZE w budownictwie, w ramach zadania ochrona środo-

wiska i przyrody, zostały uwzględnione w siedemnastu powiatach, natomiast w jede-

nastu jeszcze nie. Należy podkreślić, że w pierwszej grupie znalazły się wszystkie 

powiaty z subregionu zachodniego i południowego. 

Odpowiedzi badanych na trzecie pytanie zakwalifikowano do następujących kate-

gorii: 

1) „nie wiem”  3 wypowiedzi, 

2) „nie zajmowano się”  2 wypowiedzi, 

3) „nie zajmowano się w wydziale, który respondent reprezentował”  2 wypowiedzi, 

4) „przymierzano się, zastanawiano się nad zastosowaniem OZE, ale żadnego projek-

tu nie wdrożono”  8 wypowiedzi, 

5) „tak, zajmowano się i wdrożono”  14 wypowiedzi, 

6) „tak, zajmowano się i wdrożono oraz rozważane są następne wdrożenia”  6 wy-

powiedzi, 

7) „tak, zajmowano się i wdrożono, jednocześnie w przeszłości były brane pod uwagę 

inne projekty, zastosowania”  1 wypowiedź. 

Badani deklarujący podjęcie kwestii zastosowania w powiecie rozwiązań wyko-

rzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej, zaznaczyli także, iż niektóre 

rozwiązania udało się już wdrożyć. Wśród nich byli reprezentanci wszystkich subre-

gionów, a w tym:  

 jedenastu badanych reprezentowało subregion centralny,  

 trzech badanych reprezentowało subregion północny,  

 czterech badanych reprezentowało subregion zachodni, 

 trzech badanych reprezentowało subregion południowy.  

Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem okazał się kolektor słoneczny, rza-

dziej pompy ciepła. Miejscem zastosowania rozwiązań OZE były: budynki szkół, 

domy pomocy społecznej, szpitale, obiekty sportowe oraz siedziby urzędu/starostwa. 

Inwestycje te sfinansowano z budżetu powiatu oraz ze źródeł zewnętrznych, głównie 

dotacji z WFOŚiGW
5
. Poniżej przedstawiono kilka charakterystycznych wypowiedzi 

badanych:  

1. „Ostatnio taki temat realizowaliśmy. Jest to dom pomocy społecznej (…). Zrobiona 

została tam nowoczesna kotłownia gazowa, wspomagana kolektorami słonecznymi. 

Wydział inwestycji, zlecając projekt, sugerował, aby takie rozwiązania wprowa-

dzić. Jakie było źródło finansowania? Środki gminne”. Odpowiedź udzielona przez 

respondenta z subregionu centralnego. 

2. „To przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej o charakterze całorocz-

nym, np. domy opieki, szpitale. W wojewódzkim szpitalu zespolonym, gdzie jest 

                                                           
5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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największa w Polsce instalacja kolektorów słonecznych. Na chwilę obecną tylko 

jedna taka instalacja została wykonana przy okazji remontu kapitalnego, ze względu 

na wymóg stosowania centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej. W roku 2010 

nastąpiła taka modernizacja, a kolektory zostały zainstalowane w pływalni letniej 

MOSiR. Inicjatorem (dowiadywałem się) inwestycji był projektant, który zgodnie  

z aktualnymi przepisami powinien zaproponować w programie funkcjonalno- 

-użytkowym możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To on zapro-

ponował kolektory, co zostało przyjęte. Kolektory zostały wykonane i chociaż jest 

to rozwiązanie ekologiczne, przyjazne środowisku, to jednak w tym obiekcie poja-

wiają się pewne problemy. Po pierwsze obiekt jest zasilany z ciepła sieciowego 

normalnie, czyli z kogeneracji. Nie dość, że jest to ciepło z kogeneracji to jeszcze 

wykorzystujące biomasę. W przygotowaniu tego ciepła, mamy zastąpienie odna-

wialnym źródłem ciepła pochodzącego, i tak w części z odnawialnego źródła, a po-

za tym w kogeneracji latem jest to ciepło odpadowe. Przy naszej elektrociepłowni 

jest duży radiator i ciepło wykorzystywane, czyli produkowane przy okazji produk-

cji energii elektrycznej jest bezpowrotnie tracone”. Odpowiedź udzielona przez re-

spondenta z subregionu północnego. 

3. „Tak, w trzech budynkach należących do powiatu są wykorzystane. W dwóch szko-

łach są kolektory słoneczne, a w jednej szkole pompy ciepła. Kto był inicjatorem? 

Oczywiście starosta. Jakie było źródło finansowania? Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska, budżet powiatu, Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska. Jakie są zalety i wady zastosowanego rozwiązania? W przypadku kolekto-

rów słonecznych  nasz kraj nie jest tak bardzo nasłoneczniony, jak powinien być 

do wykorzystywania kolektorów słonecznych, a energia dostarczana jest głównie  

w okresie lipca i sierpnia, w którym szkoła nie pracuje. Kolektory wykorzystane są 

jednak do całorocznego basenu”. Odpowiedź podana przez respondenta z subregio-

nu zachodniego. 

4. „Solary zastosowano w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, a inicjatorem inwe-

stycji było Starostwo Powiatowe. Pompy ciepła gruntowe wykorzystano w Specjal-

nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, inicjatorem inwestycji było Starostwo 

Powiatowe. Solary zastosowano w Domu Pomocy Społecznej (inwestycja w trakcie 

realizacji), inicjatorem inwestycji jest również Starostwo Powiatowe. Źródła finan-

sowania to: budżet powiatu oraz WFOŚiGW”. Odpowiedź udzielona przez respon-

denta z subregionu południowego. 

Większość zarządzających budynkami użyteczności publicznej stwierdziła, że 

powiat posiada środki finansowe własne (mniejsze) oraz możliwość występowania  

o dotacje zewnętrzne (większe).  

W przypadku korzyści z zastosowania rozwiązań OZE, większość badanych kie-

rowała swoje wypowiedzi w stronę kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej 

wody użytkowej. W opinii respondentów przynoszą one przede wszystkim oszczędno-

ści energii oraz kosztów. Inna zaleta kolektorów słonecznych zawarta została w sło-

wach: „Użytkownicy potwierdzają, że funkcjonują dobrze i łatwiej jest utrzymać pa-

rametry ciepłej wody” (respondent z subregionu centralnego). Zauważono także moż-

liwości pozyskiwania dofinansowania na wdrożenie tego rozwiązania oraz pozytywny 
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wpływ na środowisko („chronią środowisko”). Niektórzy badani nie potrafili jednak 

wskazać zalet. Tłumaczą to słowa jednego z respondentów z subregionu południowe-

go: „Trudno nam się jeszcze wypowiedzieć. Jest to inwestycja w toku, niezakończona. 

Nie mamy porównania i możliwości przeanalizowania zalet rozwiązania”.  

Wśród respondentów tylko jeden wyraził opinię o braku istotnych barier dla za-

stosowania rozwiązań wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej 

oraz w budownictwie ogólnym. Większość była odmiennego zdania, widząc ograni-

czenia przede wszystkim finansowe  28 wskazań. Badani zwracali uwagę na wysoki 

koszt inwestycji wraz z całą infrastrukturą (większy niż zastosowanie źródeł „trady-

cyjnych”), skutkujący stosunkowo długim okresem zwrotu nakładów. Jak zauważył 

jeden z badanych z subregionu centralnego: „może powstać konieczność wymiany, 

np. solarów na nowe po 10 czy 15 latach, a inwestycja jeszcze się nie zwróciła”. Po-

noszenie tak wysokich kosztów jest, zdaniem respondentów, nieopłacalne w niektó-

rych budynkach, np. instalowanie kolektorów słonecznych w szkołach, a więc  

w obiektach „niepracujących cały rok”. Zastosowanie rozwiązania wykorzystującego 

OZE może okazać się nieopłacalne także w przypadku zbyt niskiej kwoty dofinanso-

wania. Dla niektórych powiatów problem stanowi brak środków własnych, w sytuacji, 

gdy warunkiem wystąpienia o refundację jest konieczność wniesienia kapitału włas-

nego. Przeszkodą natury ekonomicznej na drodze do zastosowania rozwiązań OZE  

w budynkach użyteczności publicznej oraz w budownictwie mogą być także poczy-

nione już wcześniej inwestycje. Oto wypowiedź jednego z respondentów z subregionu 

centralnego: „W budynkach użyteczności publicznej mamy przez kilka lat wymienia-

ne kotłownie na paliwo stałe. Zostały one praktycznie w 100 procentach wymienione 

na gaz i olej. Ekonomicznie najpierw muszą popracować, żeby zwróciły się koszty, 

aby myśleć o innym źródle zasilania”.  

Czy inwestycje wykorzystujące OZE w budynkach użyteczności publicznej 

lub szerzej w budownictwie są generalnie opłacalne? Na tak postawione pytanie 

jedenastu respondentów nie udzieliło odpowiedzi, natomiast dwóch stwierdziło, że są 

one nieopłacalne „gdyż są za drogie, a robimy to, bo Unia Europejska każe”. Pozostali 

badani uznali inwestycje wykorzystujące OZE za opłacalne, jednak pod pewnymi 

warunkami: 

 Są opłacalne, ale w dłuższej perspektywie: „Myślę, że w dłuższej perspektywie 

czasowej tak. Aczkolwiek z naszego punktu widzenia jesteśmy zobligowani  

w pierwszej kolejności patrzeć na koszt urządzenia takiej instalacji. To jest rzecz, 

która nas tu najbardziej kładzie. Trzeba także brać pod uwagę kwestię potencjalne-

go wzrostu w przyszłości cen. Być może patrząc w perspektywie 10 czy 15 lat nie 

jest to rozwiązanie opłacalne” (respondent z subregionu centralnego). 

 Są opłacalne w zależności od wielkości inwestycji (respondent z subregionu cen-

tralnego).  

 Są opłacalne w zależności od sposobu wykorzystania budynku  wykorzystanie 

budynku przez cały rok lub tylko przez kilka miesięcy (respondent z subregionu 

centralnego). 
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 Są opłacalne w zależności od kwoty dofinansowania: „Na pewno im wyższe dofi-

nansowanie, tym wyższa opłacalność takiej inwestycji” (respondent z subregionu 

centralnego). 

 Są opłacalne w zależności od rodzaju inwestycji.  

Większość badanych podzieliła opinię o występowaniu zależności: im wyższe do-

finansowanie tym większa opłacalność inwestycji OZE. W kwestii optymalnego po-

ziomu dofinansowania zdania były jednak podzielone, a podawany odsetek wahał się 

od 30 do 100%.  

Czy zetknął się Pan(i) z funkcjonującymi obecnie instrumentami wspierają-

cymi zastosowanie OZE w budownictwie, zwłaszcza w odniesieniu do budynków 

użyteczności publicznej? Jeżeli tak, to z jakimi rozwiązaniami i jak je Pan(i) oce-

nia (wady, zalety)? Większość badanych udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Zdecy-

dowanie gorzej wyglądało wskazanie instrumentów wspierających zastosowanie OZE 

w budownictwie, a także ich ocena. Badani, mówiąc o instrumentach, wskazywali ich 

dysponentów, tzn. następujące instytucje:  

 Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,  

 Unię Europejską,  

 Bank Ochrony Środowiska (BOŚ),  

 Krajową Agencję Poszanowania Energii.  

Respondenci w większości dobrze ocenili działania powyższych instytucji. Poja-

wiały się jednak wobec nich pewne zastrzeżenia: „Oceniam dobrze, ale trzeba mieć 

wkład własny”, „Oceniam dobrze, ale mógłby być wyższy poziom dofinansowania”.  

Wywiad kończyło następujące pytanie: Co powinno się Pan(i) zdaniem zmienić 

w obecnie obowiązujących instrumentach wspierających zastosowanie OZE  

w budownictwie – jakiego typu wsparcia świadczonego ze środków publicznych 

oczekiwałby powiat? Analiza wypowiedzi badanych (tylko pięciu nie sprecyzowało 

rekomendacji) pokazała, że najbardziej oczekiwaną zmianą było zwiększenie kwoty 

dotacji, dofinansowania – 16 wskazań. Poniżej przykładowe odpowiedzi responden-

tów: 

1. „Dofinansowanie. Tylko i wyłącznie. Wystarczy dofinansowanie, z resztą sobie 

dajemy radę”. Odpowiedź respondenta z subregionu centralnego. 

2. „Oczekiwanie na pewno pomocy takiej, jak przy innych działaniach ekologicz-

nych, na przykład częściowa dotacja, a częściowo normalna pożyczka. Tak jak  

w innych działaniach ekologicznych, z których korzystamy przy modernizacjach 

czy likwidacji niskiej emisji. Na pewno takimi instrumentami miasto byłoby zain-

teresowane”. Odpowiedź respondenta z subregionu centralnego. 

3. „Oczekiwanie zwiększenia finansowania, zwiększenie udziału dotacji w pozyski-

wanych środkach”. Odpowiedź respondenta z subregionu południowego. 

Inne oczekiwane formy wsparcia natury ekonomicznej (10 wskazań) dotyczyły: 

 obniżenia podatku na inwestycje wykorzystujące OZE,  

 zmiany sposobu finansowania, tj. zamiast kredytów – dotacje,  

 wprowadzenia dotacji bezzwrotnej,  
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 umorzeń,  

 niższych progowych wartości inwestycji. 

Wśród badanych siedem osób postulowało o zmianę istniejących regulacji praw-

nych w kierunku wprowadzenia prawnego nakazu stosowania rozwiązań wykorzystu-

jących OZE w budownictwie oraz wprowadzenia przepisów umożliwiających wspól-

notom mieszkaniowym występowanie o dofinansowanie inwestycji tego typu.  

Pozostałe propozycje respondentów to:  

 procedury: uproszczenie procedur, sposobów dokumentowania wniosku o dotacje, 

kredyt na inwestycje w OZE,  

 promocja: stworzenie mody na ekologię, lepsza promocja,  

 informacja: szersza, bardziej przystępna informacja o rozwiązaniach wykorzystują-

cych OZE w budownictwie, sposobach realizacji danego przedsięwzięcia, informa-

cja o ich kosztach.  

4. REKOMENDACJE 

Racjonalne gospodarowanie energią i przeciwdziałanie zmianom klimatu jest 

obecnie jednym z najistotniejszych obszarów polityki zrównoważonego rozwoju za-

równo na poziomie globalnym, krajowym, jak i lokalnym. Priorytetowymi kierunkami 

działań odnowionej strategii Unii Europejskiej dotyczącej zrównoważonego roz-

woju jest między innymi wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych. Wszystkie te 

działania odnoszą się przede wszystkim do działań na szczeblu lokalnym. W tym kon-

tekście, potwierdzona w badaniu przewaga w województwie śląskim domów jednoro-

dzinnych, w których nie wykorzystuje się OZE, powinna niepokoić, zwłaszcza przed-

stawicieli władz samorządowych. Urząd gminy/miasta kojarzony jest bowiem przez 

wielu właścicieli domów jednorodzinnych jako jedyne źródło wsparcia finansowego 

inwestycji wykorzystujących energię odnawialną w budownictwie jednorodzinnym. 

Potrzebne są działania inicjowane i prowadzone przez samorząd lokalny, promujące 

wśród mieszkańców wykorzystywanie w budownictwie jednorodzinnym rozwiązań 

OZE.  

Promocja jest bardzo ważna, nie może być jednak ograniczona wyłącznie do 

prowadzenia akcji uświadamiających mieszkańcom gminy korzyści wynikających ze 

stosowania OZE we własnym domu. Istotne są wszelkie zachęty w postaci ekono-

micznej, podobne do stosowanych, np. w polityce energetycznej, tj. podatków (np. 

podatek od nieruchomości) i opłat lokalnych ustalanych przez radę gminy. Ciężar 

podatkowy związany z posiadaniem danej nieruchomości, może stanowić dla właści-

ciela domu jednorodzinnego czynnik decydujący o inwestowaniu w instalacje wyko-

rzystujące OZE we własnym domu (tak, jeśli otrzyma ulgę podatkową, nie, gdy brak 

takiej ulgi).  

W przypadku zarządzających budynkami wielorodzinnymi i deweloperów zade-

klarowany pozytywny stosunek do kwestii ochrony środowiska powinien stanowić 

wsparcie idei rozszerzenia zakresu stosowania OZE w budownictwie wielorodzinnym. 

Znacznie bardziej rozbudowanych działań promocyjno-informacyjnych wymagają 

postawy mieszkańców, a zwłaszcza nabywców nowych nieruchomości. Brak zaintere-
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sowania ze strony klientów powoduje brak popytu na zastosowanie OZE w nowych 

budynkach wielorodzinnych.  

Rysująca się na podstawie przeprowadzonych badań sytuacja dotycząca stosowa-

nia OZE w budownictwie wielorodzinnym nie może napawać optymizmem. Wyko-

rzystywanie OZE można uznać za sporadyczne i dodatkowo ograniczające się do kil-

ku najpopularniejszych rozwiązań, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowolta-

iczne, pompy ciepła. Działania wspierające stosowanie OZE w budynkach wieloro-

dzinnych powinny uwzględniać konieczność większego nacisku na promowanie do-

stępnych rozwiązań technicznych. Istotne są zwłaszcza możliwości wykorzystania 

większej liczby rozwiązań OZE w jednym budynku, co może zwiększać skalę uzys-

kiwanych korzyści. Kwestie te są szczególnie ważne już na etapie projektowania bu-

dynków.  

Skala zainteresowania potencjalnym wdrożeniem OZE w budynkach wieloro-

dzinnych nie jest duża. Około 1/3 badanych brała pod uwagę możliwość zastosowania 

odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych. Wśród deweloperów 

poziom zainteresowania był wyższy, co należy uznać za zjawisko bardzo korzystne. 

Wyraźną barierą dla szerszego stosowania OZE pozostaje jednak stan techniczny bu-

dynków wielorodzinnych, określający priorytety inwestycyjne. Czynnik ten należy 

wziąć pod uwagę, prowadząc bilans zakresu stosowania OZE w istniejących zasobach 

mieszkaniowych. Warto podkreślić, że w badaniach pojawiła się kwestia problemów 

związanych z wdrażaniem OZE w sytuacji podłączenia budynków wielorodzinnych 

do centralnego ogrzewania zbiorowego, promowanego i wspieranego na niektórych 

terenach. Obowiązujące rozwiązania powinny wspierać dywersyfikację źródeł ciepła.  

Główne pozatechniczne uwarunkowania dla wdrażania OZE w budynkach za-

równo jedno-, jak i wielorodzinnych związane są z wymiarem ekonomicznym.  

W przypadku budynków zarządzanych jest to związane ze stanem technicznym oraz 

bieżącymi potrzebami inwestycyjnymi, które realizowane są niejednokrotnie przy 

zewnętrznym wsparciu finansowym, a nie w oparciu o własne zgromadzone fundusze. 

W budynkach wielorodzinnych wdrażanie OZE skutkuje wzrostem cen, przy równo-

czesnym braku zainteresowania nabywców tego typu rozwiązaniami. Sytuacja ta 

wzmacnia bariery finansowe dla wdrażania OZE. Działania wspierające zakres stoso-

wania odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych powinny zmierzać 

w kierunku rozwiązań, minimalizujących stopień obciążenia finansowego nabywców 

oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych. 

Działania wspierające wdrażanie OZE muszą uwzględniać czynniki pozatech-

niczne ważne przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu odnawialnych źródeł ener-

gii w budownictwie wielorodzinnym. Najważniejsze czynniki związane ze sferą finan-

sową inwestycji, to:  

 obniżenie kosztów eksploatacji budynków, 

 dofinansowanie wdrożeń,  

 wsparcie przy oszacowaniu inwestycji, 

 wsparcie przy wyborze rozwiązań do zastosowania. 

Istotne wydaje się opracowanie specjalnych kalkulatorów lub programów umoż-

liwiających symulację kosztów oraz efektów wdrożenia OZE w podstawowych typach 
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budynków wielorodzinnych wraz z możliwością uzyskania rzetelnych informacji  

o lokalnych uwarunkowaniach/potencjałach stosowania odnawialnych źródeł energii. 

Ważnym uwarunkowaniem pozatechnicznym stosowania OZE jest również wygoda 

eksploatacji rozwiązań. Czynnik ten powinien być podkreślany przy promocji rozwią-

zań wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także przy dalszych pracach mo-

dyfikujących dostępne rozwiązania techniczne.  

Jedną z podstawowych modyfikacji działań zmierzających do zwiększenia zakre-

su wykorzystania OZE w budynkach jedno- i wielorodzinnych powinna być poprawa 

systemu informacji o funkcjonujących formach wsparcia. Dalsze zmiany muszą obej-

mować rozwiązania organizacyjne i wymiar formalny. W tym zakresie modyfikacje 

powinny posłużyć zmniejszeniu liczby wymaganych formalności oraz uproszczeniu 

procedur, a także obniżeniu stopnia pracochłonności przygotowania dokumentacji 

projektu (obecnie wymaga stosunkowo dużych nakładów).  

W ramach funkcjonujących form wsparcia zastosowania OZE w budynkach wie-

lorodzinnych należy rozważyć modyfikacje zmierzające do zniwelowania barier  

w uzyskaniu kredytów preferencyjnych (zbyt wysokie zabezpieczenia/niekorzystne 

formy zabezpieczenia kredytu) oraz rozszerzenia zakresu instytucji finansowych (ban-

ków) współpracujących z instytucjami publicznymi (mała liczba banków współpracu-

jących z instytucjami oferującymi wsparcie rodzi problemy organizacyjne dla poten-

cjalnych inwestorów).  

System wsparcia stosowania OZE w budownictwie wielorodzinnym powinien 

odnosić się do rozwiązań preferowanych przez zarządzających budynkami wieloro-

dzinnymi oraz deweloperów. Ograniczony zakres przeprowadzonych badań nie po-

zwala na pełne uogólnianie uzyskanych wyników. Warto jednak rozważyć zgłoszone 

propozycje rozwiązań wspierających stosowanie OZE, przede wszystkim: 

 bezpośrednie dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych,  

 dopłaty do kredytów,  

 udzielanie pomocy fachowej przez ekspertów/wsparcie projektowe we wprowa-

dzaniu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Wyniki badań z udziałem zarządzających budynkami użyteczności publicznej  

pokazały, że zastosowanie w tych budynkach rozwiązań wykorzystujących OZE nie 

jest powszechne. Zmiana obecnego stanu – zgodnie z sugestiami respondentów – bę-

dzie związana z obowiązującymi: 

a)  instrumentami finansowymi w odniesieniu do: 

- kwoty dotacji, dofinansowania: powinna być większa (minimalny pułap to 30%),  

- zobowiązań fiskalnych: obniżyć podatek na inwestycje wykorzystujące OZE,  

- formy wsparcia: wprowadzić w miejsce kredytów dotacje, wprowadzić dotacje 

bezzwrotne, umorzenia, stosować niższe progowe wartości inwestycji; 

b)  regulacjami prawnymi, czyli wprowadzenie: 

- prawnego obowiązku stosowania rozwiązań wykorzystujących OZE w budow-

nictwie,  

- prawnego obowiązku posiadania przez starostwo powiatowe projektu założeń do 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, 
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- przepisów umożliwiających wspólnotom mieszkaniowym występowanie o dofi-

nansowanie inwestycji tego typu;  

c) procedurami:  

- uproszczenie procedur,  

- uproszczenie dokumentowania wniosku o dotację czy kredyt na inwestycje  

w OZE. 

Inne rodzaje wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, rekomendowane 

przez powiaty, odnosiły się do sfery informacyjno-promocyjnej: pomoc w dostępie do 

szerszej informacji, bardziej przystępnej o rozwiązaniach wykorzystujących OZE  

w budownictwie, sposobach realizacji danego przedsięwzięcia, jego kosztach, wspar-

cie działań kreujących modę na ekologię (w tym OZE). Ważną rolę do odegrania  

w tych działaniach mają środowiska naukowe. 

5. WNIOSKI 

Z przeprowadzonych badań społecznych wynikają następujące wnioski:  

1. Właściciele domów jednorodzinnych postawieni w sytuacji wyboru zastosowania 

lub nie w swoim gospodarstwie rozwiązań wykorzystujących OZE, kierują się 

głównie względami ekonomicznymi. Istotny jest także dostęp do informacji o moż-

liwych rozwiązaniach. Dodatkowo właściciele domów jednorodzinnych zwracają 

uwagę na ich pozytywny wpływ na środowisko w najbliższym otoczeniu. Ważne 

jest także, aby zapewniło ono bezpieczeństwo i niezależność gospodarstwa domo-

wego w zakresie zaopatrzenia w energię.  

2. Zarządzający budynkami wielorodzinnymi i deweloperzy, przy podejmowaniu 

decyzji o zainstalowaniu rozwiązań wykorzystujących OZE w zarządzanych lub 

oferowanych na sprzedaż budynkach wielorodzinnych, biorą pod uwagę trzy czyn-

niki:  

- obniżenie kosztów eksploatacji budynku,  

- poziom dofinansowania inwestycji,  

- wsparcie przy oszacowaniu kosztów inwestycji i wyborze rozwiązania. 

3. Można przyjąć, że w budynkach użyteczności publicznej koszt rozwiązania wraz  

z wymaganą infrastrukturą (czynnik pozatechniczny), będzie argumentem przesą-

dzającym o tym, czy administratorzy tych budynków (władze samorządowe) po-

dejmą decyzję o wdrażaniu inwestycji z wykorzystaniem OZE.  

4. Poziom akceptacji zastosowania OZE w budownictwie, mierzony liczbą zainstalo-

wanych rozwiązań, należy ocenić jako niski. Liczba domów jednorodzinnych,  

w których wykorzystuje się energię z OZE, jest prawie dwukrotnie mniejsza niż 

tych, które z niej nie korzystają. Podobną proporcję odnotowano w przypadku bu-

dynków użyteczności publicznej zarządzanych przez władze powiatowe. Zakres 

stosowania OZE w budownictwie wielorodzinnym jest jeszcze mniejszy.  

5. Właściciele domów jednorodzinnych, deweloperzy oraz zarządzający budynkami 

wielorodzinnymi i budynkami użyteczności publicznej pozostali zgodni, że najlep-

szą formą wsparcia wdrażania OZE w budownictwie, jest dofinansowanie bezpo-

średnie w formie dopłat i dotacji. 
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SYSTEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI JAKO 

NARZĘDZIE W WALCE Z GLOBALNYM OCIEPLENIEM 

Streszczenie 

W niniejszym artykule dokonano przeglądu najczęściej wysuwanych teorii dotyczących przyczyn 

zmian klimatycznych, związanych zarówno z działalnością człowieka, jak i naturalnych, niemających 

związku z działalnością antropogeniczną. Przybliżono także prawne zasady funkcjonowania podstawo-

wego narzędzia służącego do walki z globalnym ociepleniem, jakim w Unii Europejskiej jest system 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Wyspecyfikowano rodzaje instalacji 

przemysłowych, które objęte są wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Przedstawio-

no również czołówkę państw o największej emisji CO2 oraz udział emisji CO2 w poszczególnych regio-

nach świata. W końcowej części artykułu poddano analizie rolę polskiej i unijnej energetyki wobec walki 

z globalnym ociepleniem. 

Słowa kluczowe: klimat; globalne ocieplenie; zapobieganie; zmiany klimatyczne; przyczyna; energetyka; 

Polska; UE. 

Emission trading scheme – tool in the struggle against global warming 

Abstract 

The paper presents an overview of the theories which are most frequently put forward relative to 

climatic changes, both those connected with human activities, and natural, not related to the 

anthropogenic activity. Next, the legal regulations have been introduced for functioning of the main tool 

that serves the struggle with global warming. This tool in the European dimension is the EU Emission 

Trading System (EU ETS).  The types of industrial installation, which are included into the EU emissions 

trading system, were specified.  The countries, leading in the CO2 emission as well as the CO2 emission 

share in the individual regions of the world were presented. The final part of the paper contains an 

analysis of the role of the Polish and EU power engineering policies in the combat against global 

warming.  

Keywords: climate; global warming; prevention; climate change; cause; power engineering; Poland; 

EU. 

1. WPROWADZENIE  

Klimat definiowany jest jako zespół pogodowych zjawisk charakterystycznych 

dla danego regionu w okresie wieloletnim. Światowa Organizacja Meteorologiczna 

(ang. The World Meteorological Organization – WMO), za okres, w którym należy 

rozpatrywać zmiany klimatu, przyjmuje co najmniej 30 lat. Klimat danego obszaru 

kształtowany jest przez wiele procesów, m.in.:  

 obieg ciepła i wody,  

                                                           
 Główny Instytut Górnictwa 

** Fabryka Papieru i Tektury „Beskidy” SA w Wadowicach 
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 krążenie mas powietrza,  

 wzajemny układ lądów i oceanów,  

 wysokość danego terenu nad poziomem morza
1
. 

Obecnie znaczna część naukowców, skupionych w szczególności wokół Między-

rządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. The Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC) stoi na stanowisku, iż postępujące od końca wieku XIX ocieplenie 

ziemskiego klimatu jest wynikiem antropogenicznej emisji gazów, uznawanych za 

cieplarniane (szklarniowe), zwłaszcza uwalnianych do atmosfery dwutlenku węgla 

oraz metanu. 

IPCC publikuje okresowo wyniki swoich badań nad zmianami klimatycznymi  

w raportach (IPPC 1990, 1995, 2001, 2007),  które w istotny sposób przyczyniają się 

do podejmowania szeroko zakrojonych działań politycznych, legislacyjnych i propa-

gandowych, zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Coraz częś-

ciej wysuwane są jednak teorie, które stanowią przeciwwagę dla poglądów IPCC 

związanych z globalnym ociepleniem. Wśród tego rodzaju teorii dominują poglądy  

o naturalnych przyczynach zmian klimatycznych.  

Globalne ocieplenie klimatu stało się w ostatniej dekadzie jednym z bardziej 

istotnych problemów, z jakimi przyjdzie się zmierzyć światowej społeczności. Próby 

walki z tym zjawiskiem w bieżącym stuleciu znacznie przybrały na sile i przejawiają 

się w różnorakich formach. W Unii Europejskiej najistotniejszym narzędziem mają-

cym doprowadzić do zatrzymania ocieplania się klimatu, jest system handlu upraw-

nieniami do emisji gazów cieplarnianych.  

2.  ANTROPOGENICZNE PRZYCZYNY GLOBALNEGO OCIEPLENIA  

– POGLĄDY REPREZENTOWANE PRZEZ IPCC 

Obserwacje zachodzących zmian klimatycznych prowadzone są od wielu lat. Po 

raz pierwszy zjawisko efektu cieplarnianego zbadał Jean Baptiste Joseph Fourier już 

w roku 1824. Wnikliwej ilościowej analizy zjawiska dokonał w roku 1896 Svante 

Arrhenius. To właśnie on jako pierwszy przedstawił tezę mówiącą, że dwutlenek wę-

gla, emitowany głównie w wyniku spalania paliw kopalnych, może przyczyniać się do 

nasilenia efektu cieplarnianego (Arrhenius 1896).  

W ostatniej dekadzie można zauważyć szczególne zintensyfikowanie badań po-

święconych globalnemu ocieplaniu. Część naukowców uważa, że zachodzące obecnie 

zmiany klimatyczne spowodowane są przez emisję tzw. gazów cieplarnianych, wśród 

których można wymienić
2
: 

 parę wodną, 

 dwutlenek węgla (CO2), 

 metan (CH4), 

 podtlenek azotu (N2O), 

                                                           
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat. 
2 http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_pl.pdf. 
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 wodorofluorowęglowodory (HFC), 

 sześciofluorek siarki (SF6), 

 perfluorowęglowodory (PFC), 

 chlorofluorowęglowodory (CFC). 

Przytoczonej tezy najsilniej broni Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Jest 

to organizacja skupiająca naukowców z różnych dziedzin, powstała z inicjatywy 

Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz Programu Środowiskowego Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ang. The United Nations Environment Programme  

– UNEP). Podstawową działalnością IPCC jest prowadzenie badań nad szeroko poję-

tymi zmianami klimatu, ich wpływem na różne aspekty działalności gospodarczej oraz 

możliwymi skutkami społecznymi takich zmian. Organizacja ta publikuje wyniki swo-

ich prac w cyklicznie wydawanych raportach. Dotychczas ukazały się cztery raporty  

w latach: 1990, 1995, 2001 oraz 2007. W roku 2014 planowana jest publikacja piątego 

raportu IPCC. 

Dla zobrazowania postępującego efektu cieplarnianego w trzecim raporcie (2001) 

zamieszczono wykresy przedstawiające rozkład temperatur w erze przemysłowej oraz 

w ostatnim tysiącleciu.  

 

Rys. 1. Zmiany temperatury na Ziemi w latach 1860–2000 (IPCC 2001) 

Fig. 1. Variations of the Earth’s surface temperature over the last 140 years (IPCC 2001) 
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Rys. 2. Zmiany temperatury na Ziemi w okresie ostatniego tysiąclecia (IPCC 2001) 

Fig. 2. Variations of the Earth’s surface temperature over the last millennium (IPCC 2001) 

Powyższe wykresy potwierdzają, iż od przełomu wieku XIX i XX utrzymuje się 

wzrostowa tendencja zmian temperatury panującej na Ziemi w stosunku do średniej 

globalnej, obliczonej w latach 1961–1990. Obecna średnia temperatura, wynosząca 

14°C (Jones i in. 1999), jest najwyższa od ponad tysiąca lat. 

W czwartym raporcie (2007) IPCC potwierdziło 90-procentowe prawdopodobień-

stwo wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu. Najistotniejszą przestrogą 

wypływającą z tego dokumentu jest prognoza mówiąca, że w efekcie zachodzących 

zmian klimatycznych dojdzie do wzrostu temperatury w skali globalnej o 1,8–4°C. 

Możliwe są zmiany temperatury nawet w zakresie 1,1–6,4°C. Autorzy raportu ostrze-

gają, że konsekwencją ocieplenia klimatu będzie szereg negatywnych zjawisk, wśród 

których jako najistotniejsze wymienione zostały:  

 wzrost poziomu oceanów o około 28–42 cm, 

 występowanie anomalnych zjawisk, takich jak susze i ulewne deszcze, 

 intensyfikacja występowania cyklonów tropikalnych. 

Działalność IPCC została w roku 2007 uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla, 

którą organizacja otrzymała wspólnie z amerykańskim politykiem i światowym orę-

downikiem działań na rzecz ochrony klimatu ziemskiego Alem Gore’em.  

Stężenie dwutlenku węgla w dolnej warstwie atmosfery wynosi obecnie 382 ppm 

(IPCC 2007). W stosunku do roku 1850 wzrosło o ponad 30% (260–270 ppm). Zawar-

tość CO2 w troposferze jest prawdopodobnie najwyższa od blisko 400 tysięcy lat (Petit 

i in. 1999). Radykalnie wzrosła także ilość metanu (CH4) pochodzącego głównie  

z plantacji ryżu, hodowli bydła, odmetanowania kopalń i składowisk odpadów,  

w stosunku do roku 1850. Obecnie jego stężenie w atmosferze jest wyższe o około 

150% (Petit i in. 1999).  
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Raporty publikowane przez IPCC stanowią istotny impuls do podejmowania róż-

norakich inicjatyw zarówno politycznych oraz prawnych, jak i społecznych, mających 

na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2.  

W Unii Europejskiej fundamentalnym aktem prawnym, uchwalonym w celu wy-

muszenia działań redukcyjnych, jest dyrektywa 2003/87/WE. Dokument ten ustanawia 

system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie (ang. Euro-

pean Union Emission Trading Scheme – EU ETS).  

Tezy dotyczące antropogenicznych przyczyn globalnego ocieplenia, głoszone 

przez IPCC, są jednak często podważane. W wielu publikacjach pojawiają się bardzo 

interesujące wyniki badań. Wysuwane są także nowe poglądy przedstawiające od-

mienne od IPCC teorie na temat przyczyn zmian klimatycznych obserwowanych przez 

ostatnie 150 lat. Wielu naukowców jest zdania, że zasadnicze znaczenie w kwestii 

nasilania się efektu szklarniowego mają przyczyny niezwiązane z antropogeniczną 

emisją gazów cieplarnianych. 

3. POZAEMISYJNE PRZYCZYNY ZMIAN KLIMATYCZNYCH 

3.1. Podstawowe przyczyny zmian klimatycznych 

Klimat ziemski od początku istnienia naszej planety podlega nieustannym fluktu-

acjom. Potwierdzają to m.in. zmiany, które zachodziły przez ostatnie kilkaset tysięcy 

lat. W ciągu tego okresu cyklicznie następowały ochłodzenia (glacjały), a następnie 

ocieplenia (interglacjały) klimatu. Holocen – okres, w którym obecnie żyjemy, trwa 

już blisko 11,7 tys. lat. Jest interglacjałem, charakteryzującym się łagodnym klimatem 

o stosunkowo wysokiej średniej temperaturze.  

Za najczęstsze przyczyny zmian klimatycznych, odmienne od przedstawianych 

przez IPCC, uważa się: 

1) aktywność słoneczną, 

2) przekształcenia powierzchni Ziemi przez wylesianie, rozwój budownictwa i infra-

struktury technicznej, 

3) tworzenie się chmur i albedo, 

4) zmiany w cyrkulacji prądów oceanicznych, 

5) zmiany na poziomie planetarnym: zmiany orbity ziemskiej, pola grawitacyjnego  

i magnetycznego (cykle Milankovica). 

3.2. Zmiany klimatyczne wywołane aktywnością Słońca 

Okresowo na powierzchni oraz w atmosferze Słońca dochodzi do zmian związa-

nych z przemianami termojądrowymi. Zmiany te można zaobserwować w formie 

plam, protuberancji oraz wyrzutów materii. Po raz pierwszy zjawiska te zauważył 

Edward Maunder w roku 1904 (Maunder 1904). W zależności od charakteru zacho-

dzących zmian oraz stopnia ich nasilenia ilość promieniowania elektromagnetycznego 

docierającego do Ziemi może ulegać okresowym fluktuacjom. Prowadzone od wielu 

lat pomiary satelitarne, tzw. stałej słonecznej, wykazują, że stosunkowo duże zmiany 

w irrydacji wynoszące około 0,1% obserwowane są w cyklu jedenastoletnim. 
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W przeszłości zdarzały się okresy, kiedy ilość zmian na Słońcu była stosunkowo 

niewielka lub zerowa. Jednym z takich okresów była druga połowa wieku XVII,  

a także początek XVIII, czyli tzw. Minimum Maundera. W okresie tym, trwającym 

między rokiem 1645 a 1717, zaobserwowano zaledwie 50 plam na Słońcu. W tym 

samym czasie na Ziemi miało miejsce znaczne ochłodzenie klimatu, szczególnie zau-

ważalne na półkuli północnej, nazwane „małą epoką lodowcową”. Średni spadek tem-

peratury na półkuli północnej w tym okresie wyniósł około 1°C. Kolejnymi obserwo-

wanymi cyklami, w trakcie których dochodziło do spadku aktywności słonecznej, były 

lata:  

 od roku 1790 do 1830, tzw. Minimum Daltona, 

 od roku 1420 do 1570, tzw. Minimum Sporera. 

W wymienionych okresach także obserwowano ochłodzenie klimatu.  

3.3. Przekształcenia powierzchni Ziemi 

Wśród przyczyn antropogenicznych, mających wpływ na zmiany klimatyczne, 

oprócz emisji gazów cieplarnianych, wymieniono także przekształcenia powierzchni 

Ziemi. Wraz ze wzrostem zaludnienia dochodzi do rozwoju budownictwa oraz infra-

struktury. Wynikiem tych zmian jest nieustannie zmniejszająca się powierzchnia zaj-

mowana przez lasy oraz inne tereny zielone, stanowiące naturalne asymilatory dwu-

tlenku węgla. Wylesianie, a następnie spalanie pozyskiwanego w ten sposób drewna 

powoduje emisję dwutlenku węgla, ograniczając jednocześnie ilość jego pochłaniaczy.  

Wraz z rozwojem urbanizacji powstają także tak zwane miejskie wyspy ciepła. 

Wielu badaczy zauważyło, że w obszarach dużych miast temperatura jest wyższa niż 

poza nimi, na obszarach wiejskich oraz przedmieściach. Jest to rezultat pochłaniania 

dużych ilości energii przez budynki, instalacje przemysłowe, drogi oraz inne elemen-

ty, będące wytworem człowieka. Pochłonięta energia jest następnie reemitowana, co 

prowadzi do wzrostu temperatury.  

3.4. Tworzenie się chmur i albedo 

Ważną rolę w ociepleniu klimatu pełni także lotnictwo. Samoloty odrzutowe  

w czasie lotu wytwarzają tzw. smugi kondensacyjne, składające się głównie z pary 

wodnej. Przyczyniają się one do powstawania chmur niskich.  

Ilość chmur jest istotnym czynnikiem wpływającym na efekt cieplarniany. Pro-

mieniowanie podczerwone odbijane jest przez chmury i wysyłane z powrotem na po-

wierzchnię Ziemi, powodując wzrost jej temperatury.  

Wpływ na ocieplenie klimatu może mieć także albedo, czyli ilość odbitego od 

powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego. Jest ona uzależniona od rodzaju 

powierzchni. Zazwyczaj powierzchnie jaśniejsze odbijają więcej promieni niż ciemne. 

W związku z tym odsłonięte ciemniejsze powierzchnie, powstające w wyniku topnie-

nia lodowców, będą absorbowały więcej energii, a następnie emitowały ją w postaci 

promieniowania podczerwonego. W czasie, kiedy powierzchnie te były zajmowane 

przez lodowce, przeważające znaczenie miało odbijanie fal.  
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3.5. Zmiany związane ze zmianami orbity ziemskiej, pola grawitacyjnego  

i magnetycznego (cykle Milankovica) 

Zdaniem Milankovica zmiany klimatyczne mogą być efektem niestałości orbity 

ziemskiej, a tym samym zmieniającego się nachylenia, czyli odległości naszej planety 

od Słońca. Okresowo dochodzi do zmian parametrów osi oraz orbity ziemskiej (eks-

centryczność i nachylenie ekliptyki oraz precesja). Tym samym zmianie ulega odle-

głość naszego globu od Słońca oraz ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi. 

Milankovic uważał, że występujące w przeszłości okresy zlodowaceń miały istotny 

związek ze zmianami tych parametrów. 

Przedstawione czynniki, mające wpływ na kształtowanie się klimatu ziemskiego, 

nie są jedynymi. Zagadnienia dotyczące efektu cieplarnianego są ciągle żywe i pod-

dawane kolejnym badaniom przez naukowców wielu różnych dziedzin: klimatologów, 

fizyków atmosfery, geologów, glacjologów i geofizyków. Część badaczy zwraca 

uwagę na możliwość wzajemnego nakładania się szeregu czynników, powstawania 

synergii, czy też wzajemnych sprzężeń zwrotnych potęgujących obserwowane zmiany 

klimatu.  

4.  POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC GLOBALNEGO 

OCIEPLENIA KLIMATU 

Apokaliptyczne scenariusze o zmianach klimatycznych, głoszone przez niektóre 

gremia naukowe, dzięki poparciu części środowisk politycznych oraz organizacji po-

zarządowych, doprowadziły do zawiązania się koalicji do walki z tym niekorzystnym 

zjawiskiem. Kampanii tej przewodzi Unia Europejska.  

Formalnie walka ze zmianami klimatu rozpoczęła się od ustanowienia Ramowej 

Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Kolejny krok to ratyfiko-

wanie w Kioto protokołu do konwencji. Wspólnota Europejska, będąca sygnatariu-

szem tego dokumentu, zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  

o 8% w stosunku do roku 1990. W Polsce ratyfikacja protokołu z Kioto miała miejsce 

2 grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1207), tym samym nasz kraj zo-

bowiązał się do redukcji emisji gazów szklarniowych o 6% w odniesieniu do roku 

bazowego, jakim dla Polski jest rok 1988. 

Jednym z najważniejszych instrumentów służących realizacji przyjętych celów 

redukcyjnych na mocy dyrektywy 2003/87/WE było ustanowienie w Unii Europej-

skiej, tzw. systemu handlu uprawnieniami do emisji (ang. European Union Emission 

Trading Scheme – EU ETS). W Polsce w początkowej fazie systemem zostały objęte 

następujące rodzaje instalacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 60, poz. 429 z późn. zm.):  

 instalacje do spalania paliw, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych  

i komunalnych, 

 rafinerie ropy naftowej, 

 piece koksownicze, 

 instalacje prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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 instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej,  

w tym do ciągłego odlewania stali, 

 instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych, 

 instalacje do produkcji wapna, 

 instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, 

 instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, 

 instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknis-

tych, 

 instalacje do produkcji papieru lub tektury. 

EU ETS w naszym kraju wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. na mocy Ustawy 

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych sub-

stancji (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784). Ustawa sprecyzowała rolę Krajowego 

Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (administracja systemem), 

sformułowała obowiązki prowadzących instalacje uczestniczące w systemie, a także 

określiła zasady tworzenia grup instalacji. Ponadto ustawa zawiera zapisy dotyczące 

Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji, krajowego planu rozdziału uprawnień do 

emisji oraz kwestii związanych z zarządzaniem jednostkami emisji przez uczestników 

systemu. Ustawa określa także kwestie związane z przyznawaniem zezwoleń na 

uczestnictwo w systemie oraz w sposób ogólny zasady monitorowania, raportowania  

i rozliczeń emisji. 

W systemie uczestniczy ponad 800 instalacji, w tym prawie 650 to instalacje sek-

tora energetycznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 202, poz. 1248). Uprawnienia do emisji  

w pierwszym (lata 2005–2007) i drugim (lata 2008–2012) okresie rozliczeniowym 

przydzielone zostały w tzw. Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień – KPRU (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 264, poz. 2206; Dz. U. z 2002 r. Nr 202, poz. 1248). Od trzeciego 

okresu (lata 2013–2020) uprawnienia do emisji przydzielane będą w wykazie instala-

cji objętych systemem (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695). Obecnie prawne ramy 

funkcjonowania systemu określa Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695). 

Pierwszy okres rozliczeniowy przypadający na lata 2005–2007 był dla pol-

skich przedsiębiorców okresem wdrażania tego instrumentu. Zdecydowana większość 

podmiotów uczestniczących w EU ETS posiadała znaczne nadwyżki uprawnień do 

emisji
3
.  

Drugi okres, obejmujący lata 2008–2012, to dalszy rozwój systemu oraz jego 

usprawnianie. Charakteryzuje się on wyraźnym zintensyfikowaniem handlu upraw-

nieniami do emisji, prowadzonym głównie przez transakcje giełdowe, bilateralne  

i trójstronne. Znaczna część polskich podmiotów posiada nadwyżki uprawnień i sprze-

daje je innym uczestnikom systemu, posiadającym deficyt uprawnień i zobowiązanym 

do ich zakupów na pokrycie potrzeb wynikających z bieżącej działalności.  

Trzeci okres rozliczeniowy, który będzie trwał od roku 2013 do 2020, będzie 

odznaczał się szeregiem przełomowych zmian w zakresie funkcjonowania systemu. 

Do najistotniejszych z nich należą: wprowadzenie pełnego aukcjoningu, zrezygnowa-

                                                           
3 http://ec.europa.eu/environment/ets/oha. 
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nie z bezpłatnych przydziałów dla większości instalacji uczestniczących w systemie, 

w tym przede wszystkim dla energetyki. Darmowe przydziały uprawnień do emisji 

CO2 otrzymają najprawdopodobniej te instalacje, które uznano za narażone na 

„ucieczkę emisji” (ang. carbon leakage), częściowo także energetyka w krajach, które 

o takie derogacje zabiegały na mocy zapisów dyrektywy 2009/29/WE. Polska znajdu-

je się wśród państw, które złożyły wniosek o przejściowe bezpłatne przydziały upraw-

nień dla energetyki. W przypadku zaakceptowania przez Komisję Europejską postu-

lowanej liczby uprawnień, branża ta otrzyma w ramach derogacji bezpłatne przydziały 

w ilości 404,65 mln Mg CO2
4
. Ich liczba rokrocznie powinna jednak spadać, aż do 

roku 2020, kiedy zostanie wprowadzona całkowita odpłatność za uprawnienia do emi-

sji
5
. Derogacje będą możliwe wyłącznie w przypadku przeprowadzenia stosownych 

inwestycji w energetyce, określonych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). 

Zauważono, że wytwórcy energii skupieni tylko w BOT, tj. elektrownie Bełcha-

tów, Opole i Turów w poprzednich okresach rozliczeniowych otrzymali średniorocz-

nie:  

 w KPRU I – 51,10 mln Mg CO2,  

 w KPRU II – 44,57 mln Mg CO2.  

Porównując powyższe wartości z przewidywanym w trzecim okresie rozlicze-

niowym przydziałem uprawnień dla polskiej energetyki, należy się spodziewać, że od 

roku 2013 wytwórcy energii nie będą posiadać dostatecznej liczby uprawnień dla po-

krycia swoich potrzeb. 

Branże uczestniczące w EU ETS zaliczone do carbon leakage otrzymywać będą 

bezpłatne przydziały, przy czym wielkość przysługujących uprawnień wyznaczona 

zostanie na podstawie tzw. benchmarkingu, w którym wskaźniki jednostkowe okreś-

lane są w oparciu o 10% najbardziej efektywnych pod względem emisji dwutlenku 

węgla instalacji z danej branży we wspólnocie, bez uwzględnienia zróżnicowania pa-

liwowego. 

Proponowane przez Komisję Europejską rozdysponowanie uprawnień do emisji 

stawia krajową energetykę oraz przemysł w bardzo niekorzystnej sytuacji. Większość 

instalacji zobligowanych na mocy ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695) do 

uczestnictwa w EU ETS, emituje dwutlenek węgla ze spalania paliw kopalnych. Jak 

wynika z tabeli 1, w Polsce przeważająca część wytwarzanej energii elektrycznej oraz 

ciepła powstaje przez konwersję energii pierwotnej zawartej w węglu kamiennym lub 

brunatnym. 

Tabela 1. Struktura zużycia paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej w roku 2010 
(http://www.cire.pl/rynekenergii/podstawa.php?smid=207) 

Lp. Rodzaj paliwa Udział, % 

1 Węgiel kamienny 60,42 

2 Węgiel brunatny 32,60 

3 Biogaz/biomasa 3,78 

4 Gaz 3,20 

                                                           
4 Średnio w latach 2013–2020 liczba uprawnień wyniesie 50,58 mln Mg CO2. 
5 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_01/d05d4ec5f1b1544e509a049353b45ca5.pdf. 
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Przedstawione w tabeli paliwa charakteryzują się najwyższymi jednostkowymi 

wskaźnikami emisji CO2. Dla węgla brunatnego wskaźnik ten wynosi około 101,1 Mg 

CO2/TJ, natomiast dla węgla kamiennego (podbitumicznego) około 96,0 Mg CO2/TJ 

(IPCC 2006). Biorąc pod uwagę strukturę zużycia paliw do celów energetycznych, 

metodyka rozdziału uprawnień zatwierdzona przez Komisję Europejską stawia Polskę 

w bardzo niekorzystnej sytuacji. Szczególnie zwrócono uwagę na emisję dwutlenku 

węgla w porównaniu z najbardziej efektywnymi pod względem emisji tego gazu insta-

lacjami w Unii Europejskiej, w których produkcja energii opiera się w znacznej mie-

rze na paliwach ciekłych i gazowych. Warto wspomnieć, że wskaźnik emisji CO2 dla 

gazu ziemnego wynosi 56,1 Mg CO2/TJ, natomiast dla ropy naftowej 73,3 Mg CO2/TJ 

(IPCC 2006). 

Ustanowiony przez Komisję Europejską benchmarking jest zatem bardzo nieko-

rzystny dla polskich instalacji. Istotny jest także fakt, że Polska w dalszym ciągu prze-

chodzi okres transformacji ustrojowej, gospodarczej i technologicznej. Dwadzieścia 

trzy lata, jakie minęły od zmiany ustroju, to okres, w którym dokonano kolosalnych 

przeobrażeń. Nie był to jednak wystarczający czas, aby można było nadrobić dystans 

społeczny, gospodarczy i technologiczny, dzielący nas od wysoko rozwiniętych pań-

stw Europy Zachodniej. W tak krótkim okresie nie jest możliwe przeobrażenie struk-

tury energetycznej kraju. Polska może się jednak pochwalić redukcją emisji wynoszą-

cą blisko 30% w odniesieniu do wymogów protokołu z Kioto. Jest to efekt uzyskany 

ogromnym wysiłkiem gospodarczym i społecznym, na co składa się likwidacja znacz-

nego udziału wysokoemisyjnego przemysłu ciężkiego w gospodarce narodowej oraz 

związany z tym nagły wzrost bezrobocia. Tymczasem wytyczne odnoszące się do 

rozdziałów uprawnień do emisji na trzeci okres rozliczeniowy wskazują, że Polska 

może otrzymać o wiele mniej uprawnień w stosunku do KPRU II oraz realnych po-

trzeb. Warto przypomnieć, że Polska pozostaje krajem, w którym każdego roku ob-

serwowany jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, a zjawisko to będzie 

się jeszcze utrzymywało prawdopodobnie przez długi okres.  

Uczestnictwo polskich instalacji, a przede wszystkim energetyki w systemie han-

dlu uprawnieniami, będzie związane z ponoszeniem kosztów przeznaczonych na za-

kup brakujących uprawnień do emisji (przewidywany deficyt liczby jednostek w trze-

cim okresie rozliczeniowym) na pokrycie emisji powstających w związku z funkcjo-

nowaniem instalacji. 

Energetyka objęta EU ETS, pomimo spełnienia wymogów dotyczących standar-

dów emisyjnych i narzuconych przez wspólnotę na mocy dyrektywy IPPC (ang. Inte-

grated Pollution Prevention and Control) (Dyrektywa 1996) najlepszych dostępnych 

technik (ang. Best Available Techniques – BAT), będzie musiała ponosić kolejne 

ogromne koszty, tym razem związane z zakupem dodatkowych uprawnień na pokrycie 

swoich bieżących potrzeb. 

Nadrzędnym celem EU ETS jest redukcja emisji dwutlenku węgla, czyli gazu, 

który według jednej z teorii jest uznawany za głównego sprawcę globalnego ocieple-

nia klimatu. Wysiłki podejmowane przez Unię Europejską, która postawiła sobie za 

cel światowe przewodnictwo w redukcji emisji dwutlenku węgla, podczas gdy naj-

więksi emitenci tego gazu – USA, Chiny i Indie nie uczestniczą w zobowiązaniach 
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redukcyjnych zawartych w protokole z Kioto, mogą okazać się bezcelowe, a jednocze-

śnie niezwykle kosztowne. Z przedstawionego wykresu (rys. 3) wynika, że tylko dwa 

państwa członkowskie Unii Europejskiej, tj. Niemcy i Wielka Brytania należą do kra-

jów o największej emisji dwutlenku węgla, przy czym ich łączna emisja w roku 2009 

nie przekroczyła 2 Gt CO2. Tylko Chiny, kraj nieobjęty wymogami redukcyjnymi 

wynikającymi z protokołu z Kioto, w tym samym okresie wyemitował prawie 7 Gt 

CO2. 

 

Rys. 3. Światowa czołówka państw o największej emisji CO2 w roku 2009 
(http://www.iea.org/co2highlights/) 

Fig. 3. Top 10 CO2 emitting countries in 2009 (http://www.iea.org/co2highlights/) 

Uwzględniając udział poszczególnych państw i rejonów świata w globalnej emisji 

dwutlenku węgla oraz ich rolę w dążeniu do redukcji jego emisji, nasuwa się wniosek, 

że nawet w przypadku wypełnienia przez Wspólnotę Europejską przyjętych zobowią-

zań, podjęty wysiłek przyniesie niewielki efekt w skali globalnej. Tym samym nie 

będzie miał istotnego znaczenia dla postępujących zmian klimatycznych, będących, 

jak głosi IPCC, wynikiem nadmiernej emisji antropogenicznej. 

Mając na uwadze, że emisja w Unii Europejskiej stanowi zaledwie 13% globalnej 

emisji (rys. 4), osiągnięcie ambitnie postawionego przez wspólnotę celu redukcyjnego 

wynoszącego 20%, będzie skutkowało redukcją dwutlenku węgla w troposferze na 

poziomie mieszczącym się w granicach błędu statystycznego.  

Energetyka naszego kraju to główny emitent dwutlenku węgla (rys. 5). Ponad 

53% emisji jest efektem wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. W związku  

z tym największy wysiłek w dążeniu do redukcji emisji dwutlenku węgla spoczywa na 

tej gałęzi gospodarki.  



Mining and Environment 

 56 

 

Rys. 4. Udział emisji w poszczególnych regionach świata  
(oprac. własne na podstawie: http://www.iea.org/co2highlights/) 

Fig. 4. Emission share in the individual regions of the world  
(own elaboration on the basis of: http://www.iea.org/co2highlights/) 

 

Rys. 5. Struktura głównych emitentów dwutlenku węgla w Polsce  
(oprac. własne na podstawie: http://www.iea.org/co2highlights/) 

Fig. 5. Structure of the main carbon dioxide emission sources in Poland  
(own elaboration on the basis of: http://www.iea.org/co2highlights/) 

Spośród krajów należących do Unii Europejskiej, Polska jest jednym z najwięk-

szych emitentów. Posiada także jeden z najwyższych wskaźników emisyjności w sto-

sunku do jednostki wytworzonej energii (rys. 6). Obecnie wskaźnik ten wynosi 0,668 

Mg CO2/MWh (Szczygieł 2010) i jest dwukrotnie wyższy od średniej dla państw UE, 

która wynosi 0,362 Mg CO2/MWh (Szczygieł 2010). W związku z tym należy włożyć 

wiele starań, aby możliwe było zbliżenie się do tej wartości. Uwarunkowania 

wynikające ze struktury paliwowej naszego kraju sprawiają jednak, że dalsze obni-

żenie wskaźnika emisji dwutlenku węgla będzie związane z podjęciem ogromnego 

wysiłku finansowego w celu przeprowadzenia szeregu inwestycji związanych z tech-

nologiami niskoemisyjnymi. Ostatecznie koszty takich działań zostaną przerzucone na 

końcowych odbiorców energii, czyli na obywateli oraz przedsiębiorców, co może 

doprowadzić do obniżenia konkurencyjnosci całej krajowej gospodarki. 

http://www.iea.org/co2highlights/
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Rys. 6. Wartości współczynników emisyjności (t CO2/MWh) w wybranych państwach Unii Europejskiej, 

dotyczące wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (Szczygieł 2010) 

Fig. 6. Emission factor values (t CO2/MWh) in the selected European Union member states, relating  
to the electric energy and heat generation (Szczygieł 2010) 

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla przyniosłoby efekt tylko w przypadku pod-

jęcia rygorystycznych i zorganizowanych działań całej międzynarodowej społecznoś-

ci. Osiągnięcie celów redukcyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacji podjęcia  

i realizacji zobowiązań przez wszystkie kraje. Ważna jest także zmiana mentalności 

ludzi oraz ich coraz bardziej konsumpcyjnego stylu życia. Na pozytywny wynik osła-

bienia obserwowanego od ponad 150 lat efektu szklarniowego będzie trzeba jeszcze 

długo czekać, ponieważ czas reakcji między cząsteczkami dwutlenku węgla i pozosta-

łymi składnikami powietrza atmosferycznego oraz okres jego istnienia w troposferze 

jest bardzo długi (Białecka, Pilch-Kowalczyk 1996). 

5. PODSUMOWANIE  

Zmiany klimatu ziemskiego są zjawiskiem niezaprzeczalnym, podobnie jak fakt, 

że globalne ocieplenie wywołane zostało zarówno przyczynami naturalnymi, jak  

i antropogenicznymi, o czym świadczą coraz liczniejsze badania naukowe. Do roz-

strzygnięcia pozostaje jednak pytanie, na ile obserwowane wzmocnienie istniejącego 

na pewnym poziomie naturalnego efektu cieplarnianego jest wynikiem działalności 

człowieka, a jaki udział mają inne nieantropogeniczne czynniki oraz wzajemne nakła-

danie się jednych na drugie (sprzężenia zwrotne). 

Podjęte przez Unię Europejską ambitne cele redukcyjne oraz zaostrzanie limitów 

emisyjnych, może w konsekwencji prowadzić do obniżenia konkurencyjności gospo-
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darek narodowych, a także ucieczki inwestycji do krajów, gdzie nie ma tak zaostrzo-

nych limitów emisyjnych (ang. carbon leakage). W dalszej perspektywie może to 

spowodować obniżenie poziomu życia w Europie oraz wzrost globalnej emisji nie 

tylko dwutlenku węgla, ale i innych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. W szczególnie 

trudnej sytuacji znalazłaby się Polska, której struktura paliwowa z jednej strony oparta 

jest na wysokoemisyjnych stałych paliwach kopalnych, ale z drugiej gwarantuje wy-

soki poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz tanią energię dla końcowych 

odbiorców. Nadchodzące zmiany w EU ETS spowodują, że sytuacja krajowej energe-

tyki może ulec znacznemu pogorszeniu, a wysokie koszty z tym związane odczuje 

całe społeczeństwo.  

Wzrost stężenia emisji gazów cieplarnianych będzie obserwowany jeszcze przez 

długi okres, nawet w sytuacji, gdy państwa Unii Europejskiej w pełni zrealizują swoje 

plany redukcyjne. 
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ORAZ W POLSCE 

Artykuł przeglądowy 

Streszczenie 

Pierwiastki ziem rzadkich, tworzące grupę 15 lantanowców oraz skand i itr, określane są powszechnie 

skrótem REE (ang. Rare Earth Elements). Zaliczone zostały przez Unię Europejską do surowców kry-

tycznych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju nowoczesnych wysoko zawansowanych technologii. 

Niniejszy artykuł poświęcono występowaniu REE na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano podstawo-

we technologie procesów pozyskiwania metali ziem rzadkich, a także omówiono główne możliwości ich 

praktycznego stosowania w różnych gałęziach gospodarki. Następnie przedstawiono perspektywiczne 

światowe zasoby naturalne i alternatywne dla omawianych pierwiastków, które mogą stać się ich cennym 

źródłem w ciągu najbliższych kilku lat. 

Słowa kluczowe: pierwiastki ziem rzadkich; występowanie; pozyskiwanie; zastosowanie; Polska; świat. 

The potential and resources of rare earth metals in the world and in Poland  

Review article 

Abstract 

Rare earth elements forming the group of 15 lanthanides as well as scandium and yttrium are referred 

to commonly as REE. They have been numbered by the European Union as critical resources of strategic 

importance for the development of modern advanced technologies. The present article was devoted to 

discuss the occurrence of REE in the world and in Poland. Basic technologies for rare earth metals 

extraction processes have been characterized, and also the main capabilities of their practical application 

in different branches of the economy have been discussed. Then, the list of prospective world natural 

resources and the elements alternative to those discussed, which can become their valuable source over 

the next few years, have been presented. 

Keywords: rare earth elements; occurrence; acquisition; application; Poland; world. 

1. WPROWADZENIE 

Pierwiastki ziem rzadkich to grupa 15 lantanowców oraz skand i itr, określane ja-

ko REE (ang. Rare Earth Elements). Charakteryzują się zbliżoną budową zewnętrz-

nych powłok elektronowych, co powoduje, że wykazują podobne właściwości che-

miczne. Pierwiastki ziem rzadkich odkryte zostały na przełomie wieku XIX i XX. 

Wbrew swojej nazwie nie są pierwiastkami rzadko występującymi, jednak duży pro-

blem stanowi ich rozproszenie.  

Tabela 1 przedstawia pierwiastki ziem rzadkich, z uwzględnieniem ich podziału. 
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Tabela 1. Różne systemy podziału pierwiastków ziem rzadkich (Charewicz 1990) 

System 
Podział 

La     Ce     Pr     Nd   Sm   Eu   Gd   Tb   Dy   Ho   Er   Tm   Lu   Y 

1. Grupa cerowa Grupa itrowa 

2. Grupa cerowa Grupa itrowa 

3. Grupa cerowa Grupa terbowa Grupa itrowa 

4. LREE* HREE** 

* Pierwiastki ziem rzadkich lekkie, ** pierwiastki ziem rzadkich ciężkie. 

Związki większości lantanowców charakteryzuje intensywne zabarwienie, które 

nie ulega zmianie w roztworach. W przyrodzie występują głównie w postaci fosfora-

nów oraz krzemianów. Do głównych minerałów zawierających lantanowce należą 

(Bielański 2002):  

 monacyt CePO4  występuje w złożach pegmatytowych, granitowych i gnejsach 

oraz w piaskach monacytowych, 

 bastnazyt LnFCO3  występuje w Kalifornii, 

 gadolinit Y2FeBe2Si2O10. 

Od drugiej połowy wieku XIX do lat 80. wieku XX metale ziem rzadkich pocho-

dziły głównie z Doliny Mountain w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Do począt-

ku lat 90. wieku XX znaczącym producentem była także Australia. Od roku 1998 po-

nad 80% produkcji REE pochodzi z Chin. Obecnie to właśnie Chiny, dysponujące 

23% zasobów światowych (ok. 55 mln Mg), dostarczają 93% światowego zapotrze-

bowania na surowce ziem rzadkich. Największe złoże Bayan Obo znajduje się na tery-

torium Mongolii Wewnętrznej należącej do Chin. Odkryte zostało przez Rosjan  

w roku 1927 (Argali 1980). Złoże zawiera około 1,5 bln Mg rudy żelaza i 48 mln Mg 

tlenków metali REE, a także około 1 mln Mg niobu. 

Światowe wydobycie REE kształtuje się obecnie na poziomie 139 tys. Mg. Oszaco-

wano, że w roku 2014 zapotrzebowanie na REE będzie wynosiło około 200 tys. Mg.  

W tabeli 2 przedstawiono głównych producentów pierwiastków ziem rzadkich na świecie. 

Tabela 2. Główni producenci REE na świecie 

Producent Wydobycie, Mg Udział w rynku, % 

Chiny 130 0001 > 93 

USA 3 5002 2,5 

Indie 3 000 2,1 

Rosja 2 0003 1,4 

Brazylia 5501 – 

Malezja 301 – 

Opracowanie własne na podstawie: 1 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012, 2 

Molycorp 2011, 3Castor, Hedrick 2006. 

 Na całym świecie trwają poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania metali ziem 

rzadkich w celu zapewnienia bezpieczeństwa rozwoju nowoczesnych technologii. 

Polska nie posiada własnych zasobów surowcowych REE, a stwierdzone występowa-

nie pierwiastków ziem rzadkich w Sudetach oraz w rejonie Szklarskiej Poręby i Mar-
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kocic nie ma charakteru złożowego (Radwanek-Bąk 2011). Podejmowane są jednak 

starania o uzyskanie dostępu i możliwość eksploatacji złóż znajdujących się w Mon-

golii. Innym rozwiązaniem są technologie odzysku lantanowców ze zużytego sprzętu 

elektronicznego. W literaturze światowej (Eskenazy 1987a,b, 1999; Birk, White 1991; 

Finkelman i in. 1993; Finkelman 1994; Seredin, Shpirt 1995; Seredin 1996; Hower, 

Ruppert, Eble 1999; Ren i in. 1999; Pollock i in. 2000; Zhou, Bohor, Ren 2000; Dai  

i in. 2006, 2008, 2010, 2011, 2012) wykazano ponadto obecność pierwiastków ziem 

rzadkich w węglu kamiennym oraz w odpadach elektrownianych. W Polsce dotych-

czas nie prowadzono szerszych badań omawianego zagadnienia, a fragmentaryczne 

dane nie pozwalają na określenie zasobności polskiego węgla w REE. 

2. TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA REE 

Pierwiastki ziem rzadkich pozyskiwane są przede wszystkim z dwóch minerałów: 

batnaesytu (95%) oraz monacytu. Proces pozyskiwania koncentratów metali ziem 

rzadkich ze względu na ich niską koncentrację jest procesem złożonym, zależnym od 

składu chemicznego rudy i składającym się z połączenia szeregu różnorodnych metod 

przeróbczych. W Mountain Pass jako podstawową metodę stosowano flotację oraz 

ługowanie kwasem solnym, uzyskując 70% koncentrat (Castor, Hedrick 2006). Do 

przeróbki rud monacytowych i ksenotymu stosuje się metody grawitacyjne z zastoso-

waniem osadzarek, spiral, koncentratorów stożkowych oraz stołów koncentracyjnych. 

Stosowane są również metody magnetycznego elektrostatycznego rozdziału oraz roz-

puszczanie w gorących stężonych roztworach kwasów i ekstrakcje za pomocą stężo-

nego NaOH (Castor, Hedrick 2006). Przykładowo w Baotou koncentrat mineralny 

wyprażany jest z kwasem siarkowym w temperaturze 300 600°C. Następnie za po-

mocą wody pierwiastki REE są wypłukiwane do roztworu, a inne składniki są wytrą-

cane do odpadów.  

Rosyjski koncentrat łoparytowy produkowany jest w młynie w ilości do 6,5 tys. 

Mg rocznie. Proces zagęszczania odbywa się z wykorzystaniem metod grawitacyjnych  

i elektromagnetycznych. Pozwala to na uzyskiwanie koncentratu zawierającego 95% 

łoparytu. Planowana jest rozbudowa zakładu, pozwalająca na wyprodukowanie 2,5 

tys. Mg łoparytu rocznie. Rosyjski koncentrat łoparytowy przetwarzany jest przy uży-

ciu gazowego chlorowania, w wysokiej temperaturze, w obecności czynników reduku-

jących. 

Rozdzielanie lantanowców z roztworów stanowi najtrudniejszy etap pozyskiwa-

nia metali ziem rzadkich. W tym celu stosowane są następujące metody: 

 metoda frakcjonowanej krystalizacji, 

 frakcjonowane strącanie z roztworu, 

 chromatografia jonowymienna, 

 ekstrakcja. 

Ostatnie dwie metody uznawane są za najskuteczniejsze, gdyż pozwalają na uzys-

kanie koncentratów 99,99%, w ilościach kilogramowych (Bielański 2002).  

Stosowane technologie nie są obojętne dla środowiska. Koncentraty pierwiastków 

ziem rzadkich pozyskuje się w wyniku wzbogacania olbrzymich ilości rud będących 
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nośnikiem minerałów zawierających REE, co powoduje degradację znacznych obsza-

rów ziemi. Ponadto problemem są duże ilości odpadów powstających przy skompli-

kowanych procesach przeróbczych. Pewną perspektywą dla poszanowania środowiska 

są technologie pozyskiwania metali REE z surowców odpadowych, głownie ze zuży-

tego sprzętu elektronicznego lub odpadów elektrownianych. 

3. CZYNNIKI EKONOMICZNE 

Od roku 1960 ceny oraz wielkość produkcji metali ziem rzadkich na rynku świa-

towym systematycznie rosną. W odpowiedzi na rozwój nowych technologii systema-

tycznie zwiększa się zapotrzebowanie na te pierwiastki. Na początku lat 90. wieku XX 

znacznie wzrosła produkcja, zwłaszcza za sprawą Chin. Zastosowane przez nich ceny 

dumpingowe wyeliminowały z rynku pozostałych producentów. W ten sposób Chiny 

stały się głównym dostawcą metali ziem rzadkich na rynku światowym. Jednak  

w ostatnich latach kraj ten systematycznie obniżał transze eksportowe REE, a ich ceny 

gwałtownie wzrosły. Według oficjalnych informacji jest to spowodowane troską  

o ochronę środowiska oraz kurczącymi się zasobami naturalnymi. Światowa Organi-

zacja Handlu (ang. World Trade Organization  WTO) rozważa wprowadzenie sank-

cji wobec Chin w celu zaprzestania prowadzenia takiej polityki surowcowej. Chiny 

stanowczo odrzucają oskarżenia o stosowanie praktyk monopolistycznych w handlu 

międzynarodowym. W czerwcu roku 2012 opublikowały „Białą Księgę” pierwiastków 

ziem rzadkich, w której wzywają kraje rozwinięte do współpracy w dziedzinie eks-

ploatacji złóż, zwłaszcza zaawansowanych technologii. Apelują także o większe inwe-

stycje, mające na celu recykling REE. 

W roku 2011 średnia cena tlenków metali ziem rzadkich wzrosła o 537% w po-

równaniu z rokiem 2010, a w ciągu pierwszych 5 miesięcy roku 2012 o kolejne 10%, 

przy ograniczeniu w tym czasie eksportu o 56%. W tym samym roku Chiny ustaliły 

wysokość pierwszej transzy eksportowej na 10,5 tys. Mg. Na rysunku 1 przedstawiono 

wzrost cen wybranych tlenków metali ziem rzadkich w ostatnich latach.  

 
Rys. 1. Zmiana cen wybranych tlenków REE na rynku światowym  

(oprac. własne na podstawie danych FOB China) 

Fig. 1. The change of prices of selected REE oxides on the world market  
(own elaboration on the basis of FOB China) 
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Po pierwszym kwartale roku 2012 ceny koncentratów podstawowych metali ziem 

rzadkich na rynku światowym zaczęły systematycznie spadać (rys. 2). Przyczyną  

takiej sytuacji jest odkrycie nowych perspektywicznych złóż tych cennych pierwiast-

ków, a także systematyczne otwieranie nowych kopalń oraz uruchamianie kolejnych 

nowych projektów poszukiwawczych. 

 
Rys. 2. Zmiana cen wybranych koncentratów metali ziem rzadkich w roku 2012  

(oprac. własne na podstawie FOB China) 

Fig. 2. The change of prices of selected metal concentrates of rare earth in 2012  
(own elaboration on the basis of FOB China) 

4.  POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PIERWIASTKÓW 

ZIEM RZADKICH 

Lantanowce w stanie wolnym są srebrzystobiałymi metalami, miękkimi i kowal-

nymi. Około 25% produkowanych metali REE stosowanych jest w postaci metalicz-

nej, jako tzw. metal mieszany składający się z (Bielański 2002): 

 45 50% ceru,  

 22 25% lantanu,  

 18% neodymu,  

 5% preodymu, 

 1% samaru o właściwościach odtleniających i odsiarczających.  

W tabeli 3 przedstawiono najczęstsze zastosowanie wybranych metali ziem rzad-

kich w wysoko rozwiniętych technologiach. 
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Tabela 3. Możliwości wykorzystania i charakterystyka wybranych metali ziem rzadkich w gospodarce (oprac. 

własne na podstawie: Los Alamos National Laboratory, Molycorp – http://www.molycorp.com/resources/the-rare-earth-
elements) 

Pierwiastek Charakterystyka Zastosowanie 

LANTAN 
doskonałe właściwości magnetyczne, 
łatwo palny, gęstość 6,1 g/cm³ 

dodatek do stopów metali stosowanych w produkcji katod 
w ogniwach paliwowych, w akumulatorach, w urządzeniach 
medycznych i optycznych 

CER 
bardzo czuły, łatwo palny, gęstość 6,7 
g/cm³, punkt topnienia 795°C 

ze względu na unikalne właściwości stosowany do produk-
cji katalizatorów, w nowoczesnych kineskopach w filtrach 
UV 

EUROP 
najrzadszy z ziem rzadkich, 
łatwo palny, gęstość 5,2 g/cm³,  
punkt topnienia 826°C 

pierwotnie zastosowany w produkcji czerwonego fosforu,  
do ekranów telewizorów CRT, aktualnie używany do pro-
dukcji energooszczędnego oświetlenia LED, kolorowych 
lamp, monitorów, w medycynie jako bardzo czuły znacznik 

ERB 
wysoka rezystancja, łatwo palny, 
gęstość 9,0 g/cm³, punkt topnienia 
1529°C 

do barwienia szkła na różowy odcień (np. w okularach 
przeciwsłonecznych), do konstrukcji laserów stosowanych, 
np. w medycynie, w operacjach skóry oraz w stomatologii 
w światłowodach 

NEODYM 
doskonałe właściwości magnetyczne, 
łatwo palny, gęstość 6,8 g/cm³, punkt 
topnienia 1024°C 

istotne znaczenie dla produkcji silnych magnesów, MRI, 
generatorów, w samochodach elektrycznych, w laserach  
i głośnikach 

ITR 
tworzy ciemną warstwę pod wpływem 
światła, łatwo palny, gęstość 4,5 
g/cm³, punkt topnienia 1526°C 

stosowany w reaktorach jądrowych, w metalurgii, w techno-
logiach laserowych, w ogniwach paliwowych, w technolo-
giach mikrofalowych, w nowoczesnej technice samocho-
dowej 

GADOLIN 
łatwo palny, gęstość 7,9 g/cm³, punkt 
topnienia 1312°C 

używany do pamięci magnetycznej, w kryształach przewo-
dzących jonowo, ma silne właściwości nadprzewodzące, 
poprawia urabialność i odporność żelaza oraz chromu, 
stosowany jako luminofor koloru w telewizorach, w kuchen-
kach mikrofalowych, w technologiach radarowych, w reak-
torach jądrowych 

DYSPROZ 
bardzo czuły, rozciągliwy i giętki, 
łatwo palny, gęstość 8,6 g/cm³, 
punkt topnienia 1407°C 

stosowany w aplikacjach nuklearnych, w żarówkach ener-
gooszczędnych, do produkcji laserów, w magnesach 
stałych, w nowych agregatach prądotwórczych, w samo-
chodach elektrycznych 

HOLM 
doskonałe właściwości magnetyczne, 
miękki i ciągliwy, gęstość 8,8 g/cm³, 
punkt topnienia 1461°C 

do wytwarzania silnych pól magnetycznych 

LUTET 
miękki i elastyczny, łatwo palny 
gęstość 9,8 g/cm³, punkt topnienia 
1652°C 

głównie w medycynie nuklearnej, w tomografii komputero-
wej 

PRAZEODYM 
bardzo miękki, łatwo palny, gęstość 
6,1 g/cm³, punkt topnienia 920°C 

w stopach do zmiany właściwości metali 

SAMAR 
gęstość 7,4 g/cm³, punkt topnienia 
1072°C 

w medycynie, w laserach, jako materiał magnetyczny,  
do absorpcji światła podczerwonego, jako katalizator 

TERB 
gęstość 8,2 g/cm³, punkt topnienia 
1356°C 

w przemyśle półprzewodników, w ogniwach paliwowych, 
w nowoczesnych lampach, w laserach, w magnetycznych 
nośnikach danych, w magnesach stałych, w silnikach 
stosowanych w samochodach elektrycznych 

 

 

http://periodic.lanl.gov/58.shtml
http://www.molycorp.com/resources/the-rare-earth-elements
http://www.molycorp.com/resources/the-rare-earth-elements
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5. WYSTĘPOWANIE PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH W POLSCE 

W Polsce pierwiastki ziem rzadkich występują: 

 w Sudetach,  

 w rejonie Szklarskiej Poręby i Markocic, 

 w południowo-wschodniej Polsce w masywie Tajna.  

Są to złoża związane głównie z monacytem, ksenotymem, apatytem oraz karbonaty-

tami. Ich zawartość wynosi od 0,15 do 5,72% (Charewicz 1990).  

Pierwiastki ziem rzadkich związane są również z odpadami fosfogipsów. Przy-

kładowo hałda w Wizowie, o udokumentowanej pojemności 2 mln Mg zawiera 8 tys. 

Mg REE, w tym 200 Mg itru i 30 Mg europu. Inne mniejsze składowiska fosfogipsów, 

które mogłyby stać się źródłem REE, znajdują się w Gdańsku oraz Policach. 

Dotychczas nie wykonano szerszych badań poświęconych zawartości w polskim 

węglu kamiennym pierwiastków ziem rzadkich. W badaniach prowadzonych przez 

Hanak (Hanak, Kokowska-Pawłowska, Nowak 2011) analizowano węgiel z pokładu 

405. Uwagę zwraca wysoka zawartość ceru w stosunku do średniej zawartości w wę-

glu chińskim oraz średniej światowej. Inne badania na dwóch próbkach węgla (Smół-

ka-Danielowska 2010; Całus Moszko 2012), wykazują znacznie niższą zawartość 

pierwiastków ziem rzadkich w badanym węglu. Parzentny (2008) w uzyskanych wy-

nikach podkreśla wyższą od średniej światowej zawartość lantanu.  

Badania popiołów lotnych z procesu spalania węgla kamiennego na zawartość 

niektórych lantanowców w elektrowniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

prowadziła Smółka-Danielowska (2007, 2010) oraz Całus Moszko (2012). Stwierdzo-

no, że koncentracja pierwiastków w popiołach jest od kilku do kilkudziesięciu razy 

wyższa w stosunku do ich zawartości w węglu kamiennym. We wszystkich badanych 

odpadach ze spalania węgla kamiennego zwraca uwagę wysoka zawartość ceru 

(39 186 ppm) oraz lantanu (16 86 ppm), co może być nowym, alternatywnym i per-

spektywicznym źródłem ich pozyskiwania.  

6.  PERSPEKTYWICZNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA PIERWIASTKÓW 

ZIEM RZADKICH 

W czerwcu roku 2010 na posiedzeniu Grupy ds. Dostaw Surowców w Brukseli 

zaprezentowano raport o krytycznych surowcach mineralnych dla Unii Europejskiej. 

Wśród umieszczonych na liście 14 surowców, ze 110 ogółem występujących w go-

spodarce światowej, znalazły się także metale ziem rzadkich. Według niektórych auto-

rów (Smakowski 2011) na miano pierwiastków krytycznych zasługują tylko trzy: 

niob, tantal oraz grupa metali ziem rzadkich. Na świecie prowadzone są liczne projek-

ty poszukiwawcze, pozwalające na uniezależnienie od eksportu REE z Chin. W Hanoi 

za 5,5 mln dolarów otwarto Centrum Badań i Eksploatacji Pierwiastków Ziem Rzad-

kich, finansowane przez Japonię oraz Wietnam. Nawiązano współpracę z Kazachsta-

nem, Indiami i Australią. Japończycy odkryli bogate złoża REE na dnie Oceanu Spo-

kojnego (rys. 3), gdzie przebadano ponad 2000 próbek z 78 odwiertów, stwierdzając, 
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że obszar 1 km² wokół każdego z otworów mógłby dostarczać 20% rocznego zapo-

trzebowania na te metale na świecie.  

 

Rys. 3. Rozmieszczenie odwiertów z dna Pacyfiku z zawartością metali ziem rzadkich (REY  ang. Rare 
Earth Elements and Yttrium czyli metale ziem rzadkich oraz itr) (Kato i in. 2011) 

Fig. 3. Location of bores from the bottom of the Pacific Ocean with the contents of rare earth metals 

(REY  Rare Earth Elements and Yttrium) (Kato et. al. 2011) 

Unia Europejska, próbując uniezależnić się od dostaw z Chin, podpisała umowę  

z Unią Afrykańską, Chile, Argentyną oraz Urugwajem. W planach są także umowy  

z Meksykiem i Kolumbią. Jednocześnie prowadzone są badania nad substytutami me-

tali ziem rzadkich; na tym obszarze aktywna współpraca prowadzona jest z Japonią 

oraz USA. Pewne nadzieje wiązane są także z odzyskiem REE ze zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

W tabeli 4 przedstawione zostały perspektywiczne i alternatywne zasoby natural-

ne, które mogą stać się nowym źródłem pozyskiwania REE w okresie najbliższych 

kilku lat. W tabeli podano także szacunkowe ilości pierwiastków ziem rzadkich moż-

liwych do pozyskania. 
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Tabela 4. Perspektywiczne źródła pozyskania REE (oprac. własne na podstawie Charewicz 1990; 
Castor, Hedrick 2006) 

Źródło Kraj Zasoby, Mg 
Zawartość 

tlenków REE, % 
Dostępność/Uwagi 

Źródła naturalne 

Bayan Obo Chiny 48 000 000 6 aktualnie eksploatowane 

Araxa Brazylia 8 100 000 1,8  

Mountain Pass USA 1 3000 000 5 15 

aktualnie eksploatowane, 
kopalnia Molycorp Minerals 
LLC uruchomiona w 2012 r. 

Mount Weld Australia 1 700 000 11,2 - 

Dubbo Australia 700 000 0,86 - 
Mrima Hill Kenia 300 000 5 - 
Nolans Bore Australia 150 000 4 - 
Nam Nam Xe Wietnam 4 745 000 0,8 36,2 - 

Dong Pao Wietnam 7 000 000 3 10 - 

Xunwu and Longan Chiny b.d. 0,05 0,2 aktualnie eksploatowane 

Lovozero Rosja b.d. 0,01 aktualnie eksploatowane 

Maoniuping Chiny b.d. 2 aktualnie eksploatowane 

Weishan Chiny b.d. 1,6 aktualnie eksploatowane 

Aktyus Kirgistan b.d. 0,25 aktualnie eksploatowane 

Eneabba Australia b.d. 0,001 aktualnie eksploatowane 

Syberia (Jakucja,  
rejon Irkucka i Murmańska) 

Rosja 19 000 000 b.d. 
w 2010 r. wyprodukowano 
2,3 tys. Mg tlenków REE 

Grenlandia  b.d. b.d. 
o złoża stara się UE oraz 
Chiny 

Złoża na dnie Oceanu  
Spokojnego 

Japonia 

obszar 1 km2 wokół 
każdego z otworów 
dostarczyłby 20% 
rocznego zapotrze-
bowania na te 
metale na świecie 

b.d. etap badań 

Starkwitz Niemcy 38 000 b.d. 
dodatkowo złoże zawiera 
około 8 Mg niobu 

Rejon Korsnas,  
Siilinjarvi i Laivajoki 

Finlandia  b.d. 
projekty realizowane przez 
firmę Tasman Metals 

Źródła alternatywne 

Surowce wtórne 
(odpady z przemysłu elek-
trycznego i elektronicznego) 

Unia  
Europejska 

17 kg odpadów  
na jednego  
mieszkańca UE 

możliwy odzysk 

70 80% metali 
(w tym REE)  
z odpadów 
elektrycznych  
i elektronicznych 

ilość tych odpadów wzrasta 

w tempie 3 5% na rok 

Hałda fosfogipsów Polska 8000 - 
hałda w Wizowie (Charewicz 
1990) 

Popioły elektrowniane Polska 630 - 

szacunki własne przy zało-
żeniu: 2,5 mln Mg/rok popio-
łów do odzysku i zawartości 

REE 280 ppm 

Złoża węgla kamiennego Polska 1400 - 

szacunki własne przy zało-
żeniu: zasoby węgla 14 mln 
Mg (ok. 20% rocznego 

wydobycia) i REE 114 ppm 
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W Polsce perspektywicznym kierunkiem wykorzystania odpadów elektrownia-

nych ze spalania węgla kamiennego jest odzysk z nich metali, w tym pierwiastków 

ziem rzadkich. W popiołach elektrownianych stwierdzono występowanie związków aż 

81 metali (Hycnar 1987), w tym spośród REE: lantanu, ceru, neodymu, itru oraz pozo-

stałych w mniejszych ilościach. Koncentracja pierwiastków w popiołach jest od kilku 

do kilkudziesięciu razy wyższa w stosunku do ich zawartości w węglu kamiennym, co 

może stanowić nowe, alternatywne i perspektywiczne źródło ich pozyskiwania.  

7. PODSUMOWANIE 

W świetle przeprowadzonego przeglądu literatury można wysunąć następujące 

wnioski: 

1. Światowe wydobycie metali ziem rzadkich kształtuje się obecnie na poziomie 139 

tys. Mg. Oszacowano, że w roku 2014 zapotrzebowanie na pierwiastki ziem rzad-

kich będzie wynosiło około 200 tys. Mg ze względu na rozwój nowoczesnych wy-

soko zawansowanych technologii uwarunkowanych dostępnością pierwiastków  

REE. 

2. Aktualnie głównym producentem REE są Chiny, które dostarczają 93% światowej 

produkcji.  

3. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost cen REE na rynku światowym oraz 

jednoczesne ograniczanie dostaw REE przez Chiny. 

4. Znalezienie alternatywnych źródeł REE pozwoli na ustabilizowanie cen tych pier-

wiastków, zapewniając bezpieczeństwo dalszego rozwoju nowych, innowacyjnych 

technologii. 

5. Stosowane technologie pozyskiwania REE są polutogenne ze względu na degrada-

cję środowiska. Pewną perspektywą, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

może być pozyskiwanie metali ziem rzadkich ze źródeł alternatywnych, np. recy-

kling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

6. Polska nie posiada własnych depozytów naturalnych REE. Źródła alternatywne 

stanowią odpady fosfogipsów, np. hałda w Wizowie, z której można pozyskać oko-

ło 8 tys. Mg REE oraz odpady elektrowniane ze względu na bogate zasoby węgla 

kamiennego i duży udział energetyki węglowej w produkcji energii.  

7. W Polsce dotychczas nie prowadzono szerszych badań na temat występowania REE  

w popiołach elektrownianych i węglach kamiennych, a fragmentaryczne dane nie 

pozwalają na określenie zasobności polskiego węgla w REE. Niezbędne jest okreś-

lenie zawartości metali ziem rzadkich w polskim węglu kamiennym.  

8. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach rozpoczął badania zmierzające do okreś-

lenia potencjału pierwiastków ziem rzadkich w warunkach polskiego górnictwa 

węgla kamiennego, obejmując analizą wszystkie etapy łańcucha węglowego. 
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WYSTĘPOWANIE PODBIAŁU POSPOLITEGO (TUSSILAGO 

FARFARA L.) NA TERENIE SKAŻONYM ARSENEM 

Streszczenie 

Zanieczyszczenie środowiska związkami arsenu to ogromny problem wynikający z wysokiej tok-

syczności tego pierwiastka. Źródłami zanieczyszczenia środowiska arsenem są: 

• procesy wydobywania i przetwarzania kopalin arsenu, 

• energetyka węglowa, 

• przemysł wydobywczy,  

• przemysł hutniczy, 

• przemysł metalurgiczny.  

Zanieczyszczenie gleby arsenem powoduje jego dalszą migrację do środowiska wodnego (wody po-

wierzchniowe i podziemne) i organizmów żywych występujących na skażonym terenie. Obecnie stoso-

wane są różne techniki oraz sposoby remediacji gleb, zapobiegające negatywnemu wpływowi arsenu na 

środowisko. W celu usunięcia arsenu z gleby stosowane są sorbenty (zeolity, komposty, tlenki żelaza), 

mikroorganizmy (bakterie, grzyby), a także organizmy roślinne, które charakteryzuje różna tolerancja 

zanieczyszczeń. Rośliny mogą pełnić rolę: 

• bioindykatorów zanieczyszczeń (biowskaźników),  

• hiperakumulatorów zanieczyszczeń, 

• stabilizatorów terenu.  

Celem przeprowadzonych badań było określenie relacji stężeniowych między skażoną glebą,  

a nadziemnymi (liście z ogonkami i nadziemne części kłącza) i podziemnymi (podziemne części kłącza  

i korzenie) częściami rośliny. Pozwoliło to na dokonanie właściwego doboru metody usuwania arsenu  

z gruntu. Zebrane próbki roślin pochodziły z terenu, gdzie zanieczyszczenie arsenem obejmowało szeroki  

zakres stężeń, wynoszący 15 196 mg∙kg–1. Stężenie arsenu w częściach nadziemnych rośliny wynosiło 

0,1 5,5 mg∙kg–1, natomiast w częściach podziemnych zakres stężenia arsenu utrzymywał się w przedziale 

0,4 12,4 mg∙kg–1.  

W niniejszym artykule określono także współczynniki podziału arsenu między części nadziemne  

i podziemne roślin, jak również współczynniki fitoekstrakcji względem nadziemnych części podbiału 

pospolitego. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie środowiska; zanieczyszczenie gleby; gleba; arsen; roślinność; podbiał 

pospolity; badanie. 

Occurrence of coltsfoot (Tussilago farfara L.) on arsenic contaminated area 

Abstract 

Environmental pollutions of arsenic compounds is a huge problem because of the high toxicity of this 

element. The sources of arsenic environmental pollution are the processes of extraction and treatment of 

arsenic minerals, coal mining, extractive and metallurgy industries. Soil contaminations lead to migration 
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of arsenic into water (surface and groundwater) and living organisms present in the contaminated area. 

Currently, there are various techniques and methods remediation of soils in order to prevent any negative 

effect of arsenic on the environment. To remove the arsenic from the soil are used: sorbents (zeolites, 

composts, iron oxides), microorganisms (bacteria, fungi), as well as plant organisms which have  

a different tolerance of impurities. Plants can be used as bio-indicators of pollution (biomarkers), 

hyperaccumulators of impurities and stabilizers. 

The aim of the presented study was to investigate the relationship of concentration between the 

contaminated soil and shoots (leaf with petioles and aboveground elements of rhizome) and shoots 

(shoots of rhizomes and roots) of the plant, to select an appropriate method of removing arsenic from the 

soil. Plant samples were collected in area where the contaminations are included a wide range of arsenic 

concentrations from 15 up to 196 mg∙kg–1. Concentrations of arsenic in aboveground parts of plant were 

0,1 5,5 mg∙kg–1, while in underground parts of the plant arsenic concentrations were 0,4 12,4 mg∙kg–1. 

This paper determines the arsenic partition coefficients between the shoots and roots of plants and the 

phytoextraction coefficients of aboveground parts of coltsfoot. 

Keywords: environmental contamination; soil contamination; soil; arsenic; vegetation; coltsfoot; test. 

1. WPROWADZENIE 

Arsen jest metaloidem towarzyszącym rudom metali, dlatego tereny skażone ar-

senem to najczęściej obszary uprzemysłowione, charakteryzujące się dużym stopniem 

zaludnienia. Ze względu na znaczną toksyczność zanieczyszczenie środowiska związ-

kami tego pierwiastka to w wielu rejonach świata ogromny problem. Koncentracja 

arsenu w skorupie ziemskiej szacowana jest na 5∙10
–4

% m/m, co daje dwudzieste 

miejsce wśród pierwiastków pod względem rozpowszechnienia (Bielański 2010). An-

tropogenicznym źródłem arsenu w środowisku są procesy wydobywania i przetwarza-

nia kopalin (61 Gg/rok arsenu) oraz energetyka węglowa oparta na surowcach zasob-

nych w ten pierwiastek. Ważnym źródłem są także erupcje wulkanów, uwalniające 

około 17 Gg/rok arsenu
1
.  

Pomimo znacznej toksyczności związków arsenu, są one nadal używane w wielu 

dziedzinach techniki. Globalna produkcja związków arsenu wynosi obecnie 35 Gg/rok
1
. 

Lokalne skutki antropopresji związkami arsenu powodują wzrost stężenia tego pier-

wiastka w obiegu materii.  

Gatunki różnych roślin wykazują bardzo dużą zmienność tolerancji związków ar-

senu. Na obszary zanieczyszczone związkami arsenu mogą zostać wprowadzone ro-

śliny wykazujące skłonność do fitostabilizacji i fitoekstrakcji zanieczyszczeń zawar-

tych w glebie. Hiperakumulatory (metalofity) arsenu to wąska grupa roślin o ogra-

niczonym stosowaniu w procesach fitoekstrakcji. Drugą ważną grupą są rośliny tole-

rujące występowanie zanieczyszczeń w szerokich zakresach stężeń, jednak niepobiera-

jące ich z otoczenia w stopniu umożliwiającym fitoekstrakcję zanieczyszczeń glebo-

wych. Takie rośliny chronią skażony teren przed dalszą degradacją, w tym erozją gle-

by (Karczewska, Kabała 2010; Siwek 2008). 

Źródła zanieczyszczenia środowiska arsenem to (Karczewska, Kabała 2010):  

 przemysł wydobywczy,  

 przemysł hutniczy,  

 przemysł energetyczny, 

                                                           
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Arsen. 
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 przemysł metalurgiczny,  

 składowiska odpadów komunalnych i poprodukcyjnych,  

 środki impregnacji drewna.  

Zagospodarowanie jedynie części urobku górniczego powoduje, że zanieczysz-

czenia uwalniają się i przemieszczają na inne, nawet odległe tereny, bądź zostają im-

mobilizowane w głębszych warstwach gleby. Cechą charakteryzującą glebę na tere-

nach pokopalnianych jest duża mobilność jonów metali, ze względu na kwaśny od-

czyn glebowy. Sprzyja on tworzeniu się związków kompleksowych oraz układów 

sorpcyjnych jonów metali z materią organiczną. Arsen towarzyszy zazwyczaj wystę-

powaniu rud złota, cyny, miedzi, srebra oraz ołowiu. Pozostałością po przemyśle gór-

niczym są nie tylko szyby kopalniane, wyrobiska oraz sztolnie, ale także wysokie 

stężenia toksycznych metali w środowisku.  

Zawartość arsenu w glebach na terenie Polski wynosi od 1,5 do 7,5 mg/kg. Naj-

wyższe stężenie arsenu w Polsce stwierdzono w okolicach Złotego Stoku, gdzie nie-

gdyś znajdowała się kopalnia złota oraz pokłady związków arsenu. Badania gleb na 

terenach wydobywania rud, którym towarzyszył arsen, pozwoliły na określenie prze-

działu stężeń tego pierwiastka, który wynosił od 100 do 43 500 mg/kg (Krysiak, Kar-

czewska 2007). W Polsce występowanie minerałów zawierających arsen związane jest 

z pasem od Strzemieszyc, Olkusza, Chrzanowa, Jaworzna, aż do Piekar Śląskich  

i Bytomia. Jest to teren, gdzie szeroko rozwinięte jest górnictwo, a także występują 

złoża cynkowo-ołowiowe. 

Zanieczyszczenie gleb arsenem to problem występujący na terenach przemysłu 

wydobywczego na całym świecie. W Australii w pobliżu dawnej kopalni złota stwier-

dzono stężenie arsenu w glebach, sięgające około 10 g/kg (Hinwood i in. 2004). Stę-

żenie arsenu w glebach na terenie hiszpańskich kopalń wynosiło około 2 g/kg w El 

Cabaco (Casado i in. 2007) oraz 5 g/kg w Salamance (Otones i in. 2011). W Meksyku 

gleby na terenie kopalnianym zawierały do 17 g/kg arsenu (Razo i in. 2004). Hossain 

(2006), który badał zanieczyszczone gleby na terenie Bangladeszu, oznaczył zawar-

tość arsenu przekraczającą 2 g/kg.  

Obecność arsenu w glebie powoduje migrację zanieczyszczeń do wód podziem-

nych i powierzchniowych, co przekłada się na obecność pierwiastka w ogniwach łań-

cucha pokarmowego (Karczewska, Kabała 2010). Kluczową rolę w dostępności bio-

logicznej pierwiastka odgrywa pojemność retencyjna gleby w obszarze rozprzestrze-

niania się zanieczyszczeń. Łatwo rozpuszczalne związki arsenu ulegają sorpcji na 

minerałach ilastych, wodorotlenkach żelaza, glinu oraz biolitach, co zmniejsza ryzyko 

akumulacji arsenu w tkankach roślin, a także zwierząt i organizmów wodnych (Kaba-

ta-Pendias, Pendias 1993).  

Toksyczne związki arsenu, będące składnikami środków ochrony roślin, powodu-

ją daleko idące zmiany w mikroflorze oraz jakości gleby. W rezultacie prowadzi to do 

licznych zmian patologicznych w tkankach roślin (chloroza, więdnięcie, plazmoliza, 

zahamowanie wzrostu) występujących na zanieczyszczonym terenie (Hossain 2006). 

Typowa zawartość arsenu w glebach o bogatej frakcji ilastej bądź organicznej wynosi 

do 16 mg/kg, co należy uznać za maksymalne stężenie na terenie wolnym od skażeń. 

Przez bierny mechanizm pobierania arsenu ze skażonej gleby, zawartość tego pier-
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wiastka w tkankach roślin może wynosić do 1,5 mg/kg (Kabata-Pendias, Pendias 

1993). Źródłem arsenu w tkankach roślinnych najczęściej jest jego obecność w glebie. 

Czasami jednak nośnikiem zanieczyszczenia staje się woda użyta do irygacji pól (Ra-

hman, Hasegawa 2011).  

Badania stężenia arsenu zawartego w roślinach uprawnych z terenów skażonych 

wahały się w zakresie (Gulz, Gupta, Schulin 2005):  

 ryż: 0,3 10 mg/kg,  

 ziemniaki: 0,1 1,4 mg/kg,  

 rzepak: 151 mg/kg,  

 słonecznik: 228 mg/kg.  

Chroniąc środowisko przed skutkami występowania arsenu, stosowane są różne 

techniki remediacji gleby.  

1. Skuteczność oczyszczania terenów zanieczyszczonych arsenem przy użyciu sidero-

forów, czyli chelaty wytwarzanej przez niektóre mikroorganizmy może przekraczać 

90% (Nair, Juwarkar, Singh 2007).  

2. Do oczyszczania gleby ze związków arsenu wykorzystuje się także mieszaniny 

kompostów i zeolitów z tlenkami żelaza (Gadepalle i in. 2008), które również za-

pobiegają ługowaniu arsenu z gleby (Maji, Pal A., Pal T. 2008).  

3. Biologiczną metodą usuwania nawet do 90% arsenu z zanieczyszczonych gleb okaza-

ło się stosowanie bakterii Desulfuromonas palmitatis (Vaxevanidou, Papassiopi, Pa-

spaliaris 2008). 

4. Chemiczną metodą remediacji gleby skażonej arsenem jest ekstrakcja rozpusz-

czalnikowa z użyciem kwasu fosforowego, wodorofosforanu potasu lub EDTA 

(Zeng i in. 2008).  

5. W usuwaniu arsenu z gleby można posłużyć się również następującymi grzybami: 

Neocosmospora, Sordaria, Rhizopus, Penicillium (Srivastava i in. 2011).  

Organizmy roślinne o różnej tolerancji zanieczyszczeń pełnią rolę bioindykato-

rów (biowskaźników), hiperakumulatorów oraz stabilizatorów terenu. Biowskaźnika-

mi potwierdzającymi występowanie arsenu i talu w zanieczyszczonej glebie są liście 

brzozy, natomiast znane hiperakumulatory wymienionych pierwiastków to tobołki 

(Pyrrophyta). Ze względu na niską produkcję biomasy, nie znajdują one zastosowania 

w procesie fitoremediacji (Żurek 2009). Do roślin odznaczających się tolerancją na 

obecność arsenu w glebie należą (Lewińska, Karczewska, Gałka 2009):  

 kłosówka wełnista,  

 wrzos zwyczajny, 

 lepnica rozdęta. 

Bioakumulację arsenu w tkankach stwierdzono w następujących roślinach (Rah-

man, Hasegawa 2011): 

 Eichronia gruboogonkowa (E. crassipes), 

 rzęsy wodne (Lemna minor L., Spirodella polyrhiza L., Wolffia arrhiza L.) 

 paproć wodna (Azolla spp.),  

 przesiąkra (Hydrilla verticillata L. f.), 
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 rukiew wodna (Nasturtium microphyllum R. Br.). 

Najbardziej odporne na wysokie stężenie arsenu, a jednocześnie wykazujące naj-

większą zdolność do akumulacji są liście paproci (Shelmerdine i in. 2009). Ich zasto-

sowanie w procesie fitoremediacji pozwala na usunięcie związków arsenu z gleby  

o wysokiej zawartości tych substancji (Ye i in. 2011). Akumulacja związków arsenu  

u paproci P. vittata zależna jest głównie od formy chemicznej związku (Cho, Bolick, 

Butcher  2007). Rośliny pobierają z gleby związki arsenu(V), które ulegają procesowi 

redukcji do łatwiej przyswajalnych związków arsenu(III). Te z kolei wykazują więk-

sze powinowactwo do enzymów roślinnych, z którymi tworzą chelaty (Shoji, Yajima, 

Yano 2008).  

Celem badań opisanych w niniejszym artykule było określenie relacji między stę-

żeniem arsenu w glebie oraz w częściach nadziemnych i podziemnych roślin z gatun-

ku podbiał pospolity, występujących na terenie o zróżnicowanym stopniu zanie-

czyszczenia arsenem. 

2. MATERIAŁY ORAZ METODY 

2.1. Próbki roślin 

Określono zawartość arsenu dla dziesięciu próbek roślinnych z gatunku podbiał 

pospolity (Tussilago farfara L.), które zebrano w lipcu roku 2012. Analizie poddano 

osobno materiał stanowiący część nadziemną (liście z ogonkami, nadziemna część 

kłącza) i podziemną roślin (podziemna część kłącza, korzenie). Materiał roślinny 

(próbki od 1 do 9) pobrano na terenie przemysłowym południowej Polski, a jego po-

wierzchnia wynosiła około 50 arów. Próbkę kontrolną stanowił materiał roślinny tego 

samego gatunku, zebrany w odległości około 1 km od obszaru skażonego arsenem 

(próbka referencyjna). Każdorazowe pobranie materiału odbywało się z poziomu or-

no-próchnicznego. Po zebraniu i oczyszczeniu materiału roślinnego poddano go 

wstępnemu suszeniu na wolnym powietrzu, a następnie suszeniu właściwemu w su-

szarce elektrycznej w temperaturze 105 C. Otrzymany susz roślinny zhomogenizowa-

no przy użyciu młynka laboratoryjnego. W ten sposób uzyskano próbkę pierwotną,  

z której następnie metodą kwartowania wydzielono próbkę laboratoryjną. 

2.2. Próbki gleby 

Próbki gleby pozyskano z miejsc pochodzenia materiału roślinnego użytego do 

badań. Każdorazowe próbobranie gleby odbywało się z poziomu orno-próchnicznego 

o miąższości do 15 cm (obręb bryły korzeniowej badanych roślin). Próbki gleby po-

bierano przy użyciu laski Egnera. Próbki oznaczone numerami 1, 2 i 4 pochodziły  

z miejsc, gdzie w przeszłości znajdowały się zbiorniki zawierające wodne roztwory 

arsenianu(III) sodu, z których incydentalnie mogły następować wycieki zawartości. 

Następnie określono odczyn gleby w miejscach pobierania próbek. Dla uśrednionej 

próbki z terenu skażonego oraz z terenu referencyjnego oznaczono następujące para-

metry glebowe: 
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 zawartość próchnicy,  

 zawartość węgla organicznego,  

 zawartość fosforu,  

 zawartość rozpuszczalnych w wodzie soli wapnia i magnezu,  

 potencjał redoks, 

 przewodnictwo właściwe roztworów glebowych. 

Zestawienie powyższych parametrów zamieszczono w tabeli 1. Względne roz-

mieszczenie punktów próbobrania przedstawiono na rysunku 1. 

Tabela 1. Parametry fizykochemiczne gleby 

Oznaczany parametr Jednostka Metoda Gleba skażona Gleba referencyjna 

Zawartość próchnicy 

% m/m 

PN-Z-15011 0,16 3,76 

Węgiel organiczny obliczeniowa 0,09 2,18 

Fosfor jako P2O5 PN-Z-15011 0,06 0,19 

Wapń rozpuszczalny w wodzie 
mg/g 

oznaczenie  
kompleksometryczne 

0,48 0,64 

Magnez rozpuszczalny w wodzie 0,49 0,19 

Potencjał redoks roztworu glebowego mV PN-ISO 11271 383 286 

Przewodnictwo właściwe roztworu 
glebowego (1:1) 

µS/cm konduktometryczna 215 150 

Analiza granulometryczna  
PN-ISO 11277, 

PN-R-04033 

grupa: piaski 
podgrupa: piasek 
słabogliniasty (ps) 

grupa: piaski 
podgrupa: piasek 
słabogliniasty (ps) 

1

2

3

4

57

9

50m

100m

Ref.

N

1000m

 

Rys. 1. Rozmieszczenie punktów pobierania próbek 

Fig. 1. The sampling points setup 

Zgodnie z charakterystyką klas skażenia gleby zamieszczoną w Dzienniku Ustaw 

z 2002 r. (Nr 165, poz. 1359) gleba pobrana z punktów 1, 2 i 4 jest glebą pozaklasową 

ze względu na wysoką zawartość arsenu. 
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2.3. Metoda analityczna 

Próbkę wysuszonego materiału roślinnego o masie do 5 g zalano 10 ml stężonego 

kwasu siarkowego(VI) i ogrzewano przez 40 min do wrzenia. Po 5 min od zakończe-

nia ogrzewania dodano 6 ml wodnego roztworu ditlenku diwodoru o stężeniu 30%  

i ponownie utrzymywano roztwór w stanie wrzenia przez 30 min. W przypadku poja-

wienia się ciemnej barwy roztworu dodawano nową porcję kwasu i odczynnika utle-

niającego. Roztwory o barwie jasnożółtej odparowano, pozostawiając około 0,2 ml 

oleistej cieczy, którą przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 ml i uzupeł-

niano wodą redestylowaną do 2/3 objętości kolby. Następnie dodano stężonego kwasu 

solnego do uzyskania pH około 3. Do tak przygotowanego roztworu dodano 2 ml roz-

tworu jodku potasu o stężeniu 15% i 2 ml chlorku cyny(II) o stężeniu 40% w kwasie 

solnym. Całość pozostawiono na 15 min. Kolejno w nasadce zestawu analitycznego 

umieszczono watę nasyconą roztworem octanu ołowiu(II). W absorberze zestawu 

umieszczono 5 ml roztworu dietyloditiokarbaminianu srebra (AgDDTK) o stężeniu 

0,5% (rys. 2).  

  

Rys. 2. Zestaw do oznaczania arsenu: 1  kolba stożkowa o pojemności 100 ml, 2 – nasadka z watą nasyconą 

octanem ołowiu, 3  korek, 4  absorber do pochłaniania AsH3 (Dz. U. z 2001 r. Nr 91, poz. 1016) 

Fig. 2. The setup for arsenic determination: 1  100 ml conical flask, 2 – cap with cotton soaked in lead acetate, 

3  stopper, 4  absorber to absorb AsH3 

Po upływie 15 min w kolbie umieszczono granulkę cynku o masie około 5 g, którą 

połączono z nasadką i absorberem zestawu. Po upływie 45 min od zapoczątkowania 

reakcji zawartość absorbera wymieszano i przeniesiono do kwarcowej kuwety pomia-

rowej. 
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Ekstrakcję związków arsenu z gleby (< 2 g gleby o znanej wilgotności) przepro-

wadzono z zastosowaniem 15 ml mieszaniny kwasów HClO4, HF, HCl w proporcjach 

3:7:10 v/v. Zawiesiny poekstrakcyjne odwirowano, a klarowny ekstrakt poddano na-

stępnie zatężaniu do objętości około 0,5 ml. Dalsza mineralizacja i oznaczanie związ-

ków arsenu przebiegało według procedury podanej podczas opisu metody oznaczania 

arsenu w materiale roślinnym. 

Oznaczenie arsenu w próbkach gleby i materiale roślinnym przeprowadzono me-

todą spektrofotometryczną (Kicińska 2009). Metoda ta polega na redukcji związków 

arsenu do arsenowodoru (AsH3), w wyniku reakcji związków arsenu z wodorem in 

statu nascendi. Następnie dokonywana jest absorpcja powstałego AsH3 w roztworze 

pirydynowym AgDDTK, potwierdzona przez zauważalne czerwone zabarwienie roz-

tworu. Pomiar absorbancji roztworów wykonano przy długości fali 540 nm z zastoso-

waniem spektrofotometru UV-Vis model UV-2401PC firmy Shimadzu. 

Odczyn gleby oznaczono zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 10390:1997 

w zawiesinie wodno-glebowej w proporcjach 5:1 v/v. 

3. WYNIKI I DYSKUSJA 

W tabeli 2 zestawiono wyniki badań dziesięciu próbek gleby na zawartość arsenu 

oraz pH. Obliczono stosunek stężenia arsenu w całkowitej części nadziemnej i pod-

ziemnej roślin oraz stosunek stężenia arsenu w części nadziemnej do stężenia w gle-

bie. Znajomość współczynników akumulacji zanieczyszczeń przez rośliny ma znacze-

nie przy doborze gatunków roślin przeznaczonych do fitoremediacji bądź stabilizacji 

gruntu. 

Tabela 2. Wyniki oznaczeń arsenu w badanych próbkach 

Nr próby pH gleby 

Masa  
rośliny 

g (s m) 

[As]g 
gleba 
mg/kg 

(s m) 

[As]L 
liście 
mg/kg 

(s m) 

[As]k  
korzenie 
mg/kg 

(s m) 

[As]L / [As]K 
AF = 

[As]L / [As]g 

#1 8,2 25,1 145 5,1 8,7 0,59 0,035 

#2 8,0 22,4 179 5,5 11,3 0,49 0,031 

#3 8,1 11,1 20,4 0,8 1,4 0,21 0,015 

#4 8,2 21,3 196 5,3 12,4 0,43 0,027 

#5 8,0 12,7 19,3 0,7 1,3 0,15 0,010 

#6 7,9 13,3 15,5 0,1 0,5 0,20 0,006 

#7 8,0 16,2 12,8 0,3 0,8 0,25 0,016 

#8 7,8 20,4 17,7 0,3 1,2 0,25 0,017 

#9 7,9 18,7 23,3 0,2 0,5 0,40 0,009 

Ref. 6,7 10,6 ±6,2 4,1 0,1 0,4 0,25 0,024 

Stężenie arsenu w części korzeniowej roślin było wyższe niż w części nadziem-

nej. Relacja ta została zachowana również w próbce referencyjnej, co może sugero-

wać, że jest to tendencja stała w obrębie gatunku i niezależna od stopnia zanieczysz-

czenia terenu. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie liniowej korelacji (rys. 3) mię-

dzy stężeniem arsenu w glebie oraz części podziemnej podbiału pospolitego (korzenie 
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i kłącze). Najwyższe współczynniki fitoekstrakcji
2
 stwierdzono dla próbek pobranych 

z miejsc najbardziej skażonych (próbki oznaczone numerami 1, 2, 4), wynoszące od-

powiednio 3,5, 3,1 i 2,7%. Najmniejszy współczynnik fitoekstrakcji wynoszący 0,6% 

wykazała próbka numer 5. Stosunek stężenia arsenu w liściach do stężenia arsenu  

w korzeniach był wyższy w próbkach roślin pochodzących z gleby zasobnej w arsen  

i dochodził do (0,6). Najniższy współczynnik podziału [As]L/[As]K zanotowano dla 

próbki numer 6, który wynosił (0,2). 

 

Rys. 3. Stężenie arsenu w próbkach 

Fig. 3. The arsenic concentration in samples 

Teren, na którym prowadzono badania wyróżniał się spośród sąsiednich lokaliza-

cji odmiennością szaty roślinnej. Flora występująca na działce o powierzchni około 50 

arów wykazywała nierównomierne zubożenie ilościowe zarówno w odniesieniu do 

występujących tam ilości gatunków, jak i do wytwarzanej biomasy. Ilość biomasy 

zebranej z terenu zanieczyszczonego w porównaniu do jednostkowej powierzchni była 

niższa o około 60% m/m, od ilości biomasy, jaką zebrano z sąsiedniej działki (porów-

nywano powierzchnie terenu 1 m
2
). Poniższe rysunki ilustrują różnice między roślin-

nością występującą na obszarze pobierania próbek z terenu zanieczyszczonego związ-

kami arsenu oraz roślinności występującej na terenach sąsiednich. 

                                                           
2 Stosunek stężenia arsenu w części nadziemnej rośliny do stężenia arsenu w glebie. 
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Rys. 4. Teren zanieczyszczony arsenem 

Fig. 4. The area contaminated by arsenic 

Rys. 5. Teren niezanieczyszczony arsenem  

Fig. 5. The arsenic-free area 

Gatunkiem dominującym wśród roślinności występującej na badanym terenie był 

podbiał pospolity (Tussilago farara L.). Stanowił on około 45% wszystkich roślin 

zebranych w promieniu jednego metra od punktu pobierania próbki numer 5. Zaob-

serwowano, że pomimo gorszych parametrów glebowych w miejscu skażonym, wy-

stępujący tam podbiał charakteryzował się wyższą biomasą osobniczą niż rośliny po-

brane z terenu referencyjnego. Prawdopodobnie jest to związane ze zmniejszoną kon-

kurencją międzygatunkową na terenie zanieczyszczonym, co sprzyja rozwojowi osob-

ników tego gatunku. Ponadto alkaliczność gleby terenu zanieczyszczonego arsenem 

powoduje eliminację gatunków konkurujących z podbiałem, gdyż roślina ta toleruje 

gleby zasadowe (Brown 1995).  

Artykuły poświęcone zanieczyszczeniu gleby arsenem i jego wpływowi na tole-

rancję pierwiastka przez rośliny dotyczą obszarów, gdzie dodatkowo występuje zanie-

czyszczenie innymi pierwiastkami o znaczącej toksyczności, np. talem, antymonem, 

ołowiem, miedzią, srebrem i cynkiem (Kicińska 2009; Karczewska, Kabała 2010). 

Uniemożliwia to określenie znaczenia poszczególnych związków chemicznych.  

W niniejszym badaniu teren skażony był wyłącznie arsenem, co wyróżnia ten przypa-

dek na tle podobnych badań środowiskowych. 

4. PODSUMOWANIE 

Analiza uzyskanych danych wskazuje, że stężenie arsenu w glebie jest wyższe niż 

w materiale roślinnym dla podbiału pospolitego. Badany gatunek nie spełnia warun-

ków pozwalających na uznanie go za hiperakumulatora. Wyniki badań wskazują na 

możliwość wykorzystania podbiału pospolitego do rekultywacji terenu skażonego 

arsenem w szerokim zakresie stężeń. Ze względu na koszty rekultywacji terenu i po-

dział zanieczyszczeń w układzie gleba-roślina proponowaną metodą usuwania arsenu 

z gleby jest uprawa podbiału pospolitego, koszenie roślin i utylizacja wysuszonych 

części roślin. Uprawa podbiału na terenie skażonym arsenem przebiega łatwo, mimo 

że oznaczone parametry fizykochemiczne są mniej korzystne dla roślin, niż te ozna-

czone dla gleby referencyjnej. Stopień ekstrakcji arsenu z gleby z zastosowaniem ro-

ślin zależy od wielu czynników, w tym od: 
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 gatunku rośliny,  

 zasobności gleby w materię organiczną i sole mineralne,  

 formy chemicznej zanieczyszczenia. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, bardzo duże znaczenie ma także stopień 

zanieczyszczenia gleby. Badania przeprowadzone na terenie skażonym arsenem wska-

zują na możliwość immobilizacji arsenu przez podbiał pospolity, co zmniejsza możli-

wość translokacji zanieczyszczeń. 
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OKREŚLENIE OPTYMALNYCH CHARAKTERYSTYK 

WYKORZYSTANIA HYDROMECHANICZNEJ METODY 

URABIANIA WĘGLA Z ZASTOSOWANIEM STRUGU W RÓŻNYCH 

WARUNKACH GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 

Streszczenie 

W artykule przeanalizowano możliwość efektywnego stosowania metody hydromechanicznego ura-

biania węgla z wykorzystaniem wyprzedzającego podcinania strumieniem wody w pokładzie urabianym 

strugiem. 

Istotą metody jest wstępne podcinanie ociosu na poziomie stropu i spągu, strumieniem wody pod du-

żym ciśnieniem, w celu zmniejszenia sił spójności i przylegania warstwy węgla do skał. W efekcie uzy-

skuje się znaczące zmniejszenie siły niezbędnej do urabiania górotworu i w rezultacie mniejszy wydatek 

energetyczny na jednostkę urobku. Podcinania dokonuje się cienkim strumieniem wody tłoczonej przez 

specjalnie uformowane dysze pod bardzo wysokim ciśnieniem tłocznym, powyżej 100 MPa. Przy oddzia-

ływaniu tego strumienia wody na górotwór, jego energia przekształca się w pracę mechaniczną cięcia,  

a sam strumień staje się narzędziem tnącym. W rozpatrywanym procesie urabiania górotworu są stoso-

wane dwa sposoby niszczenia materiału – jest to cięcie nożami struga z wykształceniem elementarnego 

wióra i uderzeniowe niszczenie strumieniem wody. Samo nacięcie strumieniem wody nie powoduje 

tworzenia się szczelin lub stref deformacji plastycznej w górotworze, a skała jest niszczona natychmiast 

na całym obszarze przyłożenia obciążenia, bez powodowania efektu krawędziowego. Dlatego też ciśnie-

nie wody niezbędne do wykonania nacięcia jest wprost proporcjonalne do granicznej wytrzymałości 

materiału na jednoosiowe ściskanie. 

W artykule określono uogólnione zależności między regulowanymi parametrami podcinania i strata-

mi energii zużytej na urabianie węgla zalegającego w skałach o wysokich charakterystykach wytrzyma-

łościowych. Z przywołanych w artykule pozycji literatury wynika, że z technologicznego punktu widze-

nia najbardziej racjonalne głębokości nacinania strumieniem wody powinny mieścić się w granicach 30–

40 mm. 

Słowa kluczowe: skała; węgiel; zasoby; urabianie; urabianie strugami; strug; zastosowanie; górnictwo; 

systemy eksploatacji; hydromechanika; koncepcja. 

Determination of optimal use of hydromechanical method of coal mining using 

plane in various geological-mining conditions 

Abstract 

The article contains an assessment of the effectiveness of the application of hydromechanical 

destruction of coal deposits using the pre-emptive undercutting with waterjet in the deposite treated with 

plane. 

The aim of the work is to make a preliminary cutting of side wall at the roof and floor level, in order 

to reduce the cohesion and adhesion force between carbon layer and rocks. As a result of this cutting there 

is a significant reduction in force necessary to mine the rock mass and consequently less energy 
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expenditure per mining unit. The undercutting is carried out by a thin water stream pressed by the 

specially formed nozzles under very high pressure discharged at above 100 MPa. When this water stream 

has the influence on the material, its energy is converted into cutting mechanical work, and the stream 

itself becomes the cutting tool. In the process of mining the rock mass, the two technologies of material 

destruction are present - cutting with plane blades with elementary chip as well as impact destruction by 

the water stream. The cut with water stream does not cause the formation of cracks or zones of plastic 

deformation in rock masses and the rock is destroyed immediately at the whole surface of application of 

the load, without causing the edge effect. Therefore, the water pressure necessary for the implementation 

of the incision is directly proportional to the border strength of the material to the uniaxial compressive 

strength.  

The article specifies the generalized relationship between adjustable undercutting parameters and 

levels of lost energy used for mining the coal occuring in the rocks of high strength characteristics. On the 

basis of the bibliography referred to in the article it can be stated that from the technological point of view 

the most rational depth of cutting with waterjet should be within the limits of 30-40 mm.  

Keywords: rock; coal; resources; rock mining; plane mining; plane; using, mining; operating systems; 

hydromechanics; concept. 

1. WPROWADZENIE 

Pierwsze badania nad możliwością wykorzystania strumienia wody o bardzo dużym 

ciśnieniu do cięcia różnych materiałów były prowadzone już w latach 70. wieku XX. 

Obecnie metody opracowane na tej podstawie są stosowane w budownictwie, przemyśle 

chemicznym, górnictwie, m.in. do wytwarzania różnych produktów.  

Istotą cięcia jest wytworzenie strumienia wody wypływającej z dyszy o średnicy 

od 0,1 do 0,5 mm, pod ciśnieniem tłocznym od 1000 do 3000 bar, z prędkością od 400 

do 1000 m/s. Podczas oddziaływania strumienia wody na materiał, jego energia prze-

kształca się w pracę mechaniczną cięcia, a sam strumień staje się narzędziem tnącym. 

Podstawowymi zaletami tej metody jest brak mechanicznych i termicznych naprężeń 

w miejscu cięcia, minimalizacja obciążenia dynamicznego, brak reakcji zwrotnej na 

narzędzie tnące oraz mała szerokość szczeliny cięcia.  

2. STAN AKTUALNY 

Podstawę hydromechanicznej metody urabiania węgla i skał stanowi jednoczesne 

wykorzystywanie w organach urabiających maszyn górniczych ciągłych strumieni 

wody i mechanicznych narzędzi tnących. Istota metody polega na odpowiednim 

ukierunkowaniu strumienia wody w stosunku do tnącego mechanicznego organu. 

Pozwala to na zmniejszenie siły niezbędnej do urabiania górotworu.  

Podstawowymi zaletami hydromechanicznego sposobu urabiania węgla i słabych 

skał górniczych jest: 

 wzrost użytkowej mocy maszyn urabiających bez zwiększania ich wymiarów  

i masy, zwiększanie szybkości ich pracy (wydajności) ponad dwukrotnie, przez 

zmniejszenie sił skrawania na nożach struga od 1,5 do 1,8 razy, 

 zmniejszenie zapylenia atmosfery w przodku do wartości nieprzekraczających 

wartości dopuszczalnych, 

 poprawa struktury sortymentowej wydobywanego węgla. 



Górnictwo i Środowisko 

 87 

Istnieją trzy grupy hydromechanicznych organów urabiających przystosowanych 

do małego, średniego i dużego ciśnienia strumienia wody. 

Wykorzystanie strumieni wody o małym ciśnieniu w konstrukcjach kombajnów 

chodnikowych polega na urabianiu masywu skalnego przez noże i strumień wody  

o ciśnieniu około 4 MPa, skierowany bezpośrednio w strefę urabiania. Doświadczenia 

w zakresie stosowania takich kombajnów w Wielkiej Brytanii wykazały, że powoduje 

ona tylko niewielkie zmniejszenie zapylenia przodka i niewielkie zwiększenie żywot-

ności organów skrawających.  

Strumienie wody o średnich ciśnieniach w robotach chodnikowych przyczyniają 

się do znaczącego zmniejszenia zużycia noży, ale nie zapewniają istotnego wzrostu 

wydajności urabiania górotworu. Dlatego też, podczas drążenia chodników, najlepsze 

efekty uzyskuje się w przypadku stosowania organów urabiających z równoczesnym 

wysokociśnieniowym strumieniem wody.  

W firmach „Robbins” i „Floy Research” został opracowany, a następnie przetes-

towany, kombajn chodnikowy wyposażony w obrotowy organ urabiający. Na płycie 

czołowej kombajnu o średnicy 2 m rozmieszczono dysze stożkowe z kryształu szafiru 

o średnicy 0,25 mm. Aby wytworzyć wysokociśnieniowe strumienie wodne do 420 

MPa zastosowano dwie stacje pomp o mocach po 360 kW. W badaniach wykonanych 

na skałach granitowych o wytrzymałości na rozciąganie równej wartości jedno-

osiowego ściskania wynoszącego 235 MPa, wskaźnik penetracji wzrósł o około 1,5 do 

2 razy w porównaniu z urabianiem jedynie za pomocą mechanicznych organów 

urabiających.  

Doświadczenia w eksploatacji hydromechanicznych organów urabiających kom-

bajnów chodnikowych pozwoliły na wyodrębnienie podstawowych zalet wynikają-

cych z urabiania masywu górniczego, jakimi są: 

 rozszerzenie zakresu stosowania kombajnów chodnikowych do twardszych skał  

(o wytrzymałości na ściskanie 180–240 MPa), 

 zmniejszenie sił skrawania o 40–60% i wzrost postępu prac o 60–70%, 

 zmniejszenie momentu obrotowego i potrzebnej mocy na organie urabiającym od 

1,3 do 2,2 razy, 

 zwiększenie szybkości urabiania od 1,5 do 5 razy, bez zwiększania mocy silnika 

organu urabiającego, 

 zmniejszenie mechanicznego zużycia organu urabiającego od 2 do 6 razy, 

 przyrost wydajności kombajnu przy pracy w skale płonnej od 1,7 do 2,2 razy, przy 

zachowaniu masy i gabarytów urządzenia, 

 redukcja zapylenia o 70–85% i iskrzenia od 90 do 100%, 

 redukcja wibracji, 

 obniżenie kosztów drążenia chodników o 30–50%. 

3. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU 

Do efektywnego stosowania w przodku hydromechanicznego urabiania góro-

tworu jest niezbędne wykorzystanie strumieni wody o początkowym ciśnieniu nie 

mniejszym niż 100 MPa, a w przypadku skały płonnej ciśnienie to powinno mieścić 
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się w przedziale 200–500 MPa. A więc, kombajn chodnikowy powinien być wyposa-

żony w pompy wysokiego ciśnienia, których moc równa się mocy napędu organu 

urabiającego, a często ją przekracza. 

Duża szybkość wody na wyjściu z dyszy kształtującej strumień powoduje jej 

znaczne zużycie, przy czym trwałość dyszy szybko maleje wraz ze wzrostem ciśnienia 

początkowego. Przy ciśnieniu rzędu 70–80 MPa utwardzona dysza służy, np. 200 

godzin, a przy ciśnieniu 350 MPa – 3–4 godziny (Poduraew 1974). Trwałość szafiro-

wych i diamentowych dysz jest od 4 do 5 razy większa, ale w związku ze złożonością 

ich obróbki, nie zawsze uzyskuje się jej optymalny profil.  

Dużą trudność sprawia zaprojektowanie instalacji wodnej kombajnu chodniko-

wego i doprowadzenie wody do organu roboczego i noży. Ekonomicznie uzasadnione 

straty ciśnienia, w tej instalacji między pompą a dyszami wylotowymi, nie przekra-

czały 10–15%, co zmusza do stosowania rur o dużych średnicach (w tym również 

przewodów giętkich). 

Wszystkie przedstawione powyżej problemy mogą częściowo albo w całości 

zostać rozwiązane tylko pod warunkiem doboru technologicznych parametrów cięcia 

do konkretnych konstrukcji kombajnu chodnikowego lub ścianowego. Zakres zmien-

ności parametrów pracy układu hydromechanicznego zależy od warunków geologicz-

no-górniczych złoża, w którym będzie pracowała dana instalacja.  

Podstawowym parametrem technologicznym w hydromechanicznej metodzie 

urabiania węgla, rozpatrywanym w tej publikacji, jest zależność HΔ stanowiąca 

głębokość szczeliny wytworzonej przez strumień wody – od głębokości zabioru. 

Pochodnymi tej zależności są: szybkość przemieszczania się dysz wodnych i noży 

struga, wielkość wyprzedzenia procesu hydraulicznego nacinania górotworu w sto-

sunku do głowicy struga i bezwzględne wartości głębokości hydroszczelin i głę-

bokości zabioru. Wszystkie te parametry, w różnym stopniu zależą od charakterystyki 

mechanicznej węgla oraz skał spągu i stropu (Czerepanow 1974). 

Tak więc, określenie optymalnych wskaźników kierowania pracą hydromecha-

nicznego urządzenia strugowego sprowadza się do doboru wartości ciśnienia strumie-

nia wody działającego na górotwór, wielkości i charakteru wyprzedzenia hydroszcze-

lin w stosunku do głowicy struga, a także od szybkości przemieszczenia się głowicy 

struga. 

4. WYZNACZANIE OPTYMALNYCH CHARAKTERYSTYK NACINANIA 

GÓROTWORU STRUMIENIEM WODY 

Zgodnie z przedstawioną metodą w procesie urabiania są wykorzystywane dwa 

sposoby niszczenia materiału – jest to cięcie za pomocą struga z wykształceniem 

elementarnego wióra i uderzeniowe niszczenie strumieniem wody. Fizyka procesu  

w obu przypadkach ma odmienny charakter, dlatego do określenia stopnia wzajem-

nego wpływu tych sposobów jest niezbędne przeprowadzenie analizy oddziaływania 

tych procesów na urabianie węgla i skał. 

Uzyskanie wióra przez zastosowanie zwykłego struga ma wystarczająco prosty 

opis fizyczny, charakterystyczny dla procesu cięcia kruchych materiałów (Czere-

panow 1974). W takim przypadku pod działaniem przedniej powierzchni noża, 
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znajdującej się bezpośrednio przy tnącym brzegu skały, tworzy się system szczelin 

rozciągających się w kierunku ruchu cięcia (rys. 1). 

 

Rys. 1. Tworzenie się systemu pęknięć przed nożem urządzenia strugowego 

Fig. 1. The formation of cracks before the blade of the plane equipment 

W początkowym etapie kształtowania się wióra występuje ciągły wzrost siły 

skrawania, zapewniający równomierny rozwój głównej szczeliny (1). Trwa to do cza-

su, aż decydujące znaczenie w kształtowaniu elementu wióra będzie miało naprężenie 

zginające, które wywołuje szybkie zmniejszenie siły cięcia, wskutek oddzielenia tego 

elementu wióra od powierzchni (2). W następnym etapie występuje oczyszczanie po-

wierzchni skrawania (3) z małych kawałeczków urabianego górotworu. W niektórych 

przypadkach na powierzchni skrawania ten etap nie występuje na skutek powstawania 

głównej szczeliny poniżej powierzchni skrawania (3). Tak więc, w układzie „węgiel  

– strug” destrukcja występuje w postaci kruchego odrywania wióra, wynikającego  

z procesu rozszerzania się szczeliny pęknięcia wyprzedzającego. Praca wydatkowana 

na wykształcenie się oddzielanego wióra jest proporcjonalna do powierzchni jego 

oderwania.  

Na podstawie rozważań S.A. Christianowicza można wysnuć wniosek, że pod-

czas tworzenia się elementarnych strużyn ścinanej warstwy węgla zniszczenie odbywa 

się nie wzdłuż linii maksymalnych stycznych naprężeń, ale wzdłuż linii rozerwania, 

które tworzą się jako otaczające linie poślizgu. Powstające powierzchnie zerwania są 

geometrycznym zbiorem punktów, które charakteryzują się gwałtownymi zmianami 

naprężeń. Fizycznie powoduje to powstawanie szczelin.  

Wskaźnikiem efektywności procesu skrawania jest energochłonność Ẽ, która jest 

wielkością energii wydatkowanej na jednostkę drogi skrawania. Ogólnie rzecz biorąc 

zależność tej wielkości od energii kinetycznej struga można zapisać w postaci formuły 

 Ẽ = f(Uk, σs, l) (1) 

gdzie: 

Uk  – energia kinetyczna strugu, 

σs  – graniczna wytrzymałość węgla na ściskanie, 

l  – grubość strużyny. 

Przedstawiona zależność funkcyjna ma postać krzywej z kilkoma minimami 

odpowiadającymi optymalnym wskaźnikom strat energii. Fizycznie taki przebieg 

funkcji można wytłumaczyć w następujący sposób: przy małych wartościach energii 
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kinetycznej Uk, wartość Ẽ jest duża (proces nie jest efektywny), wraz ze wzrostem 

energii kinetycznej energochłonność procesu skrawania maleje aż do punktu 

minimum. Przy dalszym wzroście Uk wartość Ẽ znowu zaczyna wzrastać i przy 

naprężeniach, np. dwukrotnie przewyższających pierwszą optymalną wartość, osiąga 

drugie minimum.  

Proces nacinania szczelin w górotworze strumieniem wody o dużym ciśnieniu 

(rys. 2) jest zależny od: P – ciśnienia wody i średnicy otworów tworzących dysze,  

S – prędkości przemieszczania się dysz względem górotworu, odległości między 

dyszami wodnymi a górotworem, liczby „przejazdów” strugi wody oraz wytrzymałoś-

ci mechanicznej górotworu (Brener 2006).  

 

Rys. 2. Schemat procesu nacinania górotworu strugą wody o dużym ciśnieniu 

Fig. 2. The scheme of the process of undercutting the rock mass with the high pressure water stream 

Średnica dyszy formującej strumień wody, odległość między dyszą a powierz-

chnią skały i liczba przejazdów strumienia są to parametry, które albo w nieznacznym 

zakresie, albo wcale nie poddają się regulacji. Dlatego też, w dalszych rozważaniach, 

nie uwzględniono ich znaczenia.  

Nacinanie skały strumieniem wody odbywa się pod działaniem siły skierowanej 

prostopadle do nacinanej powierzchni, a podstawowymi naprężeniami powodującymi 

powstawanie szczeliny są składowe normalne. Samo nacięcie nie powoduje powstania 

szczelin lub stref deformacji plastycznej w górotworze, a skała jest niszczona 

natychmiast na całym obszarze przyłożenia obciążenia, bez powodowania efektu 

krawędziowego. Dlatego też ciśnienie wody, niezbędne do wykonania nacięcia, jest 

wprost proporcjonalne do granicznej wytrzymałości materiału na jednoosiowe 

ściskanie. Konieczne jest więc określanie wpływu ciśnienia wody na głębokość 

szczeliny (Gołowin 2005). Badania zmian ciśnienia wody w granicach od 100 do 500 

MPa, przy prędkości przemieszczania się dyszy wzdłuż powierzchni skały wynoszącej 

25 mm/s wykazały, że wzrost ciśnienia wody prowadzi do zwiększenia głębokości 

szczeliny sześciokrotnie w skałach o wytrzymałości na jednoosiowe rozciąganie 

wynoszące 85 MPa i powyżej, w przypadku skał o wytrzymałości na jednoosiowe 

rozciąganie wynoszącej 30 MPa głębokość ta wzrosła 29 razy. Różnica głębokości 

wyniosła od 3 do 87 mm. Sugeruje to, że z technologicznego punktu widzenia 

najbardziej racjonalne głębokości nacinania strumieniem wody powinny mieścić się  

w granicach 30–40 mm.  

Z uwagi na techniczne możliwości stosowania metody, za najważniejsze należy 

uznać określenie optymalnej szybkości przemieszczania się dyszy ze strumieniem 
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wody w stosunku do skały. Wyniki badań (Brener 2006; Gołowin 2005) wykazały, że 

w całym przedziale zakresu ciśnień wody zwiększenie prędkości przemieszczania się 

dysz w stosunku do skały powoduje zmniejszenie głębokości szczeliny h.  

Z kolei, szybkość przemieszczania się dyszy do cięcia strumieniem wody V może 

stać się ograniczeniem w praktyce, wyznaczono więc eksperymentalnie (Brener 2006) 

zależności między V oraz wartościami ciśnienia wody i właściwościami wytrzymałoś-

ciowymi skał. Formuła ta przedstawia się następująco:  

 V = P
2
(σs10

-2
 – 0,9)10

-3
 – σs(6,5P – 0,84) + 0,57P – 50,98 (2) 

gdzie: 

P  – ciśnienie wody, 

σs  – graniczna wytrzymałość skały na ściskanie. 

Do określania parametrów wyprzedzającego cięcia, przy wykorzystaniu hydro-

mechanicznego urządzenia strugowego, wykorzystano wyniki badań podane w publi-

kacji Kostandowa (2008). Były to wyniki badań wpływu różnych kombinacji wzajem-

nego położenia noży struga na energochłonność procesu urabiania.  

W przypadku urabiania skały o dużych wartościach parametrów wytrzymałoś-

ciowych kilkoma nożami ,otrzymano, jak należało się spodziewać, znaczny wzrost 

siły skrawania w porównaniu do skrawania pojedynczym nożem. Jednak wartość sił 

skrawania dla kilku noży nie jest prostą sumą wartości sił poszczególnych noży. 

Różnica wartości sił skrawania dla kilku noży pracujących razem w porównaniu do 

sumy sił mieściła się w przedziale 10–15%. Wynika z tego ważna konkluzja 

dotycząca cięcia materiałów przez kilka noży, a mianowicie maksymalna wydajność 

cięcia występuje w przypadku superpozycji NDC utworzonej przez tylne i wyprzedza-

jące noże. Warunek ten jest spełniony wtedy, kiedy noże przednie wyprzedzają tylne  

o długość równą odległości od swobodnej krawędzi do punktu załamania linii, wzdłuż 

której następuje urabianie górotworu. Zakładając jednakowe głębokości skrawania,  

w konsekwencji uzyskuje się, w przybliżeniu, jednakowe wartości postępu i głębo-

kości ścinania. 

Do oceny efektywności wyprzedzającego cięcia wykorzystano zredukowaną 

energochłonność urabiania skały Ẽz określoną wzorem (Kostandow 2006) 

 Ẽz = Ẽ/Ẽmin (3) 

gdzie: 

Ẽ = ,d)(d)(
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Ẽ, E  – odpowiednio właściwe i całkowite straty energii podcinania, 

Ẽmin  – możliwe do uzyskania minimalne straty energii podcinania, 

F(t), F(l) – siły skrawania w funkcji czasu i długości cięcia, 

Vs, h, l  – odpowiednio prędkość, głębokość i długość wykonanego skrawu. 
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Rys. 3. Zależność uzyskanej energochłonności urabiania od prędkości podcinania i wzajemnego 
stosunku b odległości wyprzedzenia i głębokości bruzdy 

Fig. 3. The dependence of the obtained specific energy consumption of mining and the intensity  
of undercutting as well as the mutual relation b of overtaking distance and groove depth 

Na rysunku 3 przedstawiono trzy minima specyficznej energochłonności ura-

biania górotworu, mieszczące się w granicach wartości parametru b od 0,9 do 1,38. 

Przy czym wraz ze wzrostem szybkości skrawania, dla wartości tego parametru  

w granicach od 0,2 do 0,4 obserwuje się zmniejszenie energochłonności zniszczenia 

materiału. Może to być wykorzystane przy doborze optymalnych wskaźników 

prowadzenia procesu skrawania.  

Jak wykazano powyżej, na żadnym etapie niszczenia, przy wykorzystaniu struga 

hydromechanicznego, nie występują odkształcenia plastyczne, do kolejnego wyjaś-

niania procesu może być więc wykorzystana liniowa mechanika pękań.  

Przy wykorzystaniu konwencjonalnego struga powstawanie pęknięć, dzięki 

którym odbywa się skrawanie węgla, dochodzi do skutku na podstawie dwóch 

składowych: przemieszczania się brzegów pęknięcia wzdłuż normalnej do pierwotnej 

powierzchni i deformacji i przesuwania się frontu szczeliny. Często zdarza się,  

w przypadku krzywoliniowego frontu szczeliny, że właściwości naprężeń różnią się 

(Broek 1980).  

Całka energii, inaczej J całka Czerepanowa-Rice, nie zależy od wyboru konturu 

całkowanego i dlatego nosi nazwę niezmiennej. Dla rozpatrywanego przypadku 

oznaczono przez Jx całkę w przypadku wzrostu szczeliny w kierunku osi przemiesz-

czania się struga, a przez Jy całkę dla przyrostu długości szczeliny w kierunku 

prostopadłym do osi ruchu. Wtedy kierunek wzrostu szczeliny od powierzchni jest 

zgodny z kierunkiem wektora sumarycznej zmiany energii J, którego składniki można 

określić formułą:  
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gdzie: 

KI, KII – współczynniki zdeformowania szczelin, 

k = 3 – 4  – dla płaskiej deformacji, 

k = (3 – )/1 + ) – dla płaskiego stanu naprężenia, 

 – współczynnik Poissona, 

E – moduł sprężystości. 

Biorąc pod uwagę pełny zakres strat energii podczas pracy struga hydromecha-

nicznego i ustalając związek między podstawowymi charakterystykami niszczenia 

materiału z zastosowaniem różnych sposobów, można ustalić następującą zależność 

funkcyjną 

 ẼII = H
VK

nS
l

VK

lVK

nSlVK

sss I

0,57
II

I

57,0
II

)
92,0

(
)92,0(

 (5) 

gdzie: 

S  – wielkość wyprzedzenia cięcia, 

Vs,  – szybkość przemieszczania się organu urabiającego, 

ls – głębokość cięcia organu urabiającego, 

n  – liczba przemieszczeń strumienia wody przy nacinaniu wyprzedzającym.  

5. WNIOSKI 

Czynnikiem decydującym o wyborze optymalnej charakterystyki struga 

hydromechanicznego jest wartość ciśnienia strugi wody. W takim przypadku bilans 

zużycia energii na jednostkę urobionego węgla dąży do minimum minimorum w za-

kresie wartości HΔ mieszczącym się w zakresie od 0,8 do 1,3. Jednakże, z technolo-

gicznego punktu widzenia nie ma to sensu z powodu zbyt dużych bezwzględnych 

wartości strat energii. Dlatego też, najlepszy do zaakceptowania jest przedział 

wartości HΔ od 0,2 do 0,4. Wytrzymałościowe charakterystyki węgla i skały mają tym 

większy wpływ na charakterystyki strugania, im większa jest ta różnica. Wpływ wy-

trzymałości węgla i skał ma charakter nieliniowy z maksimum w dolnych bez-

względnych różnicach ich wartości.  

Tak więc, funkcja ta może mieć zastosowanie w sterowaniu procesem wydobycia 

węgla z zastosowaniem hydromechanicznego struga, w szerokim zakresie warunków 

geologiczno-górniczych, z wykorzystaniem automatycznych systemów zarządzania 

produkcją, ponieważ umożliwia precyzyjne posługiwanie się ustalonymi jego cecha-

mi. 
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WPŁYW STRUKTURY KOPALNIANEJ SIECI WENTYLACYJNEJ 

NA SKUTECZNOŚĆ UJĘCIA METANU 

Streszczenie 

Wzrost koncentracji wydobycia, przy jednoczesnym wzroście metanonośności złoża wraz z głębokoś-

cią w otoczeniu eksploatowanych ścian, to przyczyna zwiększania wydzielania się metanu do rejonów 

eksploatacyjnych, w tym zrobów poeksploatacyjnych. Na skuteczność ujęcia metanu ze zrobów ścian 

eksploatowanych i odizolowanych mają wpływ: 
• technologia odmetanowania,  
• usytuowanie zrobów ścian, 
• struktura kopalnianej sieci wentylacyjnej.  

Duża złożoność sieci wentylacyjnych w polskich kopalniach węgla kamiennego jest wynikiem opóź-

nień inwestycyjnych w zakresie odtworzeniowym ich zdolności wentylacyjnych, w warunkach schodze-

nia z robotami górniczymi na większą głębokość. 

W artykule scharakteryzowano sieci wentylacyjne przy usytuowaniu szybów wydechowych w obsza-

rze górniczym kopalni. Omówiono także wpływ podpoziomowego usytuowania rejonów eksploatacyj-

nych na skuteczność ujęcia metanu w systemie odmetanowania oraz kształtowanie się poziomu zagroże-

nia metanowego. 

Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe; wydzielanie się metanu; kopalnia węgla kamiennego; odmeta-

nowanie; zroby; sieć wentylacyjna. 

Influence of the mine ventilation network structure on the efficiency 

of the methane drainage 

Abstract 

The increase in concentration of the extraction, with simultaneous increasing of methane bearing of 

the deposits with the depth in the area of the exploitation of longwalls is the cause of increasing methane 

emission to the areas, including post-extraction gobs. The efficiency of methane drainage from the gobs 

of the exploited longwalls as well as the isolated is influenced by the methane drainage technology, their 

location and the structure of the mine ventilation network. The high complexity of the ventilation network 

in Polish coal mines is a result of the investment delays in the aspect of the reconstruction of their 

ventilation capacity, in terms of greater depth of mining. 

The article describes the ventilation networks next to the upcast shafts at the mining area as well as 

the impact of the underlevel position of exploited areas on the effectiveness of methane drainage by 

demethanation and the formation of the level of methane hazard. 

Keywords: methane hazard; methane emission; coal mine; demethanation; gobs; ventilation network. 

1. WPROWADZENIE 

Restrukturyzacja przeprowadzana od kilkunastu lat w Polsce, ma na celu dosto-

sowanie krajowego górnictwa do wymagań gospodarki rynkowej. Polega ona m.in. na 
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ograniczaniu wielkości wydobycia, przy jednoczesnym zwiększaniu koncentracji. 

Procesy te nie spowodowały zmniejszenia zagrożenia metanowego w kopalniach, 

przyczyniły się jednak do jego skumulowania w mniejszej liczbie rejonów eksploata-

cyjnych. Sytuacja ta związana jest zarówno ze wzrostem głębokości eksploatacji, jak  

i wprowadzaniem coraz większej koncentracji wydobycia. W ostatnich kilkunastu 

latach wzrost koncentracji wydobycia wiązał się głównie ze zwiększaniem długości 

ścian, a w mniejszym stopniu ze zwiększaniem postępów eksploatacyjnych. Długość 

ściany ma największy wpływ na objętość złoża odprężonego oraz odgazowującego się 

nad i pod eksploatowaną ścianą, a tym samym na ilość metanu uwalniającego się  

z pokładów podebranych i nadebranych, zalegających w jej otoczeniu (Krause 2012). 

W latach 1995–2005 średnia długość ściany wzrosła z 158,9 do 223,5 m, tj.  

o 40,6% (Turek 2007). Ponadto zejście z eksploatacją na większą głębokość do pokła-

dów o wzrastającym nasyceniu metanem, przyczyniło się do zwiększenia jego wy-

dzielania się o około 60%, w przeliczeniu na każdą tonę wydobytego węgla. 

Zmniejszanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego to zapo-

bieganie możliwości gromadzenia się metanu w wyrobiskach w ilościach przekracza-

jących dopuszczalne przepisami. Nagromadzenie tego gazu może być przyczyną jego 

zapalenia, a w następstwie wybuchu. 

Podstawowymi sposobami zwalczania niebezpiecznych nagromadzeń metanu są 

metody aktywne, tj.: 

 wentylacyjne sposoby zwalczania zagrożenia metanowego, 

 odmetanowanie złoża. 

W ścianach wysokometanowych wentylacyjne sposoby zwalczania zagrożenia 

metanowego są często niewystarczające do obniżenia poziomu zagrożenia. Wymusza 

to stosowanie profilaktyki metanowej opartej na odmetanowaniu eksploatacyjnym. 

Zwiększenie ilości powietrza w rejonie eksploatacyjnym jest związane ze zwiększe-

niem przekrojów wyrobisk korytarzowych oraz mocy wentylatorów głównego prze-

wietrzania. 

Możliwości zwalczania zagrożenia metanowego wyłącznie za pomocą przewie-

trzania wyrobisk, należy uznać za wyczerpane. Stąd konieczność stosowania środków 

sterujących wydzielaniem się metanu przez zmniejszanie jego całkowitego dopływu 

do wyrobisk i rozdzielanie w przestrzeni oraz czasie. Jednym z najskuteczniejszych 

sposobów sterowania wydzielaniem się metanu, jest ujmowanie go przez odmetano-

wanie z przestrzeni wybranych zrobów. 

Efektywność odmetanowania jest nierozerwalnie związana ze strukturą i sposo-

bem przewietrzania kopalni, a wielkość ujęcia metanu zależy od szeregu różnorod-

nych czynników. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i środków służących inten-

syfikacji odmetanowania przez oddziaływanie kopalnianej sieci wentylacyjnej na sys-

temy odmetanowania. Położono szczególny nacisk na problematykę odmetanowania 

rejonów ścian oraz zrobów, wykorzystując doświadczenie górnicze głównie z ostat-

nich kilkunastu lat, gdy problemy związane z zagrożeniem metanowym zaczęły domi-

nować (Krause, Łukowicz 2004). 
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2.  STRUKTURA SIECI WENTYLACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH 

KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

Struktura kopalnianej sieci wentylacyjnej wiąże się z projektem udostępnienia 

złoża przed przystąpieniem do budowy nowej kopalni. Udostępnienie złoża nowo 

budowanej kopalni jest ukierunkowane na wykonanie niezbędnego zakresu wyrobisk 

umożliwiających dostęp do złoża, tak aby jak najszybciej rozpocząć eksploatację. 

Często w trakcie budowy kopalni prowadzona jest eksploatacja o wydobyciu po-

niżej docelowej zdolności wydobywczej, a jej uzyskanie nie kończy procesu inwesty-

cyjnego. Utrzymanie docelowej zdolności wydobywczej wymuszone jest udostępnia-

niem nowych partii złoża. Proces inwestycyjny w kopalni podziemnej nie może odno-

sić się wyłącznie do udostępniania i rozcinki złoża. Powinien uwzględniać także scho-

dzenie z pracami górniczymi na większą głębokość, co narzuca konieczność inwesto-

wania w sieć wentylacyjną kopalni. 

Przeprowadzany od kilkunastu lat proces restrukturyzacji polskiego górnictwa był 

przyczyną obniżania nakładów inwestycyjnych na sieci wentylacyjne kopalń, powo-

dując, że roboty górnicze (udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne) w więk-

szości poprowadzone zostały poniżej najgłębszego poziomu udostępnienia. 

Zauważono, że współczesne kopalnie węgla kamiennego charakteryzuje złożo-

ność sieci wentylacyjnych. Przyczyny tej sytuacji są następujące: 

 wieloletnie opóźnienia inwestycyjne związane z odtwarzaniem zdolności wentyla-

cyjnych dla nowych poziomów, a tym samym rejonów eksploatacyjnych, 

 integracja, najczęściej niespójnych, sieci wentylacyjnych połączonych kopalń. 

Prawidłowy proces inwestycyjny realizowany przez kopalnie węgla kamiennego, 

zakłada tworzenie kolejnych systemów wentylacyjnych dla nowych poziomów wydo-

bywczych, co powoduje sukcesywne pozostawianie zrobów poeksploatacyjnych po-

wyżej tych poziomów. Umożliwia to stosunkowo łatwą i bezproblemową „gospodar-

kę” zasobami metanu, które dopływają i gromadzą się w zrobach. Prawidłowy proces 

inwestycyjny w zakresie wentylacji oznacza wykonanie dwóch szybów: wdechowego 

do najniższego poziomu oraz wentylacyjnego do wysokości górnego zasięgu eksploa-

tacji tego poziomu. Ważne jest także wykonanie odpowiednio szerokich dróg dopro-

wadzania i odprowadzania powietrza. Opóźnienia w zakresie odtwarzania zdolności 

wentylacyjnej są przyczyną pozostawiania dużych kompleksów zrobów pod wpływem 

oddziaływania sieci wentylacyjnej, co może powodować wyraźny wzrost zagrożenia 

metanowego w czynnych wyrobiskach kopalń. Ponadto sytuację komplikuje zwięk-

szająca się głębokość eksploatacji, temperatura oraz wilgotność względna powietrza,  

a więc czynniki „utrudniające” przewietrzanie. 

Poniżej omówiono zagadnienie kształtowania się zagrożenia metanowego oraz 

zagrożenia pożarami endogenicznymi w warunkach sieci wentylacyjnych kopalń pod-

ziemnych. W badaniach uwzględniono także usytuowanie szybów wentylacyjnych  

w obszarach górniczych.  
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2.1. Sieć wentylacyjna z rejonowymi prądami normalnymi 

Sieci wentylacyjne z rejonowymi prądami normalnymi (rys. 1), bez względu 

na ilość szybów wdechowych i wentylacyjnych, charakteryzują się przede wszystkim 

dużą stabilnością prądów powietrza. Podczas przewietrzania ssącego regulacja ilo-

ściowa przepływu powietrza realizowana jest za pomocą zmian oporu poszczególnych 

bocznic. Zachowując stałe wielkości oporu, wydatek powietrza nie ulega nieprzewi-

dzianym zmianom, w efekcie poziomy zagrożeń – metanowego i pożarowego – po-

zostają stabilne.  

 

Rys. 1. Sieć wentylacyjna z rejonowymi prądami normalnymi 

Fig. 1. Ventilation network with the normal regional air-flows 

Sieci wentylacyjne z rejonowymi prądami normalnymi pozwalają na stosowanie 

wentylatorów głównych o niskich spiętrzeniach, co wpływa na ograniczanie zagroże-

nia metanowego i pożarowego. Przy konsekwentnym stosowaniu eksploatacji pól 

wybierkowych po upadzie w kierunku „z góry w dół”, kompleksy zrobów usytuowane 

są powyżej rejonów wentylacyjnych. Pozwala to na pełną kontrolę i eliminację zagro-

żenia metanowego ze strony zrobów, jak również na prowadzenie w nich efektywnego 

ujęcia metanu. Sieci wentylacyjne z rejonowymi prądami normalnymi umożliwiają 

także prowadzenie systematycznej i skutecznej likwidacji zbędnych wyrobisk, rejo-

nów oraz poziomów, na których eksploatacja została zakończona. 

Uwzględniając prowadzenie procesu odmetanowania, sieci wentylacyjne z rejo-

nowymi prądami normalnymi nie pozwalają na szerokie stosowanie regulacji, tj. ukie-

obszar
zrobów

obszar
eksploatacji

Rys. 1 - Sieć wentylacyjna z prądami normalnymi
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runkowywanie przepływów w zrobach do ujęć metanu. W stanie wolnym metan  

w zrobach zawsze gromadzi się w strefach zrobów położonych najwyżej, to znaczy na 

kontakcie z poziomami wentylacyjnymi. Wymaga to stosowania szczelniejszej izola-

cji zrobów, a także wymusza utrzymywanie infrastruktury odmetanowania na pozio-

mach wentylacyjnych. 

W przypadku udostępniania złóż węgla zarówno metanowych, jak i niemetano-

wych, ważne jest takie projektowanie kopalń i eksploatacji, aby systemy wentylacyjne 

tworzyły sieci z rejonowymi prądami normalnymi. Obecnie jednak sieci wentylacyjne 

kopalń to najczęściej sieci z rejonowymi prądami przekątnymi. 

2.2. Sieć wentylacyjna z rejonowymi prądami przekątnymi 

Przykład sieci wentylacyjnej z rejonowymi prądami przekątnymi przedstawia 

rysunek 2. Cechą charakterystyczną tego rodzaju sieci jest występująca niepewność 

kierunku przepływu powietrza w bocznicy przekątnej, uzależnionego od oporu bocz-

nic sąsiednich, z którymi łączy się bocznica przekątna.  

 

Rys. 2. Sieć wentylacyjna z rejonowymi prądami przekątnymi 

Fig. 2. Ventilation network with the diagonal regional air-flows 
Rys. 2 - Sieć wentylacyjna z prądami przekątnymi
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Przekątne usytuowanie rejonów wydobywczych bądź zrobów, w przypadku wy-

stępowania zagrożenia metanowego lub pożarowego, niesie konieczność stabilizacji 

przepływów. Jest to możliwe m.in. przez stosowanie wentylatorów głównego przewie-

trzania o wysokich spiętrzeniach. W sieciach przekątnych występują utrudnienia  

w regulacji rozpływów powietrza, a także w zakresie przewidywania wydatku i stabil-

ności prądów przy włączaniu elementów regulacji rozpływów w istniejący układ wen-

tylacyjny. 

W sieciach wentylacyjnych z rejonowymi prądami przekątnymi nie jest możliwe 

jednoznaczne określanie migracji metanu ze zrobów wypełnionych metanem do rejo-

nów wydobywczych. Zauważalne są sytuacje, gdy emisja metanu ze zrobów skiero-

wana jest do rejonów wydobywczych, a także do wyrobisk z prądami świeżego po-

wietrza, co powoduje wzrost zagrożenia metanowego w kopalni. Pojawiają się także 

problemy z prowadzeniem odmetanowania rejonów wydobywczych oraz zrobów po-

eksploatacyjnych, ponieważ trudne jest ustabilizowanie kierunków przepływu metanu 

w przepuszczalnym górotworze, jakim są zroby. 

Obecna sytuacja kopalń węgla kamiennego uniemożliwia wyeliminowanie sieci 

wentylacyjnych z rejonowymi prądami przekątnymi. Wpływ na tę sytuację mają na-

stępujące czynniki: 

 skomplikowanie sieci wentylacyjnych spowodowane zaszłościami,  

 łączenie kopalń (niejednokrotnie o różnych systemach wentylacji),  

 niedoinwestowanie struktury wentylacyjnej, przejawiające się nieoddawaniem do 

użytku pogłębianych szybów wentylacyjnych i wdechowych, 

 nielikwidowanie zbędnych poziomów wentylacyjnych.  

Duże znaczenie dla utrzymania stabilności przewietrzania oraz skuteczności od-

metanowania zrobów ma usytuowanie szybów wdechowych oraz wydechowych  

w obszarze górniczym kopalni. 

2.3. Sieć wentylacyjna z szybami wentylacyjnymi peryferyjnymi 

Najczęściej wykorzystywane w kopalniach węgla kamiennego są sieci wentyla-

cyjne z szybami wentylacyjnymi peryferyjnymi (rys. 3). W sieciach tych szyby 

wentylacyjne są zlokalizowane w rejonie granic obszaru górniczego, stąd drogi wenty-

lacyjne są długie, a wpływy eksploatacji mogą powodować zmniejszanie ich przekro-

jów. W kopalniach metanowych, przy szybach wentylacyjnych peryferyjnych, eks-

ploatacja powinna być prowadzona w kierunku od granic obszaru górniczego. Powo-

duje to powstawanie kompleksów zrobów między szybami a rejonami wydobywczy-

mi. W rezultacie zrobowe zbiorniki metanu pozostają odizolowane od czynnych ru-

chowo wyrobisk kopalni, co pozwala na lokalizację i sterowanie zrobowymi ujęciami 

metanu. 

W sytuacji, gdy szyby wentylacyjne peryferyjne nie są zgłębione na docelową 

głębokość, warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na ich pogłębianie.  

W sieciach wentylacyjnych z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi peryferyjnie 

likwidacja zbędnych poziomów i wyrobisk jest problematyczna, czasami nawet nie-

wykonalna. 
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Rys. 3. Sieć wentylacyjna z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi peryferyjnie 

Fig. 3. Ventilation network with the ventilation shafts located peripherally 

2.4. Sieć wentylacyjna z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi centralnie 

Sieci wentylacyjne z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi centralnie (rys. 

4) pozwalają na prowadzenie eksploatacji w kierunku do granic obszaru górniczego, 

przy czym drogi wentylacyjne są systematycznie wydłużane wraz z oddalaniem się 

eksploatacji od centrum kopalni. Dla dróg wentylacyjnych muszą być utrzymywane 

odpowiednie filary oporowe. Wynikające z tego straty złoża rekompensują wspólne 

filary ochronne dla szybów wdechowych oraz wentylacyjnych. 

Przy tak usytuowanych szybach w sieciach wentylacyjnych, kompleksy zrobów 

wpływają niekorzystnie na kształtowanie się zagrożenia metanowego, również pod 

względem możliwości efektywnego ujmowania z nich metanu. W tej sytuacji kom-

pleksy zrobów powstają w pobliżu centrum kopalni, a w miarę upływu czasu powięk-

szają się w kierunku granic pola. W związku z tym kompleksy zrobów znajdują się  

w oddziaływaniu wentylacji głównej przez cały czas funkcjonowania kopalni. Położe-

nie dużych kompleksów zrobów między prądami świeżego i zużytego powietrza,  

w odprężonym, a zatem nieszczelnym górotworze, powoduje niską koncentrację me-

tanu w zrobach. Stąd też pojawiające się trudności z efektywnym ujęciem metanu 

odmetanowaniem zrobów. Często ograniczone są możliwości retencjonowania metanu 

w zrobach. Sytuacja zdecydowanie poprawia się, gdy eksploatacja prowadzona jest od 

granic obszaru górniczego. 

W sieciach wentylacyjnych z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi centralnie 

ograniczona jest także możliwość likwidacji zbędnych wyrobisk. Ponadto z upływem 

czasu ulega zwiększeniu sumaryczna długość wyrobisk. 

W sieciach wentylacyjnych z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi centralnie 

odmetanowanie robót eksploatacyjnych napotyka na dobre warunki, ponieważ zroby 

czynnych ścian usytuowane są w słabym oddziaływaniu wentylacji głównej. Dodat-

kowo odgazowanie pokładów podebranych i nadebranych przebiega w naturalny, 

niezakłócony sposób. 

Rys. 3 - Sieć wentylacyjna z szybami wentylacyjymi usytuowanymi peryferyjnie
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Rys. 4. Sieć wentylacyjna z szybami wentylacyjnymi usytuowanymi centralnie 

Fig. 4. Ventilation network with the ventilation shafts located centrally 

2.5. Sieć wentylacyjna z podpoziomami 

Ostatnie dwa dziesięciolecia charakteryzuje coraz częstsze wykorzystanie sieci 

wentylacyjnych z podpoziomami (rys. 5). Dotyczy to rejonów wydobywczych oraz 

zrobów wytworzonych na skutek eksploatacji. Wzrastająca z głębokością temperatura 

wpływa w znaczący sposób na przepływy gazowe oraz emisję metanu w zrobach. 

Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się zdolność wentylacyjna wyrobisk podpo-

ziomu, bardziej dynamicznie przebiegają natomiast przepływy metanu w zrobach. 

Wytworzone na podpoziomach zroby mogą tworzyć zbiorniki metanu o znacznej 

zdolności do jego akumulowania. W zbiornikach koncentracja metanu jest bardzo 

wysoka. Jednocześnie obecność metanu w zrobach powoduje w nich wzrost ciśnienia, 

proporcjonalny do koncentracji, tworząc warunki sprzyjające efektywnemu odmeta-

nowaniu. 

W zrobach czynnych ścian, na skutek zwiększonego ciśnienia, obserwowane są 

wzmożone przepływy gazu, wypływającego w pierwszej kolejności do wyrobisk przy-

ścianowych, a następnie także do ujęć odmetanowania. Z tego powodu zmniejszają się 

możliwości efektywnego ujęcia metanu w rejonach wydobywczych, usytuowanych 

podpoziomowo. Wzrasta jednocześnie zagrożenie metanowe w wyrobiskach. Eksploa-

tacja podpoziomowa pozwala jednak na skuteczne i szybkie likwidowanie zbędnych 

wyrobisk. Po zakończeniu wybierania ścian, na podpoziomie możliwe jest prowadze-

nie skutecznego, efektywnego odmetanowania zrobów. 

Sieci wentylacyjne współczesnych kopalń odznaczają się dużym stopniem skom-

plikowania. W kopalniach funkcjonują systemy wentylacji z rejonowymi prądami 

normalnymi, obok systemów z rejonowymi prądami przekątnymi, a także szyby wen-

Rys.4 - Sieć wentylacyjna z szybami wydechowymi usytuowanymi centralnie
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tylacyjne usytuowane centralnie razem z szybami peryferyjnymi oraz podpoziomy. 

Sytuacja ta powoduje, że każdy przypadek odmetanowania powinien być rozpatrywa-

ny indywidualnie, z uwzględnieniem planu wentylacji całej kopalni. 

 

Rys. 5. Sieć wentylacyjna z podpoziomem 

Fig. 5. Ventilation network with the underlevel 

Wydzielanie się metanu do zrobów eksploatowanych ścian, a następnie do zro-

bów po zakończeniu eksploatacji, ma wpływ na kształtowanie się zagrożenia metano-

wego oraz skuteczność ujęcia metanu z odizolowanych zrobów. 

Zakończenie eksploatacji ścianą, usytuowaną w otoczeniu złoża metanowego, 

powoduje dalsze wydzielanie się metanu z pokładów nadebranych i podebranych, 

objętych strefą odprężenia eksploatacyjnego. Wraz z objętością wyeksploatowanego 

złoża zwiększa się objętość wolnego metanu w zrobach. 

Skuteczność ujęcia metanu ze zrobów poeksploatacyjnych ma wpływ na kształ-

towanie się zagrożenia metanowego w czynnych wyrobiskach kopalni w aspekcie 

zwiększającej się objętości zrobów. W kolejnym rozdziale omówiono wydzielanie się 

metanu do zrobów poeksploatacyjnych.  

3.  CHARAKTERYSTYKA WYDZIELANIA SIĘ METANU DO ZROBÓW 

POEKSPLOATACYJNYCH  

Zroby poeksploatacyjne w czynnej kopalni obejmują duże obszary górotworu, 

do których następuje stała emisja metanu. Ponadto stanowią zbiorniki wolnego meta-

nu oraz drogi jego migracji.  

Rys. 5 - Sieć wentylacyjna z podpoziomem
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Retencja metanu wolnego w zrobach pozwala na prowadzenie odmetanowania, 

mimo to zroby są źródłem zagrożenia metanowego dla wyrobisk w sieci wentylacyj-

nej. W trakcie eksploatacji wybierane są tylko niektóre pokłady węgla, pokłady nie-

przemysłowe pozostają, natomiast zroby ulegają w znacznej części odprężeniu i odga-

zowaniu. W opracowaniach naukowych sprecyzowano przebieg wydzielania się me-

tanu w warunkach eksploatacji, tj. w strefach desorpcji metanu ze ścian.  

Przebieg wydzielania się metanu w zrobach Vmz wyraża wzór empiryczny 

 
x

u
VV mmz 13,0 rs  (1) 

gdzie: 

Vm–śr – średnia metanowość bezwzględna ściany w okresie jej eksploatacji; 

u – upływ czasu od zakończenia eksploatacji ściany, lata; 

x – czas zaniku wydzielania się metanu do zrobów po zakończeniu eksploa-

tacji (jeżeli oblicza się w latach, to x = 15). 

Powyższa zależność dokładnie charakteryzuje przebieg wydzielania się metanu 

do zrobów poeksploatacyjnych, pozwalając obliczyć (dla celów projektowych) wiel-

kość odmetanowania zrobów w procesie desorpcji metanu z pokładów odprężonych 

prowadzoną eksploatacją. Wielkość wydzielania się metanu do zrobów poeksploata-

cyjnych po zakończeniu eksploatacji jest uzależniona od: 

 nasycenia metanem otaczającego złoża,  

 oddziaływania pola potencjałów aerodynamicznych w wyrobiskach na obrysie 

zrobów poeksploatacyjnych, 

 zmian ciśnienia atmosferycznego.  

Oddziaływanie zmian ciśnienia atmosferycznego na zroby opisano w kilku publi-

kacjach (Krause 2009a; Wasilewski 2009). 

Przebieg wydzielania się metanu w okresie eksploatacji oraz po jej zakończeniu 

przedstawiono na rysunku 6. Po zakończeniu eksploatacji ściany (w okresie jej likwi-

dacji, tj. do trzech miesięcy), metanowość bezwzględna maleje do 0,3Vm–śr. Odizolo-

wanie ściany od czynnych wyrobisk kopalni powoduje, że wydzielanie się metanu  

z odprężonego złoża w otoczeniu ściany przebiega przez około 15 lat, aż do całkowi-

tego zaniku.  

Jeżeli w partii pokładu wybieranych jest kilka kolejnych ścian, to wydzielanie się 

metanu w zrobach należy zsumować, otrzymując bardzo często wysokie wartości me-

tanowości.  

Na rysunku 7 przedstawiono schemat zależności występujących w zrobach po-

eksploatacyjnych. 

Emisja metanu w zrobach jest zmienna w czasie. Podczas wybierania pól ściano-

wych kolejno w partiach pokładów wielkość emisji metanu narasta „skokowo”. Po 

zaprzestaniu eksploatacji całej partii pokładu, zaznacza się powolny spadek emisji 

metanu, trwający przez około 15 lat po zakończeniu wybierania ostatniej ściany. Inne 

zależności zauważono, gdy zroby są ponownie odprężane przez eksploatację niżej 

zalegającego pokładu. 
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Rys. 6. Szacunkowy przebieg wydzielania się metanu w zrobach ściany 

Fig. 6. Estimated methane emission in longwall gobs 

 

Rys. 7. Zależności występujące w zrobach poeksploatacyjnych 

Fig. 7. Dependencies in the post-extraction gobs 
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Przebieg emisji metanu w zrobach poeksploatacyjnych zależy od zmienności ciś-

nienia w wyrobiskach związanych wentylacyjnie ze zrobami. Zmiana ciśnienia atmos-

ferycznego w wyrobiskach powoduje zmiany ciśnienia panującego w zrobach, co 

równocześnie wpływa na zmianę ciśnienia równowagi sorpcyjnej. Zmniejszenie się 

ciśnienia w zrobach powoduje spadek wielkości ciśnienia równowagi sorpcyjnej  

i wzrost emisji metanu. Potwierdzają to obserwacje ujęć odmetanowania zrobów  

w okresie obniżenia ciśnienia atmosferycznego. W tych sytuacjach zaznacza się 

wzrost ilości ujmowanego metanu oraz wzrost koncentracji metanu w gazie zrobo-

wym. Odwrotne zjawisko zachodzi przy wzroście ciśnienia atmosferycznego. 

Zasadniczy wpływ na emisję i rozkład metanu w zrobach ma również kształtowa-

nie się wartości pola potencjałów w sieci wentylacyjnej. Jak wspomniano, zroby po-

winny być wpisywane w schemat potencjalny kopalnianej sieci wentylacyjnej jako 

bocznice wirtualne. Celowe jest sporządzanie takiego schematu w kopalniach, w któ-

rych prowadzone jest odmetanowanie zrobów. Duża różnica potencjałów między wy-

robiskami sąsiadującymi ze zrobami prowadzi do zmniejszenia się powierzchni strefy 

występowania w nich metanu, a przy niewystarczającej szczelności izolacji do 

zmniejszenia się koncentracji metanu. Niewielka różnica potencjałów powoduje więk-

sze wypełnienie zrobów metanem oraz wzrost jego koncentracji w gazie zrobowym. 

Powyższe przykłady przedstawiono na rysunku 8. 

A
A

B
B

Mała różnica potencjałów
między punktem A i B

Duża różnica potencjałów
między punktem A i B

CH4

CH4

 
Rys. 8. Wpływ różnicy potencjałów na kształtowanie się strefy metanowej w zrobach 

Fig. 8. Influence of the potential difference on the formation of the methane zone in gobs 

We współczesnych kopalniach stosowane są główne wentylatory o spiętrzeniach 

dochodzących do 5000 Pa. Spiętrzenia te powodują duże różnice ciśnienia między 

poszczególnymi węzłami sieci wentylacyjnej. Wyrobiska wentylacyjne, związane ze 

zrobami istnieją wiele lat, więc ich rosnący opór, na skutek zmniejszania przekrojów, 
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wpływa na sumaryczny opór sieci. Potwierdzono, że przy „ciasnej” sieci wentylacyj-

nej, w której wyrobiska okonturowujące zroby posiadają niewielkie przekroje, nie 

można prowadzić efektywnego ujęcia metanu z tych zrobów. Aby osiągać wysoką 

efektywność odmetanowania, niezbędne jest utrzymanie odpowiednich przekrojów 

wyrobisk otaczających zroby.  

Omówione w artykule zagadnienia stanowią syntezę problemów związanych  

z wpływem sieci wentylacyjnych w polskich kopalniach węgla kamiennego na sku-

teczność ujęcia metanu odmetanowaniem. 

4. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona charakterystyka oraz analiza zmian sieci wentylacyjnych w pol-

skich kopalniach węgla kamiennego, w okresie ostatnich dwudziestu lat, pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

1. Podczas schodzenia z eksploatacją na większą głębokość do złoża o wzrastającym 

nasyceniu metanem, opóźnienia inwestycyjno-odtworzeniowe zdolności wentyla-

cyjnej kopalń przyczyniają się do tworzenia dużych kompleksów zrobowych z me-

tanem, które mogą kształtować poziom zagrożenia metanowego w czynnych wyro-

biskach kopalni. 

2. Sieci wentylacyjne współczesnych kopalń węgla kamiennego charakteryzują się 

dużym stopniem skomplikowania, wpływającym niekorzystnie na skuteczność sto-

sowanych systemów odmetanowania rejonów eksploatacyjnych oraz stosowania 

ujęcia metanu ze zrobów. 

3. W zrobach czynnych ścian usytuowanych podpoziomowo, wzrost ciśnienia gazów 

na skutek wysokiej temperatury oraz procentowych zawartości metanu w gazie 

zrobowym, intensyfikuje przepływ metanu ze zrobów do czynnych wyrobisk rejo-

nu eksploatacyjnego oraz ujęć gazu zrobowego odmetanowaniem. 

4. Opóźnienia inwestycyjne związane z budową nowych poziomów w kopalniach  

o strategicznym znaczeniu zasobowym dla gospodarki paliwowo-energetycznej 

kraju, przyczynią się do obniżenia ich obecnej zdolności wydobywczej, przy ogra-

niczonej możliwości likwidacji poziomów wentylacyjnych oraz upraszczania sieci 

wentylacyjnej. 

Artykuł jest efektem badań i analiz prowadzonych podczas realizacji zadania badaw-

czego nr 4 pt. „Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej 

koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających wę-

giel kamienny” w ramach strategicznego projektu badawczego NCBiR „Poprawa 

bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. 
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Streszczenie 

Do oceny warunków hydromorfologicznych cieków stosuje się szereg metod. Jedną z nich jest meto-

da oceny wód płynących River Habitat Survey (RHS), stanowiąca narzędzie do szczegółowego opisu 

warunków hydromorfologicznych rzek na podstawie rejestracji elementów środowiska doliny rzecznej. 

W celu przetestowania możliwości stosowania metody RHS do oceny warunków hydromorfologicznych 

rzek miejskich przeprowadzono badania na wybranych odcinkach czterech rzek przepływających przez 

centralną część konurbacji katowickiej. Uzyskane wyniki wykazują duże zróżnicowanie. Różnice otrzy-

manych wyników wystąpiły zarówno między badanymi rzekami, jak i w obrębie tego samego cieku na 

odcinkach ze sobą sąsiadujących. Przyczyn takiego zróżnicowania wyników, poza urozmaiconymi wa-

runkami zlewniowymi śląskich miast, należy upatrywać w niewielkiej liczbie czynników silnie wpływa-

jących na ocenę końcową wskaźników naturalności i przekształcenia siedliska. Wskazane jest podjęcie 

próby zastosowania metody Urban River Survey (URS), która stanowi zmodyfikowaną wersję metody 

RHS, dostosowaną do warunków miejskich. 

Słowa kluczowe: rzeki; hydromorfologia; przepływ rzeczny. 

Assessment of hydromorphological conditions of rivers in urbanised catchments 

with River Habitat Survey method 

Abstract 

To assess the stream hydromorphological conditions number of methods is used. One of them is  

a method of evaluating flowing waters River Habitat Survey (RHS) being a tool for the detailed 

description of the river hydromorphological conditions based on the registration of the environment of the 

river valley. In order to test the applicability of the RHS method to evaluate the hydromorphological 

conditions of urban rivers selected sections of four rivers flowing through the central part of the Katowice 

conurbation were investigated. The results show a wide variation. Differences in the results were both 

between the analyzed rivers, as well as within the same stream on sections adjacent to each other. The 

reasons for this results diversity, except varied river catchment conditions of Silesian cities, should be 

seen in a small number of factors that strongly influence on the final evaluation indicators and natural 

habitat transformation. It is advisable to try touse the method Urban River Survey (URS), which is  

a modified version of the RHS method adapted to urban conditions. 

Keywords: rivers; hydromorphology; river flow. 

1. WPROWADZENIE 

Hydromorfologia rzek obejmuje zbiór cech wód płynących, związanych  

z ukształtowaniem koryta rzecznego, zagospodarowaniem jego brzegów, strukturą  

                                                           
 Główny Instytut Górnictwa 
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i liczebnością roślinności oraz reżimem hydrologicznym. Do oceny warunków hy-

dromorfologicznych cieków stosuje się szereg metod (Adynkiewicz-Piragas 2006). 

Jedną z nich jest metoda oceny wód płynących River Habitat Survey (RHS), stano-

wiąca narzędzie do szczegółowego opisu warunków hydromorfologicznych rzek na 

podstawie rejestracji elementów środowiska doliny rzecznej. W metodzie tej wyko-

rzystuje się dane pochodzące z obserwacji dokonanych na obszarze pola badawczego 

obejmującego pięciusetmetrowy odcinek doliny rzecznej, jak również ze wstępnej 

analizy dokumentacyjno-kartograficznej. Metoda umożliwia kwantyfikację zareje-

strowanych cech i obliczenie wskaźników pozwalających na klasyfikację i prowadze-

nie porównań oraz wyznaczanie trendów zmian. Do najczęściej stosowanych wskaź-

ników zalicza się wskaźnik przekształcenia siedliska (Habitat Modification Score  

– HMS) oraz wskaźnik naturalności siedliska (Habitat Quality Assessment – HQA) 

(Szoszkiewicz i in. 2011). Używanie indeksów liczbowych odniesionych do warun-

ków referencyjnych pozwala na klasyfikację badanych rzek w systemie jakości stanu 

warunków hydromorfologicznych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wod-

nej. Taka klasyfikacja wymaga odniesienia do wyników badań przeprowadzonych na 

odcinkach referencyjnych, czyli najbardziej naturalnych rzekach danego typu.  

Metoda jest szeroko stosowana w wielu krajach europejskich m.in. we Włoszech, 

Słowenii, Francji, Hiszpanii i Portugalii, poza Wielką Brytanią, gdzie powstała.  

W Polsce metoda RHS jest wykorzystywana od roku 1997 przez różne ośrodki nau-

kowe w całym kraju. Szczególnie aktywni są naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, którzy przebadali około 950 odcinków rzecznych w całej Polsce. Badania 

te wykazały, że metoda RHS może być stosowana w naszym kraju we wszystkich 

typach wód płynących (Szoszkiewicz, Gebler 2011; Czerniawska-Kusza, Szoszkie-

wicz 2007). W rejonie Górnego Śląska przeprowadzono dotychczas badania pojedyn-

czych odcinków m.in. na rzekach Bobrek, Bierawka (Trząski, Mana 2008), Kłodnica 

(Osowska, Kalisz 2011), a także Korzeniec, Przyrwa i Jaworznik. 

2. METODA BADAŃ 

W metodzie RHS obserwacje prowadzi się w dwóch etapach: najpierw na rów-

nomiernie rozmieszczonych wzdłuż badanego odcinka rzeki profilach kontrolnych 

sporządza się charakterystykę podstawowych cech morfologicznych koryta i brzegów, 

a następnie przeprowadza się syntetyczną ocenę całego odcinka badawczego, 

uwzględniając różne formy morfologiczne i przekształcenia, których nie zarejestrowa-

no w pierwszym etapie. W ramach pierwszej części badania w 10 profilach kontrol-

nych rozmieszczonych co 50 m, rejestrowane są parametry fizyczne koryta, m.in. do-

minujący typ przepływu, materiał brzegów i dna, przekształcenia oraz umocnienia 

skarp i koryta. Określane jest również użytkowanie brzegów oraz struktura roślinności 

wodnej i brzegowej. W trakcie oceny syntetycznej całego badanego odcinka o długo-

ści 500 m opis uzupełniany jest o szereg elementów, np. wymiary koryta, liczba bu-

dowli wodnych, plosa, bystrza, odsypy czy też opis doliny. Dodatkowo rejestruje się 

wszystkie istotne elementy, które nie zostały ocenione w ramach pierwszej części 

badania. Efektem przeprowadzonych badań jest około 400 parametrów opisujących 

hydromorfologię koryta. W celu nadania wartości liczbowej tym parametrom oraz 
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umożliwienia porównania warunków na poszczególnych odcinkach badawczych po-

służono się trzema wskaźnikami stosowanymi i szczegółowo opisanymi w polskiej 

wersji podręcznika metody RHS:  

 wskaźnikiem naturalności siedliska (habitat quality assessment – HQA), opisują-

cym różnorodność naturalnych elementów morfologicznych koryta, 

 wskaźnikiem przekształcenia siedliska (habitat modification score – HMS), który 

charakteryzuje stopień wpływu działań człowieka na hyfromorfologię rzeki, 

 polskim wskaźnikiem przekształcenia siedliska (Polish index of habitat modifica-

tion – PIHM), który stanowi pewnego rodzaju dostosowanie wskaźnika HMS do 

warunków polskich. 

3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH CIEKÓW 

Badania przeprowadzono na wybranych odcinkach czterech rzek przepływają-

cych przez centralną część konurbacji katowickiej: Ślepiotki, Kłodnicy, Bytomki  

i Rawy. Dobór rzek podyktowany był chęcią przebadania zróżnicowanych odcinków 

rzek miejskich o jak największej ilości cech odnotowywanych w ankiecie RHS. 

Ślepiotka jest niewielkim, około ośmiokilometrowym, lewobrzeżnym dopływem 

Kłodnicy. Pomimo niewielkich rozmiarów w dawnych czasach była wykorzystywana 

gospodarczo (młyny). Rzeka jest uregulowana praktycznie na całej długości – koryto 

zostało wyprostowane i przeprofilowane, a brzegi w wielu miejscach umocnione.  

W ostatnich latach w ramach realizacji akcji pilotowej projektu REURIS zrewitalizo-

wano fragment miejskiej części doliny Ślepiotki. 

Kłodnica jest najdłuższą z przebadanych rzek, posiadającą największą zlewnię. 

Górny jej odcinek, zlokalizowany na obszarze konurbacji katowickiej, charakteryzuje 

się dużym zróżnicowaniem zagospodarowania zlewni (lasy, łąki, pola uprawne, tereny 

górnicze oraz intensywnie zabudowane obszary miejskie). Już od górnego biegu jest 

ona odbiornikiem ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych oraz zasolonych wód 

kopalnianych. 

Bytomka to prawobrzeżny dopływ Kłodnicy, przepływający przez najbardziej 

uprzemysłowione miasta województwa śląskiego: Bytom, Rudę Śląską, Zabrze i Gli-

wice. Jest przykładem bardzo silnie przekształconej rzeki, co jest efektem wielowie-

kowej działalności górniczej i przemysłowej oraz urbanizacji zlewni. W wyniku dzia-

łań gminy Bytom niewielki odcinek doliny Bytomki – w dzielnicy Szombierki, został 

zrewitalizowany. 

Rawa to jedyna z przebadanych rzek w dorzeczu Wisły. Jest przekształconą rzeką 

miejską, na znacznym odcinku całkowicie obudowaną i przykrytą. Od wielu lat jest 

pozbawiona życia biologicznego i zasilana głównie przez ścieki i wody opadowe. 

Nazywana bywa często „kanałem Rawa”. W górnym biegu całość wód przez nią pro-

wadzonych jest oczyszczana w oczyszczalni rzecznej „Klimzowiec”. 
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4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

4.1. Ślepiotka – odcinek 1 

Pierwszy pięciusetmetrowy odcinek badawczy, najwyżej położony z przebada-

nych na Ślepiotce, zlokalizowany jest poniżej ujścia Potoku Zielnego, w rejonie ul. 

Ziołowej w Katowicach-Ochojcu (50°12'43,06"N; 18°59'34,7"E – 50°12'51,26"N; 

18°59'12,86"E). Koryto rzeki na całym badanym odcinku jest wyprostowane i znacz-

nie pogłębione. Umocnienia w formie okładziny kamiennej oraz betonu występują na 

prawym brzegu, dnie koryta oraz trzystumetrowym odcinku lewego brzegu, obejmu-

jąc przeważnie całą jego wysokość. W czasie prowadzenia badań zanotowano dwa 

rodzaje przepływu wody w korycie – gładki i wartki z przewagą gładkiego. W żadnym 

z przekroi badawczych nie zaobserwowano naturalnych elementów morfologicznych 

dna lub brzegów. W górnej części badanego odcinka w pięciometrowym pasie od 

szczytu brzegów odnotowano zagospodarowanie terenu opisywane przez formularz 

RHS jako „parki i ogrody” (ogródki działkowe). Między trzecim, a siódmym przekro-

jem badawczym przeważały „łąki ekstensywne i intensywne” oraz „zakrzaczenia”. 

Ostatni dwustumetrowy odcinek obejmował zrewitalizowaną niedawno część doliny 

Ślepiotki. Formę użytkowania terenu doliny w pasie pięciometrowym od szczytu 

brzegów do niedawna można było zakwalifikować jako „zadrzewienia i zakrzacze-

nia”. W efekcie prowadzonych prac rewitalizacyjnych zostały odtworzone zbiorowis-

ka łąkowe i jednocześnie cały teren nabrał charakteru parkowego (w formularzu  

z badań zapisano jako „parki i ogrody”). Na szczytach skarp i na stokach brzegów 

przeważała jednorodna lub prosta struktura roślinności. Wśród typów zaobserwowanej 

roślinności w korycie w czterech przekrojach badawczych zanotowano mchy i wątro-

bowce, w trzech rośliny zakorzenione na brzegu z pędami płożącymi się w wodzie 

oraz w siedmiu przypadkach zaobserwowano występowanie glonów strukturalnych,  

w tym raz w ilości przekraczającej 33% powierzchni przekroju. Na zróżnicowane 

użytkowanie powierzchni w pasach pięćdziesięciometrowych od szczytu brzegów 

składają się zbiorowiska łąkowe (ekstensywne i intensywne), zakrzaczenia, parki  

i ogrody oraz strefa miejska lub podmiejska. Rozproszone kępy drzew na prawym 

brzegu oraz zadrzewienia półciągłe na lewym związane są z występowaniem odkry-

tych korzeni na brzegu oraz korzeni zanurzonych w wodzie i stanowią o dużym zacie-

nieniu koryta. Spośród atrybutów dna koryta odnotowano depozycję mułu i piasku, 

natomiast wśród cennych elementów środowiska rzecznego zidentyfikowano olsy  

i lasy łęgowe oraz sterty liści w korycie. Do gatunków roślin inwazyjnych zaobser-

wowanych na analizowanym odcinku badawczym należą: rdestowiec, uczep amery-

kański oraz niecierpek himalajski. 

4.2. Ślepiotka – odcinek 2 

Drugi odcinek badawczy zlokalizowany został poniżej odcinka 1 i obejmował 

zrekultywowaną część doliny Ślepiotki powyżej ul. Kościuszki (50°12'51,26"N; 

18°59'12,86"E - 50°12'55,43"N; 18°58'50,56"E). Asymetryczna dolina o płaskim dnie 

przecięta jest wyprostowanym i pogłębionym korytem Ślepiotki. Na przeważającym 
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odcinku koryto jest profilowane i umocnione (tylko w podstawie), a dominującym 

materiałem budowy brzegów jest ziemia. Dno koryta w sześciu przekrojach badaw-

czych umocnione jest okładziną kamienną; jako materiał dna wykazano również pia-

sek, glinę i mieszaninę kamieni i żwiru. Przeważającym typem przepływu był prze-

pływ gładki – wystąpił w siedmiu przekrojach badawczych, w pozostałych zanotowa-

no przepływ wartki. Na użytkowanie w pięciometrowych pasach od szczytów brze-

gów składały się następujące formy: „parki i ogrody” (przeważały na prawym brzegu), 

„zakrzaczenia” (przeważały na lewym brzegu) oraz „wysokie ziołorośla”. Na stokach  

i szczytach brzegów dominowała jednorodna i prosta struktura roślinności. Z roślin  

w korycie jednokrotnie zanotowano „mchy i wątrobowce”, „wynurzone szerokolistne” 

oraz „zakorzenione na brzegu z pędami płożącymi się w wodzie”, natomiast siedmio-

krotnie „glony strukturalne”. Spośród form użytkowania doliny rzecznej dominowały 

„parki i ogrody”, a ponadto odnotowano na obu brzegach: „zakrzaczenia”, „wysokie 

ziołorośla”, „zabudowę miejską i podmiejską”; dodatkowo na prawym brzegu zano-

towano „tereny podmokłe”. Koryto Ślepiotki jest w znaczącej części zacienione przez 

zadrzewienia w formie półciągłej. Na brzegach i w wodzie zaobserwowano korzenie 

drzew. Do atrybutów brzegów i dna, które wystąpiły na badanym odcinku należą: 

„erodujące i stabilne podcięcie brzegu”, „odsyp śródkorytowy” i „brzegowy bez ro-

ślin” oraz „depozycja piasku”. Do cennych przyrodniczo obiektów badanego odcinka 

zaliczono „kanały boczne”, „łozowiska” oraz „olsy” i „lasy łęgowe”. Z grupy roślin 

inwazyjnych odnotowano duże występowanie niecierpka himalajskiego i nawłoci 

kanadyjskiej oraz w mniejszej ilości rdestowca i uczepu amerykańskiego. 

4.3. Ślepiotka – odcinek 3 

Trzeci odcinek na rzece Ślepiotka został wyznaczony w Katowicach-Zadolu w re-

jonie ul. Gdańskiej (50°13'5,1"N; 18°58'16,1"E – 50°13'1,8"N; 18°58'39,6"E). Profil 

doliny na badanym odcinku jest asymetryczny, a koryto rzeki znacznie wyprostowane. 

W odróżnieniu od wyżej położonych odcinków koryto nie zostało znacząco pogłębio-

ne. W trzech przekrojach badawczych odnotowano umocnienie brzegu, przy czym raz 

umocnienie stanowiło przeważający typ materiału brzegowego. Brzeg prawy w anali-

zowanym odcinku zbudowany jest z ziemi, natomiast na lewym brzegu stwierdzono 

„ziemię”, „glinę” i w jednym przypadku „okładzinę kamienną”. Materiał dna stanowią 

w przeważającej części „kamienie i żwir” z przewagą frakcji kamienistej, a ponadto 

„piasek”, i „glina”. Dominował „przepływ gładki”, tylko w jednym przypadku odno-

towano „przepływ wartki”. W pięciu przekrojach na lewym brzegu odnotowano „sta-

bilne podcięcie brzegu”. Poza stokiem lewego brzegu dominowała jednorodna struktu-

ra roślinności. Użytkowanie pięciometrowego pasa od szczytu brzegu lewego to  

w głównej mierze „parki i ogrody”, a ponadto „łąki intensywne”, „zakrzaczenia”  

i „wysokie ziołorośla”. Na szczycie brzegu prawego przeważają formacje „łąkowe” 

oraz „zakrzaczenia”. W pięciu przekrojach badawczych odnotowano występowanie 

„mchów i wątrobowców”, w trzech „zakorzenione na brzegu z pędami płożącymi się 

w wodzie” oraz w trzech przekrojach „glony strukturalne”, w tym dwukrotnie w dużej 

ilości. Na badanym odcinku w pasie pięćdziesięciometrowym od brzegów zaobser-

wowano dużą różnorodność użytkowania gruntów: „zakrzaczenia”, „łąki intensywne  
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i ekstensywne”, „wysokie ziołorośla” oraz na prawym brzegu „parki i ogrody”. Za-

drzewienie na obu brzegach charakteryzuje się występowaniem w formie rozproszo-

nych kęp. Zacienienie koryta określono jako „znaczące”, nad korytem zwisają konary, 

na brzegach oraz w wodzie odsłonięte zostały korzenie drzew. W ocenie syntetycznej 

odcinka RHS odnotowano „utrwalone i nieutrwalone roślinnością odsypy brzegowe”, 

„odsyp śródkorytowy bez roślin” oraz „depozycję piasku”. W korycie odnotowano 

obecność stert liści. Jedynym zidentyfikowanym gatunkiem roślin inwazyjnych był 

niecierpek himalajski. 

4.4. Kłodnica – odcinek 1 

Badany odcinek obejmował fragment doliny Kłodnicy powyżej stacji wodowska-

zowej, zlokalizowanej w rejonie mostu drogowego nad Kłodnicą w Rudzie Śląskiej- 

-Halembie, poniżej ujścia potoku Jamna (50°14'13,1"N; 18°51'51,3"E – 50°14'4,4"N; 

18°52'10,6"E). Kłodnica w tym miejscu przepływa przez szeroką, płaską dolinę, okre-

śloną w formularzu RHA jako „dolina o niewidocznych zboczach”. Cały analizowany 

odcinek badawczy określony został w formularzu jako „znacząco wyprostowany”. 

Profilowanie brzegów nie jest jednak związane z umocnieniami – w jednym przekroju 

badawczym na prawym brzegu odnotowano umocnienia faszyną (na pozostałych od-

cinkach umocnienia nie występują lub faszyna już nie spełnia swojej funkcji). Mate-

riałem, z którego zbudowane są brzegi koryta jest (zgodnie z zapisem stosowanym  

w RHS) „ziemia”, natomiast na dnie zalega frakcja piaszczysta. Wyjątek stanowi 

pierwszy przekrój, zlokalizowany w bystrzu, gdzie dno koryta zbudowane jest z ka-

mieni. Poza bystrzem w pierwszym przekroju badawczym na pozostałym odcinku 

rzeki zaobserwowano „przepływ gładki”. Zagospodarowanie pasa pięciometrowego 

od szczytu lewego praktycznie na całym odcinku stanowiła „łąka intensywna”, nato-

miast na prawym brzegu w początkowym odcinku była to „strefa miejska/podmiejs-

ka”, a w dalszej kolejności „wysokie ziołorośla”, „łąka ekstensywna,” „grunty orne”  

i „łąka intensywna”. Struktura roślinności brzegu i lewego szczytu w większości była 

„jednorodna”, natomiast na prawym brzegu i szczycie dominowała struktura „prosta”  

i „złożona”. Na całej długości odcinka RHS odnotowano występowanie „roślin zako-

rzenionych w brzegu i płożących się po wodzie” oraz „glonów strukturalnych”  

– w pierwszych dwóch przekrojach badawczych w dużej ilości. Odizolowane i rozpro-

szone zadrzewienia nie powodują zacienienia koryta. Na badanym odcinku nie odno-

towano elementów cennych przyrodniczo. Spośród roślin inwazyjnych występowała 

nawłoć kanadyjska. W czasie prowadzenia badań zaobserwowano występowanie ryb 

(gatunku nie zdołano oznaczyć). 

4.5. Kłodnica – odcinek 2 

Badany odcinek był zlokalizowany poniżej kładki pieszej w rejonie kopalni „Ha-

lemba” w Rudzie Śląskiej-Halembie (50°14'18,9"N; 18°51'12,1"E – 50°14'21,0"N; 

18°52'10,6"E). Koryto rzeki w badanym fragmencie doliny nie zostało wyprostowane 

ani pogłębione, nie odnotowano również budowli piętrzących. Odcinek charakteryzo-

wał się występowaniem „licznych odsypów meandrowych” – zaobserwowano sześć 
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„odsypów nieutrwalonych roślinnością” oraz dwóch „utrwalonych przez roślinność”. 

Lewy brzeg budują „żwir z piaskiem” i „ziemia” z przewagą frakcji piaszczystej, na-

tomiast prawy brzeg zbudowany jest w przewadze z „ziemi” z fragmentami piaszczy-

stymi. Materiał określono jako „piasek”. Dominującym rodzajem przepływu był 

„przepływ gładki”, jednak aż w czterech przekrojach oznaczono „przepływ wartki”. 

Wystąpił również „przepływ rwący i wznoszący”. Praktycznie na całym badanym 

odcinku występowały „podcięcia brzegów zarówno stabilne, jak i erodujące”. Poza 

wspomnianymi wcześniej „odsypami meandrowymi” oznaczono także „odsypy brze-

gowe”. Na badanym fragmencie rzeki zidentyfikowano kilka „zastoisk bocznych”.  

W pasie pięciometrowym od szczytu brzegów przeważały „zakrzaczenia, wysokie 

ziołorośla i łąki ekstensywne”. Dominowała prosta struktura roślinności. W korycie 

nie stwierdzono występowania roślinności – częściowo identyfikacja była utrudniona 

przez dużą ilość osadów w wodzie (prawdopodobnie związaną ze zrzutem wód kopal-

nianych do rzeki powyżej badanego odcinka). Zadrzewienia wzdłuż koryta występują 

w formie ciągłej, co w efekcie powoduje znaczne zacienienie koryta, odsłonięcia ko-

rzeni na brzegach i występowanie korzeni w wodzie. Nad korytem zwisają konary,  

a w rzece odnotowano „powalone drzewa i rumosz drzewny”. W korycie zaobserwo-

wano również wystąpienie „odsypu śródkorytowego nieutrwalonego roślinnością”. Na 

badanym odcinku nie odnotowano dodatkowych cennych przyrodniczo elementów. 

Stwierdzono natomiast występowanie w dużej ilości niecierpka himalajskiego i frag-

mentarycznie nawłoci kanadyjskiej.  

4.6. Bytomka 

Fragment doliny Bytomki, na którym przeprowadzono badanie metodą RHS, to 

odcinek powyżej ul. K. Goduli w Bytomiu-Szombierkach w rejonie zabytkowego 

osiedla Kolonia Zgorzelec (50°19'40"N; 18°53'39"E – 50°19'36''N; 18°54'3''E). Dolny 

fragment analizowanego odcinka doliny został w ostatnich latach zrewitalizowany. 

Badany odcinek, który określono jako „znacząco wyprostowany”, prawie na całym 

przebiegu pozbawiony jest umocnień. W przeważającej części koryta na dnie zalega 

gruba warstwa mułu. Przepływ na całej długości jest „gładki”. Materiałem zarówno 

prawego brzegu, jak i lewego jest „ziemia”. W pierwszej zrewitalizowanej części od-

cinka w pasie brzegowym stwierdzono „łąkę intensywną” na prawym brzegu oraz 

„łąkę intensywną” i „tereny podmokłe” – związane ze zbiornikiem zapadliskowym na 

lewym brzegu. Począwszy od piątego przekroju na obu brzegach występują „zakrza-

czenia i zadrzewienia”. Struktura roślinności na brzegach w początkowym odcinku 

jest jednorodna, natomiast w drugiej części odnotowano strukturę złożoną. Tylko  

w jednym przekroju badawczym stwierdzono występowanie roślinności w korycie  

– „rośliny zakorzenione na brzegu z pędami płożącymi się w wodzie”. Zadrzewienia 

na badanym odcinku oceniono jako półciągłe na lewym brzegu i jako rozproszone 

kępy na prawym. Badany odcinek był częściowo zacieniony, nad korytem zwisały 

konary, miejscami korzenie drzew zostały odsłonięte w stoku brzegu. W korycie od-

notowano również powalone drzewa. Spośród atrybutów brzegów i dna zaobserwo-

wano „stabilne podcięcia brzegów” oraz „odsyp brzegowy nieutrwalony roślinnością”. 

W drugiej części badanego odcinka odnotowano cenne przyrodniczo „łozowiska”.  
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W rejonie badanego odcinka odnotowano kilka gatunków roślin inwazyjnych: nawłoć 

kanadyjską – w dużych ilościach, a ponadto uczep amerykański, kolczurkę klapowaną 

i rdestowiec. 

Lokalizację badanych odcinków na tle granic administracyjnych przedstawiono 

na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Lokalizacja badanych odcinków rzek 

Fig. 1. Localization of analyzed river stretches 

5. OCENA WSKAŹNIKOWA BADANYCH ODCINKÓW 

Wartości cząstkowe oraz suma punktów obliczonych dla poszczególnych odcin-

ków została przedstawiona w tabelach. 

5.1. Wskaźnik naturalności siedliska HQA 

W tabeli 1 przedstawiono punktację poszczególnych odcinków badawczych w za-

leżności od występowania ocenianych cech, mających wpływ na wartość wskaźnika 

naturalności siedliska. Na tej podstawie dla każdego odcinka obliczono wartości 

wskaźnika HQA. Jak wynika z przedstawionych danych, wartości wskaźnika HQA, 

obliczone dla analizowanych odcinków badawczych, wskazują na znaczne zróżnico-

wanie poszczególnych rzek, natomiast stosunkowo niewielkie w obrębie różnych od-

cinków badawczych tego samego cieku. Najwyższy wskaźnik naturalności – 43 pkt. 
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otrzymano dla odcinka „Kłodnica 2” – wpływa na to przede wszystkim struktura ro-

ślinności na skarpach i brzegu oraz duża ilość odsypów meandrowych w korycie. Ba-

dany odcinek Kłodnicy ma nieprofilowane, naturalnie meandrujące koryto, co pozwo-

liło na powstanie dużej liczby odsypów meandrowych. W przypadku drugiego odcin-

ka badawczego na rzece Kłodnica oraz na rzekach Ślepiotka i Bytomka, głównym 

czynnikiem stosunkowo wysokiego wskaźnika HQA była struktura roślinności na 

brzegach. Na odcinku „Ślepiotka 3” suma punktów była w dużej mierze uwarunkowa-

na zróżnicowanym charakterem materiału podłoża. Zdecydowanie najgorszy wynik, 

zgodnie z oczekiwaniami, otrzymano dla odcinka badawczego na Rawie – 4 pkt., 

gdzie jedynymi punktowanymi elementami były: charakter przepływu (3 pkt.) i użyt-

kowanie brzegu (1 pkt). 

Tabela 1. Wskaźnik naturalności siedliska HQA analizowanych odcinków 

Parametr S1 S2 S3 K1 K2 B R 

Typ przepływu 6 5 4 4 6 3 3 

Materiał dna koryta 0 4 9 4 3 5 0 

Naturalne elementy morfologiczne koryta 0 1 1 0 1 0 0 

Naturalne elementy morfologiczne brzegów 0 2 3 0 0 2 0 

Struktura roślinności brzegowej 12 12 8 11 11 11 0 

Odsypy meandrowe 0 0 0 0 16 0 0 

Grupy roślin wodnych 3 3 3 2 0 1 0 

Użytkowanie terenu w pasie 50-m od szczytu brzegu 0 1 0 0 0 1 0 

Zadrzewienia i elementy morfologiczne im towarzyszące 7 2 4 2 6 5 1 

Cenne przyrodniczo elementy środowiska rzecznego 5 5 5 0 0 0 0 

SUMA PUNKTÓW 33 35 37 23 43 28 4 

Odcinki badawcze: S1 – Ślepiotka 1; S2 – Ślepiotka 2; S3 – Ślepiotka 3; K1 – Kłodnica 1; K2 – Kłodnica 

2; B – Bytomka; R – Rawa. 

Źródło: Obliczenia własne. 

5.2. Wskaźnik przekształcenia siedliska HMS 

W tabeli 2 przedstawiono punkty przyznane poszczególnym odcinkom badaw-

czym w zależności od występowania ocenianych cech mających wpływ na przekształ-

cenie siedliska. Na tej podstawie dla każdego odcinka obliczono wartości wskaźnika 

HMS. Otrzymane wartości wskaźnika przekształcenia siedliska HMS wskazują na 

bardzo duże zróżnicowanie zarówno badanych rzek, jak i odcinków badawczych na tej 

samej rzece (nawet sąsiadujących ze sobą). Jako odcinki o najbardziej przekształco-

nych siedliskach wskazane zostały – Rawa oraz Ślepiotka 1, odpowiednio 75 i 64 pkt. 

Największy wpływ na tak wysokie wartości wskaźnika w obu przypadkach ma wypro-

filowanie, pogłębianie oraz umocnienie koryt rzecznych. Brak tych elementów zna-

cząco wpłynął na niskie wartości wskaźnika dla odcinków zlokalizowanych na By-

tomce i Kłodnicy. Najniższą wartość równą 0 pkt. otrzymano dla odcinka „Kłodnica 

2” – tego samego, dla którego obliczono najwyższą wartość HQA. Jednakże, o ile  

w tym przypadku zależność HQA i HMS była zgodna z oczekiwaniami (czyli wysoki 

wskaźnik HQA – niski wskaźnik HMS – 43:0), to w przypadku Ślepiotki stosunkowo 

wysoki wskaźnik HQA nie przekłada się na niską wartość HMS (stosunek 33:64 oraz 
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35:45). Wynika z tego, że nie można wyciągać wniosków o stanie hydromorfologicz-

nym badanego odcinka jedynie na podstawie jednego ze wskaźników. 

Tabela 2. Wskaźnik przekształcenia siedliska HMS 

Parametr S1 S2 S3 K1 K2 B R 
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umocnienie brzegów 20 14 6 2 0 1 20 

umocnienie dna koryta 20 12 0 0 0 0 20 

wyprofilowanie brzegów lub dna 10 7 10 10 0 10 10 

koryto wielodzielne 0 0 0 0 0 0 10 

obwałowanie na skarpie brzegowej 0 0 0 0 0 0 0 

przepust 0 0 0 0 0 0 0 

budowla piętrząca/przeprawa 0 0 0 0 0 0 0 

brzeg rozdeptany przez zwierzęta hodowlane 0 0 0 0 0 0 0 
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kładka dla pieszych 0 0 0 0 0 0 0 

most drogowy lub kolejowy 1 1 2 1 0 0 1 

ostroga 0 0 0 0 0 0 0 

budowla piętrząca/przeprawa 0 0 0 0 0 0 0 

przepust 0 0 0 0 0 0 0 

woda spiętrzona na skutek budowli piętrzących 0 0 0 0 0 0 0 

koryto znacząco pogłębione 10 10 0 0 0 0 10 
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materiał dna koryta pochodzenia antropogenicznego 0 0 0 0 0 0 1 

umocniony cały profil brzegu 2 0 0 0 0 0 3 

profilowany brzeg 0 0 0 0 0 0 0 

wielodzielny profil brzegu 0 0 0 0 0 0 0 

obwałowanie na skarpie brzegowej 0 0 0 0 0 0 0 

obwałowanie poza skarpą brzegową 0 0 0 0 0 0 0 

usuwanie roślin z koryta 0 0 0 0 0 0 0 

wykaszanie brzegów 1 1 1 0 0 1 0 

SUMA PUNKTÓW 64 45 19 13 0 12 75 

Odcinki badawcze: S1 – Ślepiotka 1; S2 – Ślepiotka 2; S3 – Ślepiotka 3; K1 – Kłodnica 1; K2 – Kłodnica 

2; B – Bytomka; R – Rawa. 

Źródło: Obliczenia własne. 

5.3. Polski wskaźnik przekształcenia siedliska – PIHM 

Wyniki otrzymane dla polskiego wskaźnika przekształcenia siedliska PIHM (tab. 

3), są zgodne z wynikami otrzymanymi dla wskaźnika HMS. Dodatkowym czynni-

kiem wpływającym na wzrost wartości wskaźnika jest znaczne wyprostowanie koryta. 

Podobnie jak dla wskaźnika HMS wynik otrzymany dla odcinka badawczego „Kłod-

nica 2” wyniósł 0 pkt. 
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Tabela 3. Polski wskaźnik przekształcenia siedliska PIHM 

Parametr S1 S2 S3 K1 K2 B R 
P
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ta
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en
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ao
bs

er
w

ow
an
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w
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ro
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ac
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ko
nt

ro
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umocnienia brzegów 16 12 3 0,25 0 0,5 20 
umocnienia dna koryta 20 12 0 0 0 0 20 

wyprofilowanie brzegów 10 7 10 10 0 10 10 

wielodzielny profil brzegów 0 0 0 0 0 0 0 
wyprofilowanie dna koryta 10 7 10 0 0 10 10 

obwałowanie na skarpie brzegowej 0 0 0 0 0 0 0 
przepusty 0 0 0 0 0 0 0 

budowle piętrzące 0 0 0 0 0 0 0 
przeprawy 0 0 0 0 0 0 0 

brzeg rozdeptany przez zwierzęta hodowlane  
lub człowieka 

0 0 0 0 0 0 0 

B
ud
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od
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 n

ie
za

re
je

st
ro

w
an

e 
w

 p
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h 
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nt
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mosty silnie oddziałujące na środowisko 1 0 1 0 0 0 0 

mosty średnio oddziałujące na środowisko 0 0 0 0,5 0 0 0,5 
mosty słabo oddziałujące na środowisko 0,25 0,25 0,5 0 0 0,25 0,5 

ostrogi silnie oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 
ostrogi średnio oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 

ostrogi słabo oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 

budowle poprzeczne lub bystrotoki silnie oddziałują-
ce na środowisko 

0 0 0 0 0 0 0 

budowle poprzeczne lub bystrotoki średnio oddziału-
jące na środowisko 

0 0 0 0 0 0 0 

budowle poprzeczne lub bystrotoki słabo oddziałują-
ce na środowisko 

1 0 0 0 0 0 0 

przeprawy silnie oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 
przeprawy średnio oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 

przeprawy słabo oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 

przepusty silnie oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 
przepusty średnio oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 

przepusty słabo oddziałujące na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 
woda spiętrzona na skutek obecności budowli 
piętrzących 

0 0 0 0 0 0 0 

koryto znacząco wyprostowane 10 10 10 10 0 10 10 

P
rz

ek
sz

ta
łc

en
ia

 z
ao
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er

w
ow

an
e 

po
dc
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en
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nt
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materiał dna silnie oddziałujący na środowisko 0 0 0 0 0 0 1 

materiał dna średnio oddziałujący na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 
materiał dna słabo oddziałujący na środowisko 0 0 0 0 0 0 0 

umocniony cały profil brzegu 0 0 0 0 0 0 4 
umocniona tylko podstawa brzegu 2 2 2 0 0 0 0 

profilowany brzeg 0 0 0 0 0 0 0 
wielodzielny profil brzegu 0 0 0 0 0 0 0 

obwałowanie na skarpie brzegowej 0 0 0 0 0 0 0 

obwałowanie poza skarpą brzegową 0 0 0 0 0 0 0 
usuwanie roślin z koryta 0 0 0 0 0 0 0 

wykaszanie brzegów 1 1 0 0 0 1 0 
SUMA PUNKTÓW 71,25 51,25 36,5 20,75 0 31,75 76,0 

Odcinki badawcze: S1 – Ślepiotka 1; S2 – Ślepiotka 2; S3 – Ślepiotka 3; K1 – Kłodnica 1; K2 – Kłodnica 

2; B – Bytomka; R – Rawa. 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rys. 2. Zróżnicowanie wartości wskaźników HQA i HMS dla polskich rzek ocenianych metodą RHS 
(Jusik 2007) 

Fig. 2. Diversity of HQA and HMS indicators values for Polish rivers assessed by the RHS (Jusik 2007) 

Porównując otrzymane wyniki wskaźników HQA i HMS z badaniami prowadzo-

nymi na innych obszarach Polski (rys. 2), można zauważyć, że wartości wskaźnika 

naturalności otrzymane dla badanych odcinków są zbliżone do wartości najczęściej 

otrzymywanych na terenie Polski, z wyjątkiem odcinka badawczego na rzece Rawa 

(HQA = 4). Odmienna sytuacja występuje w przypadku wskaźnika HMS. Tylko  

w przypadku jednego z odcinków na rzece Kłodnica odnotowano wskaźnik HMS taki, 

jaki najczęściej odnotowywany był w zrealizowanych w Polsce badaniach (przedział 

wartości wskaźnika HMS od 0 do 10 pkt.) Jak wynika z tego porównania, analizowa-

ne odcinki rzek należą do silnie przekształconych, stąd pomimo obliczonych wartości 

wskaźnika HQA, zbliżonych do średniej dla Polski, zanotowano znacząco gorsze wy-

niki pod względem poziomu przekształceń siedliska (HMS). 

6. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona seria badań, polegająca na ocenie, według brytyjskiej metody 

River Habitat Survey, stanu hydromorfologicznego wybranych fragmentów cieków 

miejskich, wskazuje na duże zróżnicowanie wyników. Różnice w otrzymanych wyni-

kach wystąpiły zarówno między badanymi rzekami, jak i w obrębie tego samego cieku 

na odcinkach ze sobą sąsiadujących. Przyczyn takiego zróżnicowania wyników, poza 

urozmaiconym zagospodarowaniem zlewni śląskich miast, należy upatrywać w nie-

wielkiej liczbie czynników silnie wpływających na ocenę końcową wskaźników natu-

ralności i przekształcenia siedliska. Szczególnie dotyczy to wskaźnika przekształcenia 

siedliska HMS (profilowanie, pogłębianie i umacnianie koryta). W dalszych bada-

niach należy poddać analizie realne oddziaływanie na warunki morfologiczne dolin 

rzecznych tych czynników, które silnie wpływają na ocenę wskaźnikową. Pozwoli to 

na potwierdzenie silnego zróżnicowania hydromorfologicznego dolin w zurbanizowa-

nej części Górnego Śląska lub skłoni do zweryfikowania wybranej metody badawczej. 

Zasadne jest również wzięcie pod uwagę w badaniu morfologii i przepływu rzek miej-

skich elementów, które nie są uwzględnianie w metodzie RHS, jak np. ogrodzenia 

wzdłuż lub w poprzek cieków czy zrzuty ścieków nieoczyszczonych i wód opado-

wych (w metodzie RHS uwzględnia się jedynie aspekt morfologiczny wylotów), które 
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znacząco zmieniają reżim hydrologiczny rzeki. W tym kontekście wydaje się, że za-

sadne jest przetestowanie w warunkach polskich opracowanej w Wielkiej Brytanii 

metody Urban River Survey (URS). Metoda ta bazuje na omawianej w artykule meto-

dzie RHS, stanowiąc jej modyfikację (Gurnell, Shuker 2011) i w odróżnieniu od RHS, 

która została opracowana z myślą o ocenie rzek o cechach naturalnych, jest ona ukie-

runkowana na ocenę hydromorfologiczną rzek typowo miejskich. Pozwala zarejestro-

wać znacznie więcej cech typowej rzeki miejskiej niż metoda RHS, co powinno skut-

kować precyzyjnymi wynikami pozwalającymi ocenić stan badanej rzeki. 
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MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA WYBRANYCH ODPADÓW  

Z PROCESÓW CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH 

Streszczenie 

Procesy czystych technologii węglowych w zdecydowanej większości wiążą się z produkcją odpa-

dów, które należy zagospodarować lub zutylizować. Technologiczny postęp i rozwój procesów CTW 

sprawia, że przedmiotowe odpady zaczynają być traktowane jak produkty. 

Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy sposobów zagospodarowania wybranych  

i najczęściej powstających odpadów podczas procesów należących do tzw. czystych technologii węglo-

wych. 

Scharakteryzowano najważniejsze produkty odpadowe w postaci stałej, ciekłej i gazowej, powstające  

w CTW. Sposoby i kierunki postępowania z nimi zostały przedstawione tabelarycznie. Zwrócono uwagę 

na perspektywiczne kierunki unieszkodliwiania, zwłaszcza ścieków powstających podczas podziemnego 

zgazowania węgla. 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami; odpady; czyste technologie węglowe; zgazowanie węgla; pod-

ziemne zgazowanie węgla. 

Possibilities of management of selected wastes from the processes 

of clean coal technologies 

Abstract 

Processes of clean coal technologies are in most cases related to the production of waste to be 

disposed of or managed. Technological progress and the development of CCT processes make the waste 

begin to be treated as products. 

The present article has a review character and concerns the ways of managing selected and the most 

emerging wastes during the processes of the so-called clean coal technologies. 

The work characterizes the most important wastes and products in solid, liquid and gas states created 

by CCT. Ways and directions of managing the waste and products were presented in a tabular form. The 

prospective directions of neutralizing, the sewage waste arising during underground coal gasification in 

particular, have been emphasized. 

Keywords: waste management; waste; clean coal technology; coal gasification; underground coal 

gasification. 

1. WPROWADZENIE 

Czyste technologie węglowe (CTW) obejmują m.in. sposoby pozyskiwania ener-

gii związane ze spalaniem, zgazowaniem podziemnym i powierzchniowym oraz 

upłynnianiem węgla. We wszystkich wymienionych procesach prowadzone są bada-

nia, mające zwiększyć efektywność i wydajność poszczególnych technologii.  

Czyste technologie węglowe, pomimo swojej nazwy, wiążą się zawsze z obciąże-

niem środowiska. Na każdym etapie wdrażania poszczególnych technologii powstają 
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strumienie odpadów, które należy zagospodarować lub też zutylizować. Dotyczy to 

zarówno etapu przygotowania substratów, jak i parametrów samego procesu. 

Analiza możliwości ograniczenia i eliminacji lub utylizacji odpadów, powinna 

obejmować wykorzystanie technologii niskoemisyjnych i bezodpadowych, takich jak: 

 spalanie z wykorzystywaniem technologii pyłowych i fluidalnych, prowadzone pod 

ciśnieniem atmosferycznym lub podwyższonym, 

 zaawansowane spalanie (oxy-spalanie) z zastosowaniem czystego tlenu pozwalają-

cego łatwo wydzielać CO2 ze strumienia gazów, 

 zgazowanie, a w szczególności zintegrowane układy gazowo-parowe połączone  

z produkcją paliw płynnych, 

 bezpośrednie uwodornienie węgla. 

Działania związane z doskonaleniem CTW powinny zmierzać w kierunku elimi-

nacji lub minimalizacji strumienia odpadów powstających w kolejnych procesach. Na 

podstawie analizy składu surowców i materiałów wykorzystywanych w czystych 

technologiach węglowych, a także warunków prowadzenia takich procesów, można 

określić skuteczne metody utylizacji i perspektywiczne kierunki zagospodarowania 

wybranych odpadów i produktów ubocznych. 

2. IDEA CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH 

Węgiel jest i pozostanie jeszcze przez wiele lat jednym z podstawowych świato-

wych surowców energetycznych (Polityka energetyczna… 2009). W Polsce ponad 

90% energii elektrycznej pochodzi z węgla. Jednocześnie jego spalanie w procesach 

przemysłowych jest głównym antropogenicznym źródłem emisji pyłów, SO2, CO2 

oraz NOx. Problemem ostatnich lat stała się konieczność ograniczenia emisji dwutlen-

ku węgla, gdyż jego koncentracja w atmosferze w znaczący sposób wpływa na postę-

pujące zmiany klimatu (Serzysko 2009). Zachowanie zrównoważonego rozwoju oraz 

czystego środowiska narzuca wprowadzanie coraz ostrzejszych wymagań dotyczących 

standardów emisji zanieczyszczeń. Sytuacja ta prowadzi do ciągłego doskonalenia 

technologii wykorzystujących węgiel. 

Obecnie głównymi kierunkami wykorzystania węgla są: 

 procesy spalania – produkcja energii elektrycznej oraz ciepła, 

 koksowanie – wytwarzanie koksu metalurgicznego i opałowego, 

 zgazowanie – wytwarzanie energii elektrycznej, paliwa gazowego, paliwa płynne-

go i produktów chemicznych, 

 bezpośrednie upłynnianie – wytwarzanie paliw płynnych. 

Można wyróżnić cztery główne podobszary CTW (Łączny 2011): 

1) wydobycie węgla, uwzględniające zrównoważoną gospodarkę zasobami wraz  

z przeróbką, rozumianą jako proces przygotowania do użytkowania – najczęściej 

jest to tzw. mechaniczna przeróbka węgla, 

2) transport i składowanie węgla, 
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3) wykorzystanie węgla (w energetyce oraz w przetwórstwie węgla) wraz z wszelkimi 

działaniami zmniejszającymi wpływ wykorzystania węgla na środowisko (poza za-

gadnieniem odpadów i „półproduktów”), 

4) zagospodarowanie „pozostałości” z wykorzystania węgla, nadających się do dal-

szego gospodarczego wykorzystania. 

Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji w swoim raporcie doty-

czącym CTW przyjęła definicję czystych technologii węglowych, jako: „technologii 

dotyczących przetwarzania węgla kamiennego i brunatnego dla energetyki, transportu 

i przemysłu chemicznego, które mają na celu redukcję oddziaływania na środowisko, 

ze szczególnym podkreśleniem redukcji emisji CO2 i CH4” (Serzysko 2009). 

Do najważniejszych CTW należą: 

 zgazowanie węgla w złożu stałym lub przesuwnym, w złożu fluidalnym, w reakto-

rach strumieniowych oraz w reaktorze z ciekłą kąpielą, 

 podziemne zgazowanie węgla – CRIP (ang. Continuous Retraction Injection Point) 

oraz εUCG (ang. εUnderground Coal Gasification), 

 nowoczesne techniki spalania: spalanie pyłu węglowego w złożu fluidalnym,  

w cyklu kombinowanym ze zgazowaniem, technologie nadkrytyczne i ultranadkry-

tyczne, 

 technologie redukcji emisji: technologie i urządzenia odpylające, technologie od-

siarczania spalin, redukcji tlenków azotu, wychwytywania CO2, 

 otrzymywanie paliw silnikowych i produktów chemicznych z węgla z wykorzysta-

niem metod pośrednich i bezpośrednich (Stańczyk 2008).  

3. ODPADY I PRODUKTY POWSTAJĄCE PODCZAS PROCESÓW CTW 

3.1. Odpady i produkty stałe 

Największe ilości odpadów stałych z CTW powstają w przemyśle energetycz-

nym. Spalanie węgla powoduje powstawanie stałych produktów zwanych odpadami 

paleniskowymi, tj. popiołu i żużla. Ich ilość zależy od: 

 masy zużytego węgla,  

 jakości węgla,  

 rodzaju i konstrukcji paleniska,  

 skuteczności zastosowanych urządzeń odpylających.  

Sam proces spalania może odbywać się w kotłach fluidalnych i tradycyjnych pa-

leniskach pyłowych lub rusztowych. 

W elektrowniach posiadających instalacje odsiarczania spalin powstaje dodatko-

wa grupa odpadów. Produktem mokrej IOS (instalacji odsiarczania spalin) jest głów-

nie gips. Jego wykorzystanie w budownictwie narzuca konieczność uzdatniania i speł-

niania odpowiednich wymagań jakościowych, dotyczących zarówno składu chemicz-

nego, jak i bezpieczeństwa użytkowania. W przeciwnym wypadku gips pozostaje od-

padem, który wymaga składowania. 
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Stosując technologie półsuche odsiarczania spalin, oprócz odpadów palenisko-

wych, otrzymuje się także odpad suchy z absorbera. Jest on mieszaniną składającą się 

głównie z siarczynów (niekorzystnych dla środowiska) i siarczanów wapnia oraz po-

piołu. Produktem zastosowania suchej metody odsiarczania jest suchy siarczan wapnia 

(Lorenz 2005). 

Pomimo istotnych różnic między poszczególnymi rodzajami odpadów zauważo-

no, że w skład odpadów powstających w kotłach wchodzą: 

 niepalne mineralne produkty pozostałe po spaleniu węgla lub biomasy, 

 produkty odsiarczania spalin, głównie bezwodny siarczan wapnia, 

 wolny, nieprzereagowany tlenek wapnia, 

 nadmiar sorbentu (wapienia) i produktu wtórnej karbonizacji CaO w postaci kalcy-

tu, 

 niespalony węgiel w postaci koksiku, 

 substancja mineralna stanowiąca domieszkę sorbentu (Brożyna, Mazurkiewicz 

2000; Gawlicki, Roszczynialski 2000). 

Ze względu na niską temperaturę panującą w złożach fluidalnych (ok. 850 C), 

powstające popioły są bardzo słabo spieczone. Składają się głównie z nieregularnych 

ziaren zdehydratyzowanych i zdehydroksylowanych minerałów skał płonnych, o silnie 

rozwiniętej powierzchni właściwej i znacznej aktywności puculanowej, tzn. szybko 

wchodzą w reakcje chemiczne z wodorotlenkiem wapnia. Obecny w odpadach wodo-

rotlenek wapnia także słabo spieczony, bardzo łatwo reaguje z wodą (Gawlicki, Rosz-

czynialski 2000).  

Właściwości fizykochemiczne powstających odpadów stałych uzależnione są od 

następujących czynników (Brożyna, Mazurkiewicz 2000): 

 rodzaju spalonego paliwa (węgiel kamienny i brunatny, łupki bitumiczne), 

 charakterystyki popiołu i zawartości siarki w paliwie, 

 rodzaju sorbentu, jego właściwości i rozdrobnienia oraz stosunku Ca:S w procesie 

odsiarczania, 

 konstrukcji kotła i sposobu spalania, 

 stopnia utlenienia produktów odsiarczania gazów.  

Podczas zgazowania węgla wykorzystywane są reaktory ze złożem stałym, reak-

tory fluidalne oraz przepływowe. Rozkład temperatur w reaktorach powoduje, że mi-

neralne składniki paliw stałych w niższych temperaturach ulegają spiekaniu, tworząc 

żużel granulowany (popiół denny), natomiast w wyższych ulegają stopieniu, tworząc 

żużel topiony. Jednocześnie z syngazu wytrącany jest popiół lotny lub koksik, bądź 

też ich mieszanina (Hycnar 2007). 

Pozostałości uzyskane z wypalonego paliwa w reaktorach ze złożem stałym
1
 od-

prowadzane są w postaci żużla granulowanego, natomiast wypalone paliwo w formie 

pyłu (popiół lotny) unoszone jest z syngazem na zewnątrz reaktora. Odpady te charak-

teryzują się umiarkowaną rozpuszczalnością w wodzie. 

                                                           
1 W temperaturze od 800 do 1000 C oraz pod ciśnieniem 1–10 MPa. 
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Proces w reaktorach z przesuwnym złożem prowadzi się w wyższych temperatu-

rach, powodujących stapianie się żużla oraz popiołu lotnego. 

W reaktorach ze złożem fluidalnym paliwo o drobnym uziarnieniu utrzymywane 

jest w stanie „wrzenia” pod ciśnieniem od 1 do 3 MPa (temperatura od 800 do 

1000 C). Wypalona część mineralna paliwa wyprowadzana jest jako popiół denny 

oraz lotny (koksik, związki wapnia), wydzielony z ochłodzonego gazu w cyklonie i na 

filtrach świecowych. Badania popiołów lotnych z fluidalnego procesu zgazowania 

siedmiu rodzajów węgla kamiennego i brunatnego wykazały, że zawierają one jeszcze 

węgiel w ilości od 15,6% (brunatny) do 57,7% (kamienny) (Hycnar 2003). 

W zależności od technologii, żużel oraz popioły lotne znacznie różnią się zawar-

tością koksiku. Popioły dopalane są w atmosferycznych lub ciśnieniowych palenis-

kach fluidalnych. Mogą być także zawracane do reaktora lub wyprowadzane na ze-

wnątrz do zagospodarowania (Hycnar 2006). 

Niezależnie od zastosowanej technologii zgazowania paliw, tam gdzie pozosta-

łość po spaleniu ulega stopieniu, powstający żużel topiony jest neutralny dla środowis-

ka. Zawarte w nim składniki, niejednokrotnie groźne dla środowiska w wolnej postaci, 

są nierozpuszczalne w wodzie, ponieważ większość toksycznych dla środowiska me-

tali ciężkich zawartych w węglu, w procesach zgazowania usuwana jest w formie 

związanej z żużlem topionym (Hycnar 2007).  

Półspalanie w procesach zgazowania wpływa zasadniczo na skład odpadów oraz 

podwyższenie zawartości koksiku w żużlach granulowanych i popiołach lotnych. Na 

ich duże zróżnicowanie wpływa zdecydowanie bogatsza paleta paliw kierowanych do 

zgazowania, niż ta stosowana do bezpośredniego spalania. Żużle topione wykazują 

natomiast duże podobieństwo między sobą. 

Generalnie z procesów, w których stapia się żużel, nie wydziela się popiołów lot-

nych, a jedynie zawraca je do komory topienia, skąd odprowadzane są z żużlem jako 

żużel topiony. W przypadku stosowania technologii separacji, odzysku i wydzielania, 

popioły lotne zostają zagospodarowane, tak jak żużle granulowane i popioły lotne  

z procesów zgazowania w reaktorach suchych (Hycnar 2007).  

3.2. Odpady i produkty gazowe 

Działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających po-

wietrze można podzielić na trzy rodzaje: 

 głębokie wzbogacanie węgla bądź konwersja paliw energetycznych do czystych, 

ekologicznych paliw, 

 modernizacja urządzeń wytwórczych, 

 modernizacja, wymiana lub budowa urządzeń ochronnych (elektrofiltry, instalacje 

odsiarczania, wtórne metody odazotowania) (Gajda, Barc, Jaworski 1999). 

Zanieczyszczenia powstające podczas wszystkich procesów zaliczanych do CTW 

to: 

 tlenki azotu,  

 tlenki siarki,  

 dwutlenek węgla,  
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 tlenek węgla,  

 pyły oraz zawarte w nich pierwiastki śladowe – powinny być traktowane jako za-

nieczyszczenia stałe. 

Tlenki azotu powstają podczas spalania azotu zawartego w doprowadzanym po-

wietrzu, a także w węglu. Przyczyniają się do powstawania smogu, kwaśnych deszczy 

oraz emisji gazów cieplarnianych. Emisja tlenków azotu może być zmniejszona przez 

stosowanie palników niskoemisyjnych oraz metod pierwotnych i wtórnych. Dostępne 

rozwiązania pozwalają na redukcję ich emisji do 90%.  

Emisja tlenków siarki (głównie SO2) wynika ze spalania siarki zawartej w węglu. 

Podobnie jak tlenki azotu przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy oraz 

kwaśnych aerozoli, które powodują korozję elementów stalowych i betonowych. Re-

dukcja emisji osiągana jest przez stosowanie technologii odsiarczania spalin oraz no-

woczesnych technologii spalania. W większości stopień redukcji tlenków azotu to 

ponad 90%.  

Dwutlenek węgla jest podstawowym produktem spalania wszystkich paliw za-

wierających węgiel. Zaliczany jest do głównych gazów cieplarnianych, mających 

wpływ na zmiany klimatu. Obecnie podstawową metodą ograniczania jego emisji ze 

spalania paliw energetycznych jest poprawa sprawności przetwarzania energii paliw 

na energię elektryczną, czyli zwiększenie ilości energii produkowanej z tony węgla. 

Jest to możliwe przede wszystkim przez spalanie pyłu węglowego oraz wykorzystanie 

fluidalnego złoża cyrkulacyjnego. Ogromne nadzieje związane są z wychwytywaniem 

CO2 z gazów spalinowych i magazynowaniem go w strukturach geologicznych.  

W przypadku uwodornienia węgla, emisja tego gazu w przeliczeniu na jednostkę masy 

ciekłego paliwa jest większa niż w sytuacji, gdy surowcem jest ropa naftowa. Nowe 

technologie muszą zostać tak zmodyfikowane, aby usuwanie CO2 z gazów proceso-

wych zostało włączone w ciąg technologiczny (Stańczyk 2008).  

Tlenek węgla, podobnie jak dwutlenek węgla, jest gazem, który zawsze powstaje 

podczas procesów spalania paliw. Silnie toksyczny, bezbarwny i bezwonny jest nie-

bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Zmniejszanie jego emisji polega na doskonale-

niu układów spalania oraz poprawie ich sprawności. Tlenek węgla jest również pod-

stawowym produktem w przypadku zgazowania węgla. 

Pyły to przede wszystkim cząstki substancji mineralnej zawarte w węglu. Oddzia-

łują na układ oddechowy i są przyczyną lokalnych zapyleń powietrza. Ze względu na 

ich wielkość skuteczność odpylania na elektrofiltrach i filtrach workowych wynosi 

około 99%. 

Emisja pierwiastków śladowych, tj. rtęci, selenu i arsenu wywołana jest ich 

obecnością w paliwach węglowych. Zagrożenia środowiska są minimalizowane przez 

procesy odpylania na elektrofiltrach i filtrach workowych, a także przez spalanie flui-

dalne, dozowanie do gazów odlotowych węgla aktywnego oraz odsiarczanie spalin. 

3.3. Zanieczyszczenia wód podprocesowych 

Obecnie główny problem zanieczyszczeń płynnych w czystych technologiach 

węglowych dotyczy zanieczyszczonych wód z procesów podziemnego zgazowania 
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węgla. Podczas tych procesów może dojść do skażenia zanieczyszczeniami zarówno 

wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Powstają także liczne związki organicz-

ne, głównie aromatyczne, takie jak:  

 benzen,  

 toluen,  

 etylobenzen,  

 ksyleny (razem jako BTEX),  

 fenole,  

 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).  

Z węgla oraz powstających podczas zgazowania popiołów, którym sprzyja wysoka 

temperatura prowadzenia procesu oraz obecność licznych czynników chemicznych, 

uwalniane są także znaczne ilości metali ciężkich (Liu i in. 2006). 

Wysoka temperatura, która towarzyszy procesowi zgazowania węgla, powoduje 

wzrost rozpuszczalności zanieczyszczeń w wodach. Jednocześnie zachodzi możliwość 

ich migracji do warstw wodonośnych. Niebezpiecznym zanieczyszczeniem organicz-

nym jest także amoniak oraz cyjanki (Kapusta i in. 2010).  

Podczas doświadczeń podziemnego zgazowania węgla prowadzonych w ramach 

projektu HUGE szczególną uwagę zwrócono na skład wód procesowych. Badania 

chemiczne wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości
2
 dla: BZT, ChZT, azotu 

ogólnego, cyjanków, fenoli lotnych, ogólnego węgla organicznego oraz żelaza. Wy-

jątkowo wysokie wartości posiadały wskaźniki BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, 

ksylen) i WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).  

Badania toksyczności kondensatów z procesu zgazowania węgla przeprowadzono 

w latach 80. wieku XX w USA (DeGreave, Overcast, Bergman 1980). Wysoką tok-

syczność ścieków wykazały również badania przeprowadzone na odciekach proceso-

wych w projekcie HUGE (w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie). 

Otrzymane wartości progów toksyczności zbliżone były do badań prowadzonych 

wcześniej w USA.  

4.  MOŻLIWOŚCI I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

POWSTAJĄCYCH W WYBRANYCH CTW 

Na podstawie prognoz dotyczących zużycia węgla oraz jego parametrów jako-

ściowych oszacowano, że w obecnym dziesięcioleciu nastąpi ponad 25% wzrost ilości 

zagospodarowanych produktów ubocznych i odpadów z jego przetwórstwa (Troppo 

2011). 

Prowadzone w ostatnich latach badania nad udoskonalaniem procesów CTW po-

zwoliły zwiększyć efektywność metod przekształcania węgla w wysokowydajne pali-

wa gazowe i surowce chemiczne. Z powodzeniem określono także kierunki unieszko-

dliwiania lub gospodarczego wykorzystania powstających produktów ubocznych 

                                                           
2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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(Hycnar 2003). Nowe metody oraz kierunki gospodarczego wykorzystania produktów 

ubocznych powstających w CTW, wymuszają doskonalenie warsztatu i narzędzi ba-

dawczych niezbędnych do sformalizowania i optymalizacji tego typu procesów 

(Łączny 2011). 

Warunki powstawania oraz właściwości „pozostałości poprocesowych” z CTW 

determinują kierunki ich zagospodarowania. Problemem pozostaje zarówno ilość, jak  

i duża zmienność parametrów. Zasadne wydaje się ujęcie tego zagadnienia w model 

fenomenologiczny, w którym poszczególne rodzaje oczekiwanych potrzeb, przypisane 

zostaną do właściwości fizykochemicznych surowców – głównie węgla (Łączny 

2011). 

Zgodnie z założeniami dotyczącymi wdrożenia dyrektywy 2008/98/WE z 2008 r. 

w sprawie  odpadów, Ministerstwo Środowiska zaproponowało nowelizację ustawy  

o odpadach, w której użyteczność odpadów stanowi najważniejszy kierunek zagospo-

darowania produktów ubocznych z CTW. 

Możliwość wykorzystania odpadów wynika z ich składu chemicznego oraz mine-

ralnego. Jest jednocześnie bezpośrednim wynikiem zawartości poszczególnych faz 

mineralnych i parametrów procesowych obróbki wyjściowych paliw węglowych. 

Dominującym czynnikiem pozostaje temperatura procesów, w jakiej zachodzą prze-

miany substancji węglowej w energię oraz produkty uboczne. 

Zawartość poszczególnych faz mineralnych, podatność na ługowanie i zawartość 

substancji palnych w odpadach uwarunkowane są temperaturą oraz rodzajem atmosfe-

ry w reaktorze, w którym zachodzi zgazowanie węgla. Czynnikiem wpływającym na 

stopień czystości otrzymanych produktów jest sposób wydzielania i separacji po-

szczególnych składników, np. gazów poreakcyjnych. Zwiększenie temperatury proce-

su zgazowania węgla prowadzi do otrzymania stałych produktów spalania, w których 

zwiększa się zawartość fazy szklistej, w porównaniu do procesów niskotemperaturo-

wych. Ilość powstających popiołów lotnych i żużli poreakcyjnych uzależniona jest od 

zawartości niepalnych substancji mineralnych zawartych w masie węglowej poddanej 

np. zgazowaniu. Przykładowo, żużle stanowią zazwyczaj około 20% odpadów po-

wstających w procesach wytwarzania energii z węgla (Łączny 1983).  

Zróżnicowanie parametrów „pozostałości poprocesowych” z CTW, takich jak: 

skład granulometryczny, skład chemiczny i mineralny, wynika przede wszystkim  

z rodzaju surowca oraz zróżnicowania budowy rusztów i komór reakcyjnych, w któ-

rych prowadzony jest proces utylizacji paliw. Rozkład temperatur, kształt komory 

paleniskowej oraz parametry procesu, to czynniki wywierające wpływ na strukturę  

i wielkość „pozostałości poprocesowych”. Podobne zależności związane są ze skła-

dem mineralnym powstających odpadów. Są one głównie uzależnione od składu fa-

zowego mineralnej części węgla i parametrów fizykochemicznych prowadzonego 

procesu. Dodatek reagentów pomocniczych, np. w postaci związków wapnia zmienia 

skład i właściwości otrzymywanych odpadów. Przez zmianę ilości i rodzaju dodatków 

wprowadzanych do reaktora można uzyskać produkty o założonych właściwościach. 

W procesie spalania węgla, substancja mineralna ulega przeobrażeniom fazowym, 

głównie przez stapianie. W zależności od warunków prowadzenia procesu, otrzymać 

można produkty zawierające w odpadach stałych zróżnicowany stosunek fazy szklistej 
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do fazy krystalicznej. Najczęściej zawartość fazy krystalicznej waha się w granicach 

15–50% (Strzyszcz 2004). Skład fazowy powiązany jest ściśle ze składem chemicz-

nym odpadów. Właściwości fazy szklistej zdeterminowane są dominującym udziałem 

SiO2 w strukturze. Wysoka zawartość fazy szklistej warunkuje rozpuszczalność, a tym 

samym reaktywność takich produktów, określając jednocześnie możliwość ich wyko-

rzystania, jako np. inertne wypełniacze do produkcji wyrobów bezpiecznych dla śro-

dowiska (materiały budowlane, kruszywa). Stosowanie wysokich temperatur (około 

2000 C) oraz atmosfery utleniającej, w przypadku reaktorów przepływowych, pozwa-

la na uzyskiwanie produktów spalania o dużej zawartości tlenków metali. Mogą one 

stanowić koncentraty metalurgiczne w procesach hutniczych. Przykładowo, żużle 

topione, powstające w procesie zgazowania w temperaturze 1500–2000 C w reaktorze 

przepływowym, zawierają wysoką koncentrację związków kobaltu i manganu (Hycnar 

2003). W tradycyjnych technologiach węglowych bardzo istotna staje się jednorod-

ność fazowa oraz stabilność chemiczna pozyskiwanych odpadów. W przypadku żużli 

topionych (wysoka temperatura zgazowania węgla) uzyskuje się produkt jednorodny, 

natomiast popioły lotne charakteryzują się wysoką niestabilnością. Jednym z kierun-

ków rozwiązania tego problemu jest powtórne dopalenie popiołów lotnych w reakto-

rach przepływowych. Pozwala to na ujednorodnienie i powtarzalność mineralogiczną 

oraz fazową otrzymanych produktów.  

Obecnie dominującymi kierunkami zagospodarowania odpadów powstających  

w CTW są technologie ich mineralizacji, stosowane w reaktorach z suchym i ciekłym 

odprowadzeniem żużla oraz w procesach zgazowania pozostałości z przeróbki ropy 

naftowej (Hycnar 2003). Powstające bezpośrednio stopione żużle oraz stopione popio-

ły lotne wykorzystywane są w przemyśle cementowym oraz do produkcji kruszyw  

i lekkich kompozytowych materiałów budowlanych (spienione materiały termoizola-

cyjne). Jest to związane ze składem chemicznym oraz właściwościami pucolanowymi, 

zbliżonymi do właściwości naturalnych minerałów cementotwórczych.  

Procesy realizowane w CTW pozwalają na uzyskanie bezpiecznych wypełniaczy 

do betonów specjalnych, np. lekkich betonów izolacyjnych. Warto wspomnieć o coraz 

szerszym zastosowaniu tzw. cenosfer (mikrosfer), które pozyskiwane są jako uboczny 

produkt spalania węgla kamiennego w klasycznych paleniskach w elektrowniach lub 

elektrociepłowniach. Stanowią one frakcję ziarnową popiołów lotnych o gęstości po-

zornej mniejszej niż 1,0 g/cm
3
. Cząstki te są wypełnione gazami z procesu spalania 

węgla, tj. dwutlenkiem węgla oraz azotem. Jakość cenosfer zależy od ilości zanie-

czyszczeń powstających w procesie podstawowym, tj. ilości popiołu, żużla, niedopa-

lonych części węgla, mazutu itp. (Pichór, Petri 2003). Cenosfery są doskonałym mate-

riałem izolacyjnym i wypełniającym, wykorzystywanym w zaawansowanych techno-

logiach kompozytowych (specjalne mieszanki gumowe, materiały ogniotrwałe i izola-

cyjne, bariery ekologiczne itp.). Dalsze badania nad wydzieleniem cenosfer powinny 

dotyczyć doskonalenia metod ich odzysku i uszlachetniania przy zadowalającym po-

ziomie ekonomicznym przedsięwzięcia. 

Wykorzystanie separatorów magnetycznych pozwala, m.in. na uzyskanie z popio-

łów, powstających podczas spalania węgla, wysokoprocentowych koncentratów żela-

zowych. W przypadku popiołów zawierających duże ilości tlenku glinu (około 25%), 
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opracowana została technologia otrzymywania aluminium z tego typu odpadów 

(Grzymek 1960). Ze względu na obecne ceny boksytów, stanowiących surowiec do 

produkcji aluminium, nie została ona jednak wdrożona. 

W USA stosowane są technologie odzyskiwania substancji palnych z ubocznych 

produktów spalania węgla, co pozwala na niemal 100% odzysk energii z produktów 

węglowych oraz uzyskanie materiałów mineralnych o wysokim stopniu czystości. 

Uszlachetnione odpady poddane obróbce mechanicznej znalazły zastosowanie, m.in. 

w produkcji specjalnych cementów. W Polsce głównym kierunkiem zagospodarowa-

nia odpadów powstających w CTW jest produkcja cementu i kruszyw budowlanych. 

Pewną ilość wykorzystuje się także w górnictwie do wytwarzania materiałów pod-

sadzkowych oraz sorbentów i materiałów filtracyjnych.  

Odpowiednia modyfikacja popiołów lotnych pozwala na ich wykorzystanie  

w procesie sekwestracji CO2. Szczególnie interesującym materiałem do wiązania CO2 

są popioły z kotłów fluidalnych, które stanowią znaczącą grupę odpadów mineralnych 

o wysokiej zawartości wolnego CaO, obecnie w niewielkim stopniu wykorzystywa-

nym w gospodarce. Mineralną sekwestrację można zatem zaliczyć do metod niekon-

wencjonalnego zagospodarowania popiołów.  

Istotnym problemem związanym z CTW są wody podprocesowe. Powstają one 

zarówno podczas podziemnego zgazowania węgla, jak i w reaktorach oraz instalacjach 

pozyskujących energię na powierzchni. Obecnie stan wiedzy na temat ich charakteru  

i interakcji ze środowiskiem nie jest dostateczny. Skład i ilość powstających ciekłych 

zanieczyszczeń w podziemnych procesach, zależy w głównej mierze od rodzaju (skła-

du chemicznego i mineralnego) poddanego zgazowaniu węgla oraz rodzaju czynnika 

zgazowującego (Kapusta, Stańczyk 2011). Oprócz produktów pozyskiwanych w pro-

cesie zgazowania węgla, powstaje szereg związków organicznych, głównie węglowo-

dorów aromatycznych i wielopierścieniowych, które przykładowo w warunkach pro-

cesu podziemnego zgazowania, wydzielają się w postaci kondensatów. W wysokiej 

temperaturze istnieje zagrożenie zwiększonej wymywalności jonów metali ciężkich do 

środowiska. Skalę problemu potwierdza fakt, że w badaniach prowadzonych w insta-

lacji doświadczalnej w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, powstawało około 0,5 m
3
 

wód kondensatów odpadowych na jedną tonę zgazowanego węgla (Kapusta, Stańczyk 

2011). Wymóg ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko wód piroge-

nicznych narzuca konieczność określania sposobów unieszkodliwiania powstających 

ścieków. Jednym z rozwiązań może być wykorzystanie produktów odpadowych  

z powierzchniowego zgazowania węgla (żużli stopionych) do wiązania zanieczysz-

czeń z kondensatów poreakcyjnych i uzyskiwanie bezpiecznych produktów końco-

wych w postaci samozestalającej mieszaniny. Mieszanina ta może zostać wykorzysta-

na do wypełniania podziemnych pustek poreakcyjnych.  

Innym kierunkiem unieszkodliwiania ścieków otrzymanych ze zgazowania węgla 

jest wykorzystanie bakterii oraz procesów mikrobiologicznych. Na całym świecie,  

w tym także w Europie, realizowanych było kilkanaście projektów podziemnego zga-

zowania i upłynniania węgla. Tylko w jednym z nich podjęto próbę usuwania zanie-

czyszczeń ze środowiska z udziałem mikroorganizmów. Zastosowano bakterie hetero-

troficzne, posiadające zdolność do degradacji toksycznych produktów zgazowania 
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węgla (Covell, Thomas 1996). Drobnoustroje ryzosfery, tj. bakterie i grzyby strefy 

przykorzeniowej roślin, wydzielają enzymy, m.in. oksydazy i hydrolazy, które katali-

zują reakcje rozkładu substratów organicznych, zwłaszcza węglowodorów aromatycz-

nych. Ze względu na takie właściwości konsorcja drobnoustrojów ryzosferowych wy-

korzystywana była w bioremediacji gruntów (Binet, Portal, Leyval 2000). Zastosowa-

nie procesów mikrobiologicznych jest kierunkiem wyjątkowo perspektywicznym za-

równo w przypadku bioremediacji, jak i podczas unieszkodliwiania wód podproceso-

wych ze zgazowania węgla i jego biosolubilizacji. Warto również przeanalizować 

możliwości i opłacalność rozdziału frakcyjnego otrzymanego w tym procesie konden-

satu poreakcyjnego na poszczególne składniki. Może to stanowić, w połączeniu z pro-

cesami mikrobiologicznymi, źródło cennych surowców dla przemysłu. 

5. PODSUMOWANIE  

Czyste technologie węglowe obejmują m.in.: 

 technologie naziemnego i podziemnego zgazowania węgla,  

 technologie nowoczesnego efektywnego spalania, w tym: spalanie pyłu węglowe-

go, spalanie w złożu fluidalnym, w cyklu kombinowanym ze zgazowaniem, spala-

nie w technologiach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych,  

 technologie redukcji emisji zanieczyszczeń, 

 technologie otrzymywania paliw silnikowych i produktów chemicznych z węgla 

metodami pośrednimi i bezpośrednimi.  

Największe ilości odpadów stałych powstają w górnictwie oraz w przemyśle 

energetycznym w procesie spalania węgla w kotłach fluidalnych lub w tradycyjnych 

paleniskach pyłowych i rusztowych. Podczas zgazowania węgla wykorzystuje się 

reaktory ze złożem stałym lub przesuwnym, reaktory fluidalne oraz reaktory przepły-

wowe. W reaktorach ze złożem stałym, przesuwnym lub w reaktorach fluidalnych 

otrzymywany jest żużel granulowany, popiół lotny i koksik. W reaktorach przepły-

wowych składniki mineralne w wysokiej temperaturze ulegają stopieniu, tworząc żu-

żel topiony, który jest neutralny wobec środowiska, nietoksyczny i nierozpuszczalny 

w wodzie. Koksik i popiół lotny, zawierający tlenki metali alkalicznych, są zawracane 

do reaktora. Produkty spalania stanowią niepalny, nieorganiczny materiał w postaci 

popiołu lotnego, popiołu dennego, żużla kotłowego oraz produktu odsiarczania spalin.  

Uboczne, gazowe produkty spalania węgla we wszystkich procesach to: 

 dwutlenek węgla,  

 tlenek węgla,  

 tlenki azotu,  

 tlenki siarki,  

 pierwiastki śladowe (rtęć, selen, arsen), 

 pyły, które powinny być traktowane jako zanieczyszczenia stałe. 

Zanieczyszczenia i ścieki powstające w procesach czystych technologii węglowych 

pochodzą przede wszystkim z reaktorów ze złożem fluidalnym oraz zgazowania węgla.  

W przypadku reaktorów ze złożem fluidalnym pył zawarty w odfiltrowanym gazie usu-
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wany jest w płuczce wodnej. Zanieczyszczona woda, oprócz zawiesiny pyłów, zawiera 

również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Woda kierowana jest do 

oczyszczalni mechanicznych oraz biologicznych. Dużym zagrożeniem dla środowiska 

są wody procesowe powstające podczas podziemnego zgazowania węgla, które zawiera-

ją liczne zanieczyszczenia w postaci organicznych związków aromatycznych: benzenu, 

toluenu, etylobenzenu, ksylenów (BTEX), fenoli, amoniaku, cyjanków oraz WWA.  

Kierunki i możliwości zagospodarowania odpadów z CTW przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Kierunki zagospodarowania odpadów powstających w czystych technologiach węglowych 

CTW 
Powstający  

odpad/produkt 
Sposoby wykorzystywania/kierunki zagospodarowania  

i unieszkodliwiania odpadu/produktu 

1. Zgazowanie węgla (naziemne i podziemne) 

w złożu stałym lub przesuwnym 
w złożu fluidalnym 
w reaktorach strumieniowych 
w reaktorach z ciekłą kąpielą 
CRiP 
εUCG 

żużel topiony 

produkcja spoiw budowlanych i drogowych, materiał podsadzkowy, 
kruszywo do betonu i elementów budowlanych, produkcja wełny 
mineralnej i klinkieru, wypełniacz wyrobisk górniczych, posypka  
do produkcji papy, spoiwa bezcementowe 

żużel granulowany 
surowiec do produkcji cementu, kruszywo do produkcji betonu  
i elementów budowlanych, materiał ścierny do obróbki powierzchni 
metalowych 

popiół lotny 

produkcja spoiw budowlanych, dodatek do betonów, budownictwo 
drogowe, dodatek do bloczków betonowych i półfabrykatów betono-
wych, produkcja klinkieru cementowego i ceramiki, dodatek  
do górniczych materiałów podsadzkowych 

koksik wykorzystywany jako dopalacz, może być brykietowany 

balast mineralny 

zawracany do procesów i dopalany, może być wykorzystywany  
na składowiskach odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 7 
września 2005 r. dotyczącym kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku danego typu) jako  
warstwa przesypowa lub bezpośrednio składowany 

wody procesowe zawiera-
jące BTEX, fenole, WWA, 
cyjanki, azot ogólny, 
metale ciężkie 

najbardziej perspektywiczne jest wykorzystanie procesów mikrobiolo-
gicznych i zastosowanie drobnoustrojów ryzosferowych (wydzielając 
enzymy, tj. oksydazy, hydrolazy i inne rozkładające się 
zanieczyszczenia) 

gaz syntezowy 
wytwarzanie ciekłych paliw i surowców energetycznych, stosowany  
w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji wielu podstawo-
wych surowców chemicznych, takich jak np. metanol, wodór, amoniak 

2. Nowoczesne techniki spalania 

spalanie pyłu węglowego 
spalanie w cyklu kombinowanym  
ze zgazowaniem 
technologie nadkrytyczne  
i ultranadkrytyczne 

gaz syntezowy zastosowanie takie jak w punkcie 1 

pozostałość mineralna 

przemysł cementowy i materiały budowlane, wykorzystanie  
w procesach sekwestracji (karbonatyzacji) oraz do sporządzania 
mieszanin prewencyjnych i gaśniczych, wykorzystywanych,  
np. na składowiskach odpadów powęglowych, produkcja  
nanomateriałów (filtracja, separacja, adsorpcja) 

3. Technologie redukcji emisji 

technologie i urządzenia odpylające 
technologie odsiarczania spalin 
(metody suche, półsuche i mokre) 
technologie redukcji NOx 
technologie wychwytywania CO2 

związki organiczne  
i nieorganiczne  
z procesów oczyszczania 
gazów odlotowych 

przemysł materiałów budowlanych (gipsy), surowce dla przemysłu 
chemicznego, składowanie na składowiskach (zgodnie z Rozporzą-
dzeniem z dnia 7 września 2005 r. dotyczącym kryteriów oraz proce-
dur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego 
typu) 

4. Otrzymywanie paliw silnikowych i produktów chemicznych z węgla z wykorzystaniem metod pośrednich i bezpośrednich 

Metoda Fischera-Tropscha  
(pośrednie upłynnianie węgla) 

gazowe, ciekłe i stałe 
produkty zgazowania 
węgla 

przemysł chemiczny, petrochemiczny, motoryzacyjny 
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5. WNIOSKI 

1. Właściwości fizykochemiczne odpadów powstających podczas stosowania czystych 

technologii węglowych są uzależnione od warunków prowadzenia procesów. Do-

minującym czynnikiem jest temperatura, w której prowadzony jest proces. 

2. Popioły lotne, w tym także tlenki metali i koksik mogą być wykorzystywane przez 

zawrócenie do reaktorów i dopalenie.  

3. Żużle topione oraz popioły lotne z procesów zgazowania i spalania paliw można 

wykorzystywać m.in. do produkcji cementu, spoiw (bezcementowych i niskoce-

mentowych), kruszyw lekkich i materiałów termoizolacyjnych, elementów budow-

lanych i koncentratów metali oraz jako kruszywa budowlane, materiał podsadzko-

wy i filtracyjny. Niezagospodarowane żużle topione można bezpiecznie składować.  

4. Żużle granulowane i popioły lotne z reaktorów z suchym odprowadzaniem żużla są 

w większości zawracane i dopalane w palenisku fluidalnym. Pozostałość z procesu 

może być wykorzystywana w rolnictwie, jako nawozy i biostymulatory lub poddana 

brykietowaniu i zeskładowana. 

5. Problem gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spa-

lania paliw węglowych rozwiązywany jest przez stosowanie technologii ich reduk-

cji oraz urządzenia odpylające o wysokiej skuteczności (powyżej 99,5%).  

6. Powszechnie stosowane są skuteczne metody mokrego i suchego odsiarczania spa-

lin, gdzie produktami są siarczan wapnia i gips.  

7. Zmniejszenie emisji tlenków azotu osiągane jest przez stosowanie palników nisko-

emisyjnych, spalanie wielostopniowe oraz przez selektywne metody katalityczne  

i niekatalityczne. Nowoczesne technologie pozwalają zmniejszyć emisję tlenków 

azotu o 90%.  

8. Redukcję emisji CO oraz CO2 można osiągnąć przez doskonalenie procesów i tech-

nik spalania. Dwutlenek węgla może być separowany, transportowany i składowany 

lub zatłaczany, np. do górotworu, gdzie możliwości składowania szacuje się na 

około 75 lat.  

9. Perspektywicznym kierunkiem unieszkodliwiania ścieków powstających, zwłaszcza 

podczas podziemnego zgazowania węgla, jest rozwój i wykorzystanie procesów 

mikrobiologicznych. Opierają się one na enzymatycznym rozkładzie aromatycz-

nych i alifatycznych substancji organicznych. Procesy te mogą być wykorzystywa-

ne również do bioremediacji i solubilizacji węgla. 
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