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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)
4.1. Określenie osiągnięcia
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

Techiwlogiczne i eksploatacyjne aspekty energetycznego wykorzystania
biojizasy roślinnej”
które dokumentuje cykl publikacji powiązanych tematycznie wydanych po uzyskaniu przez
wnioskodawcę stopnia naukowego doktora:
b) wykaz prac dokumentujący osiągnięcie naukowe:
L Zając G., Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T. 2014. Logistyka dostaw biomasy dla
energetyk-i zawodowej studium producentów biopatiw kompakto%ych. Logistyka 6, s.
12513-12519. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. (10 pkt)
2. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Piekarski W. 2012. Energy Biomass Characteristics of
Chosen Plants. Intemational Agrophysics 26(2), s. 167-173, DOI: l0.2478/y10247-0120025-7. Institute ofAgrophysics. Polish Acaderny ofSciences, Lublii. (20 pkt, IF 1,025)
3. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Piekarski W. 2010. C”harakteiystyka parametrów
energetycznych biomasy ślazowca pensylwańskiego (S/da hermaphrodita Rusby) na tle
il7nych rodzajów biomasy i wymagań norm europejskich. Autobusy: Technika,
Eksploatacja, Systemy Transportowe 11, s. 383-388. Instytut Naukowo-Wydawniczy
„SPATIUM”, Radom. (6 pkt)
4. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Piekarski W. 2010. Sklad chemiczny popiołu
z biomasy ślazowca pensylwańskiego (S/da hermaphrodita Rusby na tle popiolói”
z innych rodzajów biomasy. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
11, s. 389-396. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom. (6 pkt)
5. Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Krzaczek P. 2011. Pelleting Virginia
Maltow biomass. [w:] T/ze acquisition andprocessing ofbiomass of virginia mallowfor
energypurposes. Wyd. Wieś Jutra. Warszawa. (5 pkt)
6. Zając G. 2015. Impact ofdiameter ofpressing channels wid moisture onparameters of
pelletingprocess ofyirginia mallow biomass. Agricultural Engineering 1(153), s. 141150, DOI: 10.14654/ir.2015.153.115. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej,
Kraków. (5 pkt)
7. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T. 2011. Badania energetyczne kotła przy
spalaniu peletów ze ślazowca pensylwańskiego. Autobusy: Technika, Eksploatacja,
Systemy Transportowe 10, s. 425-430. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”,
Radom. (6 pkt)
8. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T. 2014. Emission ofHydrocarbons During
Combustion of Pellets Made of Virginia Matlow. Polish Journal of Enyironmental
Studies 24(3), s. 1349-1354. DOI: 10.15244/pjoes/37550 (15 pkt, IF 0,871)
—

—

—
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Łączny Impact Factor artykułów wchodzących do cyklu publikacji wg listy JCR wynosi
1,896, a suma punktów wg MNiSW 73.
—

Wkład Wnioskodawcy w 8 wyżej wymienionych prac przedstawiono w załączniku V,
natomiast oświadczenia współautorów w załączniku IV.
c) Omówienie osiągniecia naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Wstęp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce zawodowej i rozproszonej
ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia energetycznych i środowiskowych celów jakie sobie
stawia świat. Konieczność zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych oraz ograniczanie
zmian klimatu i zanieczyszczania środowiska powodowanych m.in. spalaniem paliw kopalnych
wymusiło opracowanie strategii promujących i wymuszających redukcję wykorzystania tych
paliw na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kraje Europejskie są zobowiązane do podjęcia
środków w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie zużycia
energii do 20% do roku 2020, co określone jest w dyrektywie UE 2009/28/WE w sprawie
energii ze źródeł odnawialnych [Thomson, Liddeli 2015].
Wskutek tego, w ostatnich latach na całym świecie nastąpił dynamiczny rozwój
nowoczesnych technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym z biomasy
produkowanej w rolnictwie. Biomasa jest obecnie jednym z ważniejszych źródeł energii
odnawialnej i trzecim co do wielkości podstawowym źródłem energii na świecie, po węglu
i ropie naftowej. We wszystkich swoich formach wykorzystania biomasa stanowi około 14%
światowego rocznego zużycia energii.
Potencjalne korzyści płynące z wykorzystania energii odnawialnej są wielokrotnie
podkreślane w literaturze i obejmują takie zagadnienia, jak [Hepbasli 2008; Blaschke i in. 2013]:
•
•

zmniejszenie zależności energetycznej w skali kraju jak i na szczeblu lokalnym;
pobudzanie lokalnej i regionalnej gospodarki generując nowe miejsca pracy w całym
łańcuchu, począwszy od wytwarzania urządzeń do spalania, pozyskiwania biomasy, jej
dystrybucji, przetwarzania oraz wytwarzania energii;
• promowanie regionalnych usług inżynieryjnych i doradczych specjalizujących się
w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii;
• wzrost poziomu usług dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich,
• wzrost nakładów na badania i rozwój;
• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko produkcji energii elektrycznej, itd.
Osiągnięcie rozwiązania problemów środowiskowych, z którymi mamy do czynienia
dzisiaj wymaga podjęcia potencjalnych długofalowych działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej wydaje się być jednym z najbardziej
skutecznych i efektywnych rozwiązań [Hepbasli 2008].
Biomasa charakteryzuje się wysoką czasową i przestrzenną zmiennością
w przeciwieństwie do paliw kopalnych, a jej zagospodarowanie stanowi duże wyzwanie dla
utrzymania dobrze zbilansowanej podaży [Blaschke i in. 2013]. Dodatkowo rosnące
zapotrzebowanie na biomasę powoduje, że tradycyjne jej źródła nie dają możliwości pokrycia
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zapotrzebowania na nią. Alternatywą może być biomasa pozyskiwana z celowych upraw roślin
energetycznych. Wiąże się to jednak z tworzeniem plantacji wielkoobszarowych, co może mieć
znaczący wpływ na sposób użytkowania gruntów i różnorodność biologiczną. Wszelkie
działania w zakresie produkcji biomasy i dostępności na rynku, powinny być zintegrowane
w ramach projektowania łańcucha dostaw biopaliw. Zatem projektowanie i planowanie
strategiczne łańcucha dostaw biopaliw będzie miało kluczowe znaczenie dla efektywności
ekonomicznej, roli w procesach ochrony środowiska i zapewnienia zrównoważonego rozwoju
[Foody 2003; Papapostolou i in. 201 1].
Współczesne technologie pozwalają na wykorzystanie biomasy zarówno w postaci
nieprzetworzonej jak i przetworzonej. Biomasę można wykorzystywać w szerokim zakresie:
spalając, przetwarzając ją na np. biokarbon, czy uzyskując paliwa ciekłe
w procesie
fermentacji alkoholowej, estryfikacji lub gazowe i ciekłe w procesach, fermentacji metanowej,
zgazowania i syntezy.
Systemy spalania biomasy są stale rozwijane i udoskonalane, powstają nowe, bardziej
wydajne i bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania w małej i dużej skali. Siłą napędową
są m.in. nowe surowce, takie jak słoma, zboża, trawy, które wymagają innych systemów
kontroli procesu spalania oraz nowe rozwiązania, dzięki którym można uzyskać większą
sprawność i zmniejszenie emisji [Thomson, Liddeli 2015].
W warunkach polskich obecnie najważniejszą metodą konwersji biomasy jest jej
spalanie bezpośrednie w gospodarstwach indywidualnych lub współspalanie w energetyce
zawodowej. Spalanie biomasy jest najstarszą i najbardziej dojrzałą techniką jej energetycznego
wykorzystania. Od wieków wykorzystywano drewno do ogrzewania i celów bytowych,
również współcześnie wiele gospodarstw domowych spala biomasę w różnego rodzaju piecach,
kuchniach czy kominkach, są to jednak rozwiązania które charakteryzują się małą sprawnością
i dużą emisją.
—

-

Oczywistym staje się fakt, że zagadnienie prawidłowego spalania paliw stałych nabiera
coraz większego znaczenia. Emisja NOx, CO oraz zanieczyszczeń organicznych, czy lotnych
związków organicznych jest ściśle uzależniona od technologii spalania, paliwa i technicznych
uwarunkowań jej realizacji, czyli techniki spalania oraz charakterystyki fizykochemicznej
zastosowanego paliwa i jej stabilności. Spalanie paliw w energetyce zawodowej różni się od
spalania paliw w instalacjach wytwarzających energię użyteczną do ogrzewania indywidualnych
gospodarstw domowych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Spalanie w energetyce
zawodowej podlega ścisłej kontroli i ostrym wymogom ochrony środowiska, wymusza to
wprowadzanie najlepszych, dostępnych technologii i stosowanie najskuteczniejszych sposobów
usuwania zanieczyszczeń z emitowanych spalin lub gazów procesowych czego skutkiem jest
znacząca redukcja emisji zanieczyszczeń. Spalanie konwencjonalnych paliw stałych
w gospodarstwach indywidualnych, traktowanych jako małe obiekty energetycznego spalania
(obiekty małej mocy), należy do najbardziej emisjogennych źródeł energii pierwotnej. Tradycyjne
urządzenia grzewcze stosowane w indywidualnym ogrzewnictwie to urządzenia o niskiej
sprawności energetycznej (50%), co w połączeniu z brakiem możliwości zastosowania systemów
oczyszczania spalin oraz niską wysokością emiterów powoduje że są one znaczącym źródłem
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wpływających negatywnie na środowisko i zdrowie
człowieka. Stąd rosnące zainteresowanie biomasą i nowoczesnymi kotłami ją spalającymi.
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Najnowsze rozwiązania kotłów c.o. to kotły retortowe, wyposażone w system dystrybucji
powietrza pierwotnego i wtórnego oraz retortę, do której cyklicznie doprowadzone jest
kwalifikowane stałe paliwo np. pelety drzewne. Zautomatyzowanie procesu spalania powoduje, że
charakteryzują się one bardzo wysoką sprawnością energetyczną (90%) i znaczną redukcją emisji
tlenku węgla, lotnych związków organicznych, benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych. Należy jednak zauważyć, że spalanie biomasy w kotłach
o przestarzałej konstrukcji skutkuje również dużą emisją zanieczyszczeń [Kubica 2010].
Warunkiem uzyskania wysokiej efektywności energetycznej i ekologicznej jest jednak
zastosowanie kwalifikowanych, standaryzowanych paliw. Biomasa przeznaczona do
energetycznego wykorzystania musi być, w zależności od końcowego przeznaczenia odpowiednio
przygotowana. Najczęściej poddawana jest procesowi ciśnieniowej aglomeracji, co umożliwia
zarówno zoptymalizowanie jej transportu, jak i zastosowanie automatycznych podajników.
Według niektórych opinii zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych w zakresie
ogrzewania gospodarstw domowych, na rzecz odnawialnych źródeł, jest obszarem, który może
przyczynić się realizacji celów krajowych w zakresie wykorzystania OZE, jednocześnie
przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w porównaniu do spalania
paliw kopalnych [Kisiel, Stolarski 2004; Saidur i in. 2011; Thomson, Liddell 2015].
Wobec dynamicznego rozwoju rynku biomasy w Polsce, koniecznością staje się
prowadzenie badań nad roślinami energetycznymi które mogłyby zastąpić tradycyjne paliwa
stałe czy pelety drzewne stosowane w indywidualnym ogrzewnictwie. Przed ich szerszym
wprowadzeniem do użytkowania należy wziąć pod uwagę, że efektywność techniczna
i eksploatacyjna generowania ciepła w źródłach małej mocy uzależniona jest zarówno od
paliwa jak i od urządzenia grzewczego. Charakterystyka techniczna urządzenia grzewczego
determinuje dobór paliwa, z kolei jakość paliwa wplywa na organizację procesu spalania.
Wybór paliwa winien przy tym uwzględniać uwarunkowania jego lokalnej jego dostępności
oraz opłacalności stosowania. Jak wykazały studia literaturowe, wybrana do badań roślina
energetyczna ślazowiec pensylwański, została dokładnie opisana pod kątem jej uprawy, nie
była natomiast zbadana pod kątem wykorzystania jej biomasy w kotłach małej mocy. Stąd też,
niniejszy cykl publikacji jest próbą uzupełnienia tej luki. Mając powyższe na uwadze
sformułowano problemy naukowe w postaci czterech pytań:
—

1. Czy istniejący model rynku biomasy sprzyja wykorzystaniu roślin energetycznych
w instalacjach małej mocy?
2. Czy właściwości energetyczne ślazowca pensylwańskiego predysponują go jako
paliwo do zasilania kotłów małej mocy?
3. Czy proces peletowania ślazowca pensylwańskiego pozwoli uzyskać paliwo o jakości
wymaganej do zasilania kotłów małej mocy?
4. Czy spalanie peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego w kotłach małej mocy
powoli na uzyskanie zadowalających efektów energetycznych i ekologicznych?
Wyniki prezentowanych badań mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania
biomasą ślazowca pensylwańskiego, co z kolei może prowadzić zarówno do zagospodarowania
lokalnych zasobów biomasy jak i wzrostu wykorzystania paliw alternatywnych w bilansie
energetycznym.
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Cel badań stanowiących osiągnięcie naukowe

Celem zaprezentowanych w cyklu publikacji powiązanych tematycznie badań,
stanowiących osiągnięcie naukowe, było określenie możliwości wykorzystania biomasy
ślazowca pensylwańskiego jako paliwa alternatywnego w kotłach na paliwo stałe w aspekcie
technologicznym podczas wytwarzania peletów oraz eksploatacyjnym w trakcie ich spalania.
Na główny cel badawczy składały się poniższe cele szczegółowe:

•

•

Wykazanie, że w aspekcie właściwości fizykochemicznych biomasa ślazowca
pensylwańskiego stanowi wartościowy materiał energetyczny na tle konwencjonalnych
paliw stałych i innych rodzajów biomasy (prace 2-3).
Określenie optymalnych parametrów procesu peletowania biomasy ślazowca
pensylwańskiego z punku widzenia jakości otrzymanego peletu oraz energochłonności
procesu (prace 4-6).

•

Wykazanie przydatności peletów ze ślazowca pensylwańskiego jako paliwa w kotłach
małej mocy na podstawie wskaźników energetyczno-emisyjnych (prace 7-8).
W przedstawionym opracowaniu prace te stanowią kolejne etapy badań.
Dla zrealizowania powyższego celu przeprowadzono badania laboratoryjne i terenowe,
na podstawie których w latach 2010-2015 opublikowano cykl prac naukowych
przedstawionych w wykazie dorobku. Osiągnięcie naukowe stanowi cykl 8 powiązanych
tematycznie oryginalnych publikacji naukowych: 2 prace opublikowane w czasopismach
indeksowanych w bazie JCR i 5 prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym
oraz jedna praca jako rozdział w monografii naukowej. Wkład wnioskodawcy w ww.
publikacje obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji badań, wykonanie doświadczeń,
opracowanie i dyskusję wyników oraz napisanie manuskryptów.
Praca 1
Zając G., Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T. 2014. Logistyka dostaw biomasy dla energetyki
zawodowej studiuni producentów biopaliw kompaktrnych. Logistyka 6, s. 12513-12519.
—

Obserwowane w ostatnich latach rosnące zapotrzebowanie na biomasę stałą, wymusiło
zmianę organizacji systemu pozyskania i transportu biomasy od producentów do odbiorców.
System produkcji energii z biomasy tworzy znacznie bardziej złożony łańcuch dostaw,
w odróżnieniu od paliw konwencjonalnych. Wynika to z dostępności różnych surowców
(drewno, rośliny energetyczne, odpady), różnych sposobów ich pozyskiwania, odmiennych
wymagań dotyczących transportu, załadunku i przechowywania oraz różnych metod konwersji
w końcową postać energii. Ponadto, systemy bioenergetyczne są różnorodne pod względem ich
wielkości, poczynając od indywidualnych zastosowań, poprzez energetykę rozproszoną aż po
jednostki systemowe. Zdecydowanie można stwierdzić, że skala produkcji energii jest
decydującym parametreiri dla struktury całości łańcucha logistycznego [Rentizelas i in. 2009].

Obecnie w Polsce biomasa spalana jest głównie w dużych jednostkach elektrowniach
lub ciepłowniach. Rozproszona strona podażowa biomasy powoduje, że odbiorcy posiadają od
kilku do kilkudziesięciu dostawców paliwa, co przy rosnącym zapotrzebowaniu na biomasę,
przekłada się na problemy w organizacji dostaw. Jednocześnie odbiorcy przerzucają na
dostawców obowiązek koncentracji zasobów. Wzrost wykorzystania biomasy w procesach
współspalania spowodował wzrost ceny biomasy, przy jednoczesnym obniżeniu wartości praw
—
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majątkowych świadectw pochodzenia, co spowodowało z kolei zmniejszenie opłacalności
inwestycji w nowe moce biomasowe dla małych i średnich instalacji. Takie podejście skutkuje
wypaczeniem istoty biomasy jako odnawialnego źródła energii z całą paletą korzyści
społeczno-gospodarczych. Przekłada się to również na coraz gorsze społeczne jej postrzeganie,
co stało się problemem analizowanym i prezentowanym w pracy 1.
Publikacja ta jest pozycją wspomagającą mającą na celu zwrócenie uwagi na złożoność
problemu jakim jest wykorzystanie biomasy w energetyce. Przedstawione w niej analizy
i płynące z nich wnioski stały się inspiracją do przeprowadzenia badań w zakresie
wykorzystania roślin energetycznych w indywidualnych zastosowaniach.
Celem pracy było zbadanie i przeanalizowanie poglądów, opinii i oczekiwań
przedsiębiorców z terenu woj. lubelskiego zajmujących się przetwarzaniem słomy na brykiety na
potrzeby energetyki zawodowej. Ponieważ tradycyjne metody oceny w postaci ankietowania
przy tak sformułowanym celu i małej badanej grupie, nie sprawdziły by się, postanowiono
sięgnąć po metodę indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiad składał się z problemów
badawczych zawartych w pytaniach, na które w trakcie badań poszukiwano odpowiedzi.
Badania zostały przeprowadzone wśród 5 producentów brykietów ze słomy dla energetyki
zawodowej z terenu województwa lubelskiego. Sam wywiad miał charakter częściowo
ustrukturyzowany. Punktem wyjścia rozmowy była autorska lista pytań. Pytania miały charakter
otwarty, w trakcie przeprowadzania wywiadu niekiedy były modyfikowane, tak aby uzyskać
pełny obraz sytuacji, w przypadku problemów z uzyskaniem odpowiedzi zadawane były pytania
naprowadzające. Po skończonym wywiadzie zebrane materiały były analizowane, co pozwoliło
na wyciągnięcie z nich najważniejszych wniosków, które zaprezentowano w pracy. Średni czas
trwania wywiadu wynosił 1 godzinę i był prowadzony w siedzibie producenta.
Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że dla respondentów wejście w program
przetwarzania biomasy było próbą dostosowania ich możliwości do tworzącego się rynku
biomasy, na którym upatrywali szansę na znalezienie niszy produkcyjnej. Jednak obecnie
wytwórcy brykietów stoją na stanowisku, że produkcja brykietu dla energetyki zawodowej
wydaje się nieopłacalna, a przy wciąż rosnących kosztach zakupu biomasy i kosztach transportu
staje się ryzykiem w przypadku braku zbytu dla elektrowni Koncerny współspalające biomasę
nastawione są na realizację doraźnych kontraktów, nie prowadząc polityki długofalowej. Według
respondentów jedyną szansą dalszego rozwoju jest rynek biomasy o pewnej wieloletniej
perspektywie, co można zrealizować poprzez zawieranie wieloletnich kontraktów na dostawy
biomasy przy jednoczesnym zapewnieniu ceny minimalnej. Niestety obecnie energetyka
zawodowa nie wyraża zainteresowania takim kontraktami, zwłaszcza wobec konkurencji ze
strony importu biomasy. Z racji powyższego większość producentów nie widzi szansy na rozwój
swoich przedsiębiorstw w oparciu o współpracę jedynie z energetyką zawodową.
Respondenci bardzo krytyczni wobec perspektyw dalszego rozwoju rynku biomasy
w obecnym modelu, skłaniają się w kierunku zaspokajania potrzeb lokalnych, wskazując
jednocześnie na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju rynku biomasy w celu
zabezpieczenia popytu na biomasę zarówno w energetyce zawodowej jak i rozproszonej.
Szansą jest powstanie lokalnych centrów skupujących biomasę i zajmujących się koordynacją
działań związanych ze współpracą z energetyką zawodową i przede wszystkim zaopatrzeniem
indywidualnych odbiorców brykietów i peletów.
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Podsumowując wyniki badań przedstawione w pracy 1 można stwierdzić, że biomasa
powinna być wykorzystywana w sposób zrównoważony, w technologiach, które zapewnią jej
konkurencyjność ekonomiczną, biorąc pod uwagę wszystkie składniki kosztów: wytworzenia
energii, jej przesyłu i bilansowania oraz koszty środowiskowe. Obecnie biomasa nie może
konkurować z innymi odnawialnymi źródłami energii gdyż efekty tzw. ekonomiki skali

przegrywają z dodatkowymi kosztami zaopatrzenia w biomasę (transport, składowanie,
kondycjonowanie itd.). Należy wziąć również pod uwagę, że konwersja biomasy w procesach
współspalania na energię elektryczną czy ciepło odbywa się zazwyczaj w kotłach starego typu
ze sprawnością 30%, podczas gdy nowoczesny automatyczny kocioł stosowany
w indywidualnym ogrzewnictwie przetwarza biomasę na nośnik końcowy ze sprawnością ok.
90-95%. Biomasa zatem powinna być wykorzystywana lokalnie, czyli w wszędzie tam, gdzie
pozwalają na to zasoby, dzięki czemu może przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju
społeczności lokalnych i lokalnego biznesu. W przypadku lokalnej produkcji ciepła
i wykorzystania wysokosprawnych kotłów automatycznych, biomasa jest bezkonkurencyjna

kosztowo i daje pewność i stabilność zasilania. Należy zaznaczyć, że w malej skali
energetyczne wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii elektrycznej w nowych
instalacjach jest tańsze niż w przypadku energetyki wiatrowej czy wodnej.
Prace 2-4

Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Piekarski W. 2012. Energy Biomass Chamcteristics of
C”hosen Plants. Intemational Agrophysics 26(2), s. 167-173. DOI: i 0.2478/VI 0247-012-0025-7.
Szyszlak-Barglowicz J., Zając G., Piekarski W. 2010. Charakteiystyka parametrów
energetyc:nych biomasy śla:owca pensytwańskiego (5k/a hermaphrodita Rusby) na tle
innych rod:ajów biomasy i wymagań norm europejskich. Autobusy: Technika, Eksploatacja,
Systemy Transportowe 11,s. 383-388.
Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Piekarski W. 2010. Skład chemic:ny popiołu = biomasy
ślaowca pensytwańskiego (Sic/a herinaphrodita Rusby) na tle popiołów = innych rodajów
biomasy. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 11, s. 389-396.
Z uwagi na dostępność i uniwersalność zastosowania, znaczącą pozycję wśród
odnawialnych źródeł energii zajmuje biomasa typu lignoceluloza, zwłaszcza drewno i odpady

drzewne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w instalacjach
współspalania i indywidualnych systemach grzewczych. Alternatywą dla pozyskiwania
biomasy z upraw leśnych lub odpadów przemysłu drzewnego są celowe uprawy energetyczne
Short Rotation Coppice ($RC). Typowe rośliny SRC obejmują: topolę (Poputus spp.), wierzbę
($atix SSP.) i miskanta (Miscanthus spp.). Są one uprawiane na gruntach rolnych i zbierane
w 2-5-letnich cyklach. Europejskie scenariusze dotyczące użytkowania gruntów przewidują
znaczący wzrost obszarów tego typu upraw [Aosaar i in. 2012; Faasch, Patenaude 2012].
-

Obecnie najczęściej uprawianymi roślinami energetycznymi w Polsce i UE są wierzba
energetyczna i miskant. Natomiast jedną z roślin mających duży potencjał jest ślazowiec
pensylwański (Sic/a hermaphrodita Rusby). Jest to roślina badana i uprawiana głównie
w Polsce. Powierzchnia upraw ślazowca pensylwańskiego w Polsce jest trudna do ustalenia,
można ją oszacować na podstawie danych ARR dotyczących wniosków złożonych o dopłaty
do plantacji trwałych. W roku 2009 złożono wnioski o objęcie dopłatami do 14,75 ha upraw
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ślazowca pensylwańskiego, przyznano pomoc do upraw o powierzchni 7,86 ha, co stanowi
odpowiednio 1,03% i 0,65% powierzchni objętej pomocą.
Roślina ta cechuje się dużym przyrostem biomasy, a jej wilgotność podczas zbioru
w okresie jesienno-zimowym wynosi kilkanaście procent. Ślazowiec pensylwański, ze względu
na małe wymagania glebowe, które są znacznie niższe niż wierzby i miskanta, może być
uprawiany na słabszych glebach. Jest rówiież rośliną, która charakteryzuje się wysoką
aktywnością absorpcji metali ciężkich. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykorzystania
ślazowca pensylwańskiego do rekultywacji gleb zdegradowanych i zanieczyszczonych
[Jasiewicz, Antonkiewicz 2000; Antonkiewicz, Jasiewicz 2002; Kabala i in. 2010; Ociepa
2011; Pszczółkowska i in. 2012].
Prace 2-4 miały na celu określenie przydatności wybranych roślin energetycznych
w tym ślazowca pensylwańskiego do energetycznego wykorzystania w systemach spalania.
Przegląd literatury wykazał, że brakuje doniesień na temat charakterystyki energetycznej
ślazowca pensylwańskiego. Znajomość tej charakterystyki jest konieczna do określenia
potencjalnego zastosowania.
W licznych badaniach dowiedziono, iż biomasa charakteryzuje się dużą różnorodnością,
a jej skład jest znacznie zróżnicowany. Skład i właściwości i biomasy zależą od szeregu
różnych czynników, m.in.:
•
•

gatunku roślin i wykorzystywanych części roślin [Werkelin i in. 2005; Monti i in. 2008];
zdolności roślin do pobierania składników odżywczych z wody, gleby i powietrza, ich
transportu i deponowania w tkankach roślinnych [Werkelin i in. 2005, 2010; Monti i in.
2008];
• warunków wzrostu, takich jak: położenie geograficzne, klimat, dostęp do światła
słonecznego, rodzaj gleby, dostępność wody, pH gleby, dostępne substancje
odżywcze [McKendry 2002; Koppejan, Van Loo 2008; Monti i in. 2008],
• czasu i techniki zbioru, a także warunków transportu i przechowywania [Koppejan, Van
Loo 2008; Monti i in. 2002];
• dawek stosowanych nawozów i pestycydów [Obernberger, Thek 2004; Park i in. 2005;
Koppejan, Van Loo 2008];
• odległości roślin od źródeł zanieczyszczeń, takich jak autostrady, miasta, fabryki
i kopalnie, huty itp. oraz zdolności do pobierania zanieczyszczeń [Pastircakoya 2004;
Demirbas 2005].
Do oceny energetycznej biomasy stosuje się te same zasady, co do oceny
konwencjonalnych paliw stałych. Tradycyjne analizy używane do scharakteryzowania paliw
to: analiza techniczna pozwalająca określić jego wartość techniczną
zawartość wilgoci,
zawartość związków lotnych, zawartość popioki, ciepło spalania i wartość opałowa; analiza
elementarna pozwalająca określić zawartość głównych składników C, 0, H, 5, N; analiza
popiołu zawartość Si, Al, Fe, Ca, 5, Mg, K, Ti, Na, P. Identyfikacja i charakterystyka składu
chemicznego i biomasy jest wstępnym i najważniejszym krokiem podczas stosowania paliwa
biornasowego. Znajomość tych parametrów, charakteryzuje i determinuje właściwości oraz
jakość paliwa [Ćućek i in. 2012; Nunes i in. 2014].
W pracy 2 przedstawiono wyniki oznaczeń wilgoci, ciepła spalania i wartości opałowej
wybranych gatunków roślin energetycznych. Badania zostały przeprowadzone dla trzech
—

—

—

—
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roślin: wierzby krzewiastej, ślazowca pensylwańskiego I miskanta. Materiał badawczy został
pobrany z polowych upraw, po zakończeniu okresu wegetacji i przygotowany zgodnie z normą
CEN/TS 14780:2006. Oznaczanie wilgoci wykonano zgodnie z wymogami normy PN-EN
14774-3:2010, a ciepło spalania wg. PN-EN 14918:2010. Przeprowadzone badania wykazały,
że najwyższą wartość opałową miała biomasa wierzby krzewiastej 17 688 kJkg1, natomiast
biomasa ślazowca pensylwańskiego charakteryzowała się zbliżoną wartością opałową
17 167 kJkg”, zaś najmniejszą wartość opałową stwierdzono dla biomasy miskanta
16 577 kFkg1, przy zbliżonej wilgotności. Na podstawie analizy statystycznej otrzymanych
wyników badań wartości opałowej stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy
badanymi cechami na poziomie istotnościp = 0,05 we wszystkich przypadkach.
Dzięki tym badaniom wykazano, że ślazowiec pensylwański może być wykorzystany jako
surowiec energetyczny, co poszerza spektrum efektywnych upraw energetycznych w Polsce.
Obiecujące wskaźniki energetyczne były motywem prowadzenia dalszych badań nad
przydatnością energetyczną ślazowca pensylwańskiego, czego efektem były kolejne dwie
publikacje.
Praca 3 przedstawia wyniki analizy technicznej i elementarnej biomasy ślazowca
pensylwańskiego. Wykonano oznaczenia: zawartości węgla, wodoru, azotu, siarki całkowitej
i chloru, wilgoci całkowitej, popiołu, oraz ciepła spalania i wartości opałowej. Badana biomasa
pochodziła z własnego doświadczenia polowego.
Wyznaczona wartość opałowa 15 377 kJkg, mieściła się w zakresie wartości opałowych
charakterystycznych dla różnych materiałów biomasowych. Stwierdzona zawartość popiołu na
poziome 3,5%, mieściła się w przedziale zawartości popiołu w biomasie, który wynosi do 0,5 do
5,5% [Wisz, Matwiejew 2005]. Wilgotność całkowita próbki wyniosła 9,5%.
Przedstawione w pracy 3, wyniki analizy elementarnej pokazują, że zawartość węgla
w biomasie ślazowca pensylwańskiego wyniosła 45,4%, wodoru 5,61%, azotu 0,46%, siarki
0,06%, natomiast zawartość chloru 0,018%. Należy stwierdzić, że zawartość azotu, chloru
i siarki w biomasie ślazowca pensylwańskiego nie przekroczyła zalecanych wartości
w biopaliwie, koniecznych dla zapewnienia ich ekologicznego użytkowania energetycznego.
Azot, siarka i chlor, mimo małego udziału w paliwach zasługują na szczególną uwagę
ze względu na to, że oddziałuje szkodliwie zarówno na środowisko jak i na instalacje
technologiczne w których są przetwarzane. Azot w biomasie występuje przede wszystkim
w postaci związków białkowych, amin, amidów, aminokwasów i peptydów, a jego udział
w roślinach jest różny, zależny od rodzaju substancji roślinnych lub jego części. Siarka jest
integralnym składnikiem biomasy, pochodzić może tylko z aminokwasów i witamin
zawierających w swojej budowie siarkę, jej zawartość ma bezpośredni związek z nawożeniem
oraz postacią siarki w nawozie [Haneklaus i in. 2000]. Chlor w materiale organicznym
pochodzenia roślinnego występuje głównie w postaci rozpuszczalnych chlorków, głównie
sodu, potasu, magnezu i wapnia zaabsorbowanych przez rośliny z gleby. W procesie spalania
większość siarki przechodzi do gazów spalinowych w postaci tlenków siarki, głównie
dwutlenku siarki S02. Termiczne przetwarzanie biomasy organicznej zawierającej chlor wiąże
się z powstawaniem grupy aromatycznych związków chloroorganicznych
dioksyn,
zaliczanych do tzw. trwałych związków organicznych.
Podstawowy skład chemiczny biomasy ślazowca pensylwańskiego jest porównywalny
ze składem chemicznym węgli kamiennych, różnice występują jednak w ilości poszczególnych
—
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składników. Badana próbka biomasy ślazowca pensylwańskiego charakteryzowała niższą
zawartością węgla, natomiast nieco wyższą zawartością wodoru w stosunku do zawartości tych
pierwiastków w węglach kamiennych. Wynika stąd niższa wartość opałowa ślazowca
pensylwańskiego, jak i innych rodzajów biomasy, w odniesieniu do węgli kamiennych. Należy
zwrócić uwagę na zdecydowanie niższą w porównaniu do węgli zawartość azotu, siarki
i chloru. W związku z tym można przypuszczać, że chlor, zawarty w badanym materiale,
w przypadku jego spalania, nie powinien być przyczyną wystąpienia wzmożonych problemów
eksploatacyjnych związanych z powstawaniem HC1 (korozja) oraz dioksyn i fŁiranów.
Natomiast niska zawartość azotu i siarki przyczyni się do obniżenia emisji $02 i N0.
Zawartość podstawowych analizowanych pierwiastków C, H, N, S, Cl w biomasie
ślazowca pensylwańskiego
była typowa dla biomasy [Netherlands Energy Research
Foundation ECN; Obernberger, Thek 2004; Obernberger i in. 2006; Telmo i in. 2010;
Vassiley i in. 2010; PN-EN 14961-l 2012; PN-EN ISO 17225-6 2014]. Uzyskana zawartość
węgla jest niższa niż podawana w literaturze dla drewna (powyżej 50%) jednak mieściła się
w zakresie typowym dla roślin energetycznych. Zawartość azotu w biomasie ślazowca
pensylwańskiego była wyższa od typowej dla biomasy drzewnej (0,1%), natomiast
w odniesieniu do wierzby, topoli czy słomy zbóż, była na poziomie zbliżonym (0,4-0,5%).
Wyższe wartości obserwuje się dla ziarna zbóż, czy traw energetycznych (0,7-1,3%).
Również zawartość siarki w odniesieniu do biomasy drzewnej była wyższa (0,02%),
w odniesieniu do typowych roślin energetycznych na tym samym poziomie i niższa niż
w słomach czy trawach. Natomiast zawartość chloru w biomasie ślazowca pensylwańskiego
była niższa niż w innych rodzajach biomasy.
—

—

W ramach dalszych badań wykonano oznaczenia składu oraz właściwości powstających
w procesie spalania popiołów, co przedstawiono w pracy 4. W ramach badań oznaczano:
krzemionkę jako $102, żelazo jako Fe203, glin jako A1203, mangan jako Mn304, tytan jako
Ti02, wapń jako CaO, magnez jako MgO, siarkę jako $03, fosfor jako P205 sód jako Na20,
potas jako K20, bar jako BaO, stront jako SrO, chlorki jako Cl, węglany jako CO2. Podobnie
jak w poprzedniej pracy biomasa pochodziła w własnego doświadczenia polowego.
Przeprowadzone analizy pozwoliły ocenić przydatność badanej biomasy pod kątem
skłonności do powstawania żużla, osadzania na ściankach kotła, topnienia popiołu czy korozji.
Jest to o tyle istotne, że składniki tworzące popiół z paliw biomasowych są bardzo
zróżnicowane, w zależności od rodzaju biomasy, rodzaju gleby i zbioru czy stosowanych
nawozów [Vamyuka, Kakaras 2011].
Badana biomasa ślazowca pensylwańskiego zawierała 3,5% popiołu. Głównymi
składnikami popiołu były tlenki alkaliczne CaO 28,9% i K20 24,2%. Pozostałe składniki
popiołu uszeregowane wg malejącej zawartości to: SiO2 —7,4%, P205 3,52%, $03 3,24%,
MgO 2,57% i AlO3 1,33%, Fe203 0,65%, Cl 0,34%, Na20 0,21%, SrO 0,11%, Ti02
0,09%, Mn304 0,03%, BaO 0,03%.
Stwierdzona duża zawartość tlenków alkalicznych CaO, K20 i P205 odpowiedzialnych
za obniżenie temperatury topliwości popiołu świadczy o niebezpieczeństwie silnego odkładania
się osadów na urządzeniach grzewczych podczas spalania. W przypadku węgli kamiennych
zawartość tlenków alkalicznych w popiele jest mała i wynosi: CaO 2-5%, K20 2,98% i P205
0,27-0,89% tGolec i in. 2004]. Udział w popiele ślazowca pensylwańskiego związków
—

—

—

—
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kwaśnych SIO2 i A1203, a więc tlenków ograniczających niekorzystne skłonności do osadzania
się popiołów na urządzeniach grzewczych, był nieduży, suma wyniosła 8,7% natomiast
w popiele z węgli wynosi łącznie ponad 70% [Golec I in. 2004]. Należy zwrócić uwagę na
obecność w popiele ślazowca pensylwańskiego chlorków wpływających na korozję urządzeń
grzewczych. Popioły z węgli kamiennych w porównaniu do popiołów z biomasy ślazowca
pensylwańskiego. są bogatsze w Fe203. Zawartość pozostałych składników popiołu ze
ślazowca była na zbliżonym poziomie do popiołów węgli kamiennych.
Z punktu widzenia przydatności do spalania biomasę ślazowca pensylwańskiego można
zaliczyć do grupy biomasy zawierającej popiół bogaty w K i Ca i ubogi w Si. Do grupy tej należy
większość paliw drewnianych I trawy energetyczne. Jednak w odróżnieniu od biomasy drzewnej
popiół ze ślazowca zawierał więcej chloru, jednak znacznie mniej niż w słomach zbóż.
Przytaczane w literaturze dane, dotyczące zawartości A1203, Fe203, 503, MgO, Na20 w popiołach
różnych rodzajów biomasy wskazują. że biomasa ślazowca pensylwańskiego nie odbiegała w tym
względzie od innych rodzajów biomasy [Golec i in. 2004; Werkelin lin. 2005; Kalembasa 2006;
Theis lin. 2006; Kowalczyk-Juśko 2009: Vanwuka, Kakaras 2011: Xiao i in. 2011].
Podsumowując można stwierdzić, że stosowanie paliw o znanej jakości jest warunkiem
koniecznym dla bezpiecznego i efektywnego spalania biomasy. Przedstawione w pracach 2-4
wyniki oznaczeń analiz technicznej i elementarnej biomasy ślazowca pensylwańskiego
pozwalają stwierdzić, że w odniesieniu do innych rodzajów biomasy jest on materiałem
o wysokich walorach energetycznych. Materiał ten posiada niską zawartość wilgoci oraz
popiołu, a jego wartość opałowa umożliwia jego bezproblemowe, autoterrrńczne spalanie.
Składem elementarnym nie odbiega od typowych materiałów biomasowych takich jak drewno,
słoma, wierzba czy miskant. Stąd można wyciągnąć wniosek, że może znaleźć zastosowanie
jako paliwo kotłowe.
Prace 5-6

Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Krzaczek P. 2011. Pelleting Virginia Ma/bw
biomass. [w:] The acquisition and processing of bioniass of virginia ma/bw for energy
purposes. Wyd. Wieś Jutra. Warszawa.
Zając G. 2015. Impact ofdiameter ofpressing channeis and moistitre on parameters of
pelietingprocess ofyirginia ma/bw biomass. Agricultural Engineering 1(153), s. 141-150.
DOI: 10.14654!ir.2015.153.115.
Pelety są obecnie akceptowaną formą paliwa dla wielu mniejszych jednostek i są
powszechnie używane i sprzedawane [Williams I in. 2012]. Zwiększone zapotrzebowanie na
pelety zaczyna powodować niedobory tradycyjnych surowców do ich produkcji takich jak
trociny i wióry, w wyniku czego do produkcji peletów, poszukuje się innych surowców, które
mogłyby je zastąpić. Takimi surowcami mogą być rośliny energetyczne wierzba, ślazowiec
pensylwański, miskantus, jak i odpady z produkcji rolniczej słoma zbóż i rzepaku [Dias i in.
2004; Niedziółka, Szpryngiel 2012, 2014; Caryalho i in. 2013; Szlachta, Jakubowska 2013;
Nunes i in. 2014; Castellano i in. 2015; Niedziółka i in. 2015].
—

—

Pelety powstają w procesie ciśnieniowej aglomeracji, w którym sypki materiał w wyniku
działania sił zewnętrznych (naciski zagęszczające) i wewnętrznych (siły i wiązania
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międzycząsteczkowe) przybiera trwałą postać o określonych wymiarach geometrycznych [Hejf
2002, 2011]. Produkcja peletu polega na poddaniu biomasy czterem kolejnym procesom: suszenia,
mielenia, prasowania i chłodzenia. Produktem końcowym są granulki o kształcie cylindrycznym
o średnicy 6-25 mm i długości do kilku cm [Iglinski i in. 2009]. Proces peletowania realizowany
jest w układzie roboczym matryca-rolki zagęszczające. Jest to udoskonalony sposób
aglomerowania z komorą częściowo otwartą gdzie tłok zagęszczający został zastąpiony rolką, zaś
obudowana matryca przez płaską lub pierścieniową matrycę [Hejft 2002].
Procesy ciśnieniowej aglomeracji stwarzają wiele trudności technicznotechnologicznych i eksploatacyjnych, wynika to ze złożoności i różnorodności zagadnień
występujących podczas procesu realizowanego w układach roboczych o różnej konstrukcji.
Utrudnieniem jest zmienność właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych
materiałów poddawanych aglomeracji [Hejf 2011]. Oprócz informacji dotyczących samego
przebiegu procesu aglomeracji, ważne są informacje dotyczące ponoszonych nakładów
energetycznych.
Problematyka wykorzystania różnego rodzaju biomasy pochodzenia rolniczego, jako
surowca do produkcji peletów wiąże się z wieloma nierozwiązanymi zagadnieniami
technologicznymi i niesie ze sobą zagadnienia, które wymagają badań i analiz. Mając na
uwadze potrzebę określenia uwarunkowań technologicznych wytwarzania peletów ze ślazowca
pensylwańskiego, podjęto badania procesu peletowania biomasy tej rośliny. Prace badawcze
przebiegały dwuetapowo:
• W pierwszym etapie dokonano prób peletowania w małej skali na peleciarcie o wydajności
do 100 kgh1. Badania te miały na celu określenie wstępnych parametrów peletowania,
efektem była praca 5.
• Drugi etap dotyczył badań na peleciarce o wydajności 300 kgh” i miał na celu określenie
parametrów peletowania w skali przemysłowej, wyniki tych badań zostały przedstawione
wpracy6.
W pracy 5 przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania biomasy ślazowca
pensylwańskiego w układzie roboczym granulatora z płaską obrotową matrycą współpracującą
z rolkami zagęszczającymi. Proces zagęszczania prowadzono dla materiału rozdrobnionego do
sieczki 10 mm oraz akcji 6 i 3 mm. Badania wykonano dla matryc o średnicy kanałów
prasujących 6, 8 i 10 mm i długości 24 mm, przy wilgotności w zakresie 10-30%. W trakcie
badań poszukiwano optymalnych wariantów: wilgotności, średnicy kanałów prasujących
i wielkości ńakcji dla uzyskania najlepszej jakości otrzymanych peletów. Jakość peletów
określono poprzez wyznaczenie ich właściwości mechanicznych: trwałości, gęstości właściwej,
gęstości usypowej i kąta zsypu.
Gęstość właściwą peletu wyznaczano zgodnie z normą CN/TS 15150, trwałość peletu
wyznaczano zgodnie z normą CEN/TS 15210-1, gęstość usypową peletu zgodnie z normą
CN/TS 15103, zaś kąt zsypu według normy PN-65/Z-04004.
Rozdrobniony materiał charakteryzował się dużą zawartością włókien i dużą
zawartością pyłu. Powodowało to zakłócenia w procesie dozowania materiału do peleciarki
oraz okresowe zapychanie kondycjonera na skutek odkładania się włókien na jego łopatach.
W trakcie pracy bardzo często dochodziło do blokowania matrycy materiałem. Zjawisko to
nasilało się zwłaszcza po dłuższej pracy, gdyż na skutek wzrostu temperatury matrycy
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następował gwałtowny spadek wilgotności materiału. Skutkowało to koniecznością
zatrzymania urządzenia, demontażu układu roboczego i oczyszczenia matrycy.
W ramach przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości mechaniczne
uzyskanych peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego różnią się w zależności od
zastosowanych parametrów peletowania. Frakcja 10 mm uzyskana z sieczkarni nie pozwalała
na uzyskanie stabilnych warunków pracy peleciarki niezależnie od średnicy kanałów
prasujących matrycy i wilgotności. W trakcie peletowania występowało zjawisko domielania
materiału przez rolki i na skutek nawarstwiania materiału następowało blokowanie matryc.
Podobne zjawisko obserwowano badając frakcję 6 mm. Stabilną pracę peleciarki (bez
blokowania matrycy) uzyskano dla frakcji 3 mm, dla matryc o średnicy kanałów prasujących
8 110 mm i wilgotności w zakresie 18-22%. Przy niższych wartościach wilgotności dochodziło
do częstego blokowania matrycy, zaś przy wilgotności powyżej 22% pelety po wyjściu
z matrycy gwałtownie się rozprężały i rozpadały, nie osiągając wymaganej wytrzymałości.
Trudności w procesie peletowania wynikały zarówno ze składu chemicznego ślazowca,
jego struktury
duża ilość materiału włóknistego, jak i dużej wartości współczynnika
sprężystości
7236 MPa [Frączek 2010], co może skutkować zmniejszeniem udziału
odkształceń plastycznych podczas formowania peletu w matrycy.
—

—

Pelety otrzymane przy użyciu matrycy o średnicy kanałów prasujących 8 mm miały
wytrzymałość napoziomie 91,2%, ich gęstość właściwa wyniosła 1140 kgm3, gęstość nasypowa
556,1 kgnf3, kąt zsypu wyniósł 23°. Gorsze właściwości mechaniczne miały pelety otrzymane
przy użyciu matrycy o średnicy kanałów prasujących 10 mm, ich trwałość wyniosła 85,4%,
gęstość właściwa 920 kgrn3, gęstość nasypowa 505,96 kgm3, kąt zsypu również wyniósł 23°.
Uzyskane wyniki gęstości usypowej są niezbyt duże i świadczą o niskiej jakości peletów, czego
potwierdzeniem jest również uzyskana trwałość. Odnosząc uzyskane wyniki do typowego paliwa
stosowanego w kotłach małej mocy peletu drzewnego można stwierdzić, że trwałość peletów
otrzymanych z biomasy ślazowca była niższa (pelety drzewne 98,2%), miały one też większy
kąt zsypu w porównaniu do peletów drzewnych, który wyniósł 18% [Szyszlak-Bargłowicz i in.
2011], co może skutkować problemami z dozowaniem peletów z zasobnika kotła. Ponadto, pelety
otrzymane z biomasy ślazowca pensylwańskiego charakteryzowały się niższą gęstością właściwą
w stosunku do peletów drzewnych 1250 kgm3 [Szyszlak-Bargłowicz i in. 2011].
Przegląd literatury pozwala stwierdzić, że uzyskane wartości są typowe dla peletów
uzyskanych z roślin energetycznych. Frączek i in. [2010] w trakcie swoich badań poddali
peletowniu biomasę z czterech gatunków roślin energetycznych: wierzby wiciowej, miskanta
olbrzymiego, palczatki Gerarda i ślazowca pensylwańskiego. Prowadząc proces peletowania na
matrycy o średnicy kanałów prasujących 2 mm i frakcji 4 min uzyskali zbliżone wyniki dla
ślazowca pensylwańskiego trwałość 93,46% i gęstości nasypowa 502 kg m3, uzyskali jednak
wyższą gęstość właściwą 1120 kgm3. Najwyższą trwałość uzyskali dla peletów z wierzby
96,1%, najniższą zaś dla miskanta 27,02%, gęstość właściwa i nasypowa była zbliżona dla
wszystkich roślin i była w zakresie odpowiednio 1150-1180 kgin3 I 525-528 kgin3.
—

—

—

Badania procesu peletowania ślazowca pensylwańskiego wykazały, że mimo tego, że jest
to materiał trudny do peletowania to możliwe jest jego zagęszczanie bez dodawania lepiszczy po
rozdrobnieniu biomasy do frakcji 3 mm i zastosowaniu procesu kondycjonowania materiału.
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Badania przedstawione w pracy 6, przeprowadzono w celu weryfikacji wyników badań
opisanych w pracy 5, otrzymanych podczas zagęszczania biomasy w małej skali. Podjęto próbę
rozwiązania problemów dotyczących zakresu wilgotności, rozdrobnienia materiału i wyboru
średnicy kanałów prasujących wykorzystując do badań peleciarkę przemysłową. Badania
procesu zagęszczania przeprowadzono na peleciarce z matrycą płaską, z zespołem rolek
prasujących. Peleciarka wyposażona była w matrycę o średnicy 380 mm i trzy roiki prasujące
zapewniające wydajność do 300 kgh1 (dla trocin o wilgotności 13% i akcji do 5 mm), moc
silnika elektrycznego wynosiła 12 kW. Matryce użyte w trakcie badań posiadały otwory
o średnicy kanałów prasujących 6. 8. 10 mm i długości 36 mm każda. Próby peletowania
przeprowadzano przy wilgotności materiału wynoszącej 10. 15 i 20%. Uzyskane wyniki badań
pozwoliły stwierdzić, że energochłonność procesu wytwarzania peletów z biomasy ślazowca
pensylwańskiego zależała od wilgotności surowca. a także od średnicy kanałów prasujących
w matrycy peleciarki. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej podczas procesu peletowania
wahało się w granicach od 45,3 do 70,2 Wlrkg”. Najmniejsze zużycie energii uzyskano przy
wilgotności 15% i średnicy kanałów prasujących 10 mm. Przeprowadzona analiza wariancji
wykazała. że zarówno wilgotność surowca, jak i średnica kanałów prasujących oraz ich
interakcja mają istotny statystycznie wpływ na jednostkowe zużycie energii.
Najniższą trwałość peletów (<90%) stwierdzono dla wilgotności biomasy 20% niezależnie
od zastosowanych matryc. Tak niska wytrzymałość praktycznie dyskwalifikuje je jako paliwo do
wykorzystania w domowych systemach grzewczych. Najwyższą trwałość miały pelety otrzymane
z materiału o wilgotności 15% dla matrycy o średnicy kanałów prasujących 6 mm 93,56%.
Spadek trwałości przy wilgotności 20% wywołany był rozprężaniem się peletu po przejściu przez
kanały prasujące matrycy. Z podobnymi zależnościami można się spotkać w pracach innych
badaczy [Kulig, Skonecki 2011 J. Na podstawie uzyskanych wyników analizy wariancji (ANOVA)
stwierdzono, że zarówno wilgotność surowca, jak i średnica kanałów prasujących miały istotny
wpływ na trwałość uzyskanych peletów przy 95% przedziale ufności. Efekt interakcji wilgotności
i średnicy kanałów prasujących nie mial istotnego statystycznie wpływu na trwałość peletów.
Najwyższą wartość gęstości właściwej peletów uzyskano zagęszczając biomasę
o wilgotności 15%, dla wszystkich średnic kanałów prasujących, otrzymując wynik w zakresie
1133,6-1094,8 kgm3, najmniejszą zaś w zakresie 998,8-1002,8 kgm3 dla wilgotności 20%.
Kulig i Skonecki (2011) badając proces zagęszczania różnych roślin energetycznych w tym
ślazowca pensylwańskiego, stwierdzili podobne zależności uzyskując w zakresie wilgotności
13-16% gęstość powyżej 1000 kgin3. Analiza wariancji ANOVA wykazała, że wilgotność
surowca i średnica kanałów prasujących miały istotny statystycznie wpływ (p<O,OS) na gęstość
właściwą uzyskanych peletów. Natomiast dla interakcji czynników nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic.
—

Jak wykazały badania, o wielkości nakładów energetycznych ponoszonych na
peletowanie decydują zarówno wilgotność materiału jak i średnica kanałów prasujących.
Uzyskana rozpiętość wyników jest bardzo duża, odpowiedni wybór parametrów peletowania
pozwolił zmniejszyć nakłady energetyczne ponoszone na proces peletowania o 35%.
Należy mieć jednak na uwadze, że nie są to jedyne czynniki wpływające na
energochłonność procesu peletowania. Frączek i in. [201QJ wymieniają również jako czynniki
cechy surowca takie jak stopień rozdrobnienia i gęstość usypową. W swoich badaniach
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potwierdzili, że niższe nakłady energetyczne uzyskuje się przy mniejszym stopniu
rozdrobnienia materiału. Uzyskane przez tych badaczy wyniki badań dla biomasy ślazowca
pensylwańskiego rozdrobnionego do frakcji 4 mm i peletowanego na matrycy o średnicy 8 mm
są zbliżone do przedstawionych w pracy 6 i wyniosły 42,1 Whkg”.
Przedstawione badania pozwoliły również stwierdzić, że wilgotność i średnica kanałów
prasujących ma wpływ na parametry mechaniczne uzyskiwanych peletów, a odpowiednia
kombinacja tych czynników pozwala na uzyskanie peletów o odpowiednich właściwościach
mechanicznych.
Wyniki badań zaprezentowane w pracy 6 w połączeniu z wynikami przedstawionymi
w pracy 5, pozwoliły stwierdzić, że ślazowiec pensylwański należy do grupy roślin
energetycznych trudnych do peletowania. Proces peletowania charakteryzował się małą
stabilnością, a uzyskiwany produkt był niejednorodny. Od peletów stosowanych
w zautomatyzowanych systemach grzewczych w sektorze mieszkaniowym wymagana jest
wysoka jakość. Pelety ze ślazowca pensylwańskiego w porównaniu z peletami drzewnymi
charakteryzowały się gorszymi właściwościami mechanicznymi uzyskując mniejszą wartość
gęstości właściwej, gęstości nasypowej oraz trwałości mechanicznej. Niemniej odpowiednia
kombinacja parametrów procesu peletowania, pozwoliła otrzymać pelety o właściwościach
mechanicznych zgodnymi z normami przedmiotowymi [PN-EN 14961-6:2012; PN-EN ISO
17225-6:2014] oraz cechach gwarantujących ich przydatność do spalania. Uzyskane
w powyższych pracach wyniki badań mogą posłużyć do opracowania szczegółowych
wytycznych wdrożeniowych dla technologii wytwarzania peletów w zakładach przetwórczych.
Prace 7-8

Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T. 201 1. Badania energetyczne kotła przy
spalaniu peletów ze ślazowca pensy Iwańskiego. Autobusy: Technika, Eksploatacja,
Systemy Transportowe 10, s. 425-430.
Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T. 2014. Enzission of Hydrocarbons During
Combustion ofPellets Macie of Virginia Ma/bw. Polish Joumal of Enyironmental Studies
24(3), s. 1349-1354. DOI: lO.15244!pjoes/37550
Spalanie jest najbardziej rozpowszechnioną i zarazem najprostszą formą pozyskiwania
energii z biomasy. W procesie spalania generuje się aż 90% energii, otrzymywanej na świecie.
Efektywność energetyczna procesu spalania zależy głównie od jakości i doboru odpowiedniego
paliwa oraz konstrukcji kotła. Z powodu odmiennych właściwości fizyko-chemicznych węgla
i biomasy konstrukcje kotłów dla obu typów paliw różnią się. Specyficzne właściwości fizyko
chemiczne biomasy wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań techno logicznych,
dostosowanych do tego paliwa. Tylko 20% biomasy stanowią nielotne związki węgla, które
w tradycyjnym kotle spalają się na ruszcie. Reszta, to związki lotne, które spalają się nad
rusztem i wydzielane są intensywnie w stosunkowo wąskim zakresie temperatur. Efektywne
spalanie tego typu paliw wymaga zapewnienia warunków dynamiczno-termicznych
niezbędnych dla zupełnego spalania lotnych produktów rozkładu termicznego biomasy.
Niewłaściwe rozwiązania aparaturowe i technologiczne skutkują zwiększoną emisją
szkodliwych substancji do atmosfery, która może zniweczyć korzystny efekt ekologiczny
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wynikający z charakteru biomasy. Niezupełne spalanie to także niekorzystne ekonomicznie
obniżenie sprawności procesu [Fiedler 2004; Jakubiak, Kordylewski 2008; Saidur lin. 2011].
W ostatnich latach czołowe miejsca na rynku zajmują kotły z palnikami
automatycznymi, które charakteryzują się ciągłym, automatycznie sterowanym załadunkiem
paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania. Korzyścią
stosowania tego typu rozwiązań jest uzyskiwanie sprawności cieplnej dochodzącej do 90%
[Kubica 2010; Kunikowski lin. 2013].
W celu potwierdzenia przydatności peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego do
energetycznego wykorzystania, poddano je spalaniu w kotle testowym. Do wykonania testów
spalania wykorzystano kocioł o mocy nominalnej 32 kW z automatycznym załadunkiem
paliwa, przystosowany do spalania peletów drzewnych. Praca kotła była sterowana przez
sterownik, który regulował ilość dozowanego powietrza na podstawie sygnału z sondy lambda
oraz ilość podawanego paliwa poprzez sterowanie podajnikiem ślimakowym. W celu
porównania efektywności procesu spalania, zostały wykonane testy dla paliwa odniesienia
peletów drzewnych. Wyniki tych badań przedstawiono w pracy 7.
Ocena energetyczna obejmowała: określenie sprawności spalania paliwa I określenie
sprawności energetycznej kotła zasilanego badanym paliwem. Badania zostały przeprowadzone
wg procedur opracowanych IChPW w Zabrzu (Q,”ZS/OIJA). Badania wykonywano w warunkach
stabilnej trwałej pracy kotła, czas trwania pomiarów wynosił 6 h. Mierzonymi parametrami kotła
były: temperatura spalin, temperatura wody podgrzanej (wychodzącej z kotła), temperatura wody
schłodzonej (powracającej do kotła) oraz przepływ wody.
Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że istniały duże różnice w ilości zużytego
w teście paliwa. W przypadku spalania peletów ze ślazowca pensylwańskiego masa paliwa
wyniosła 28,9 kg, zaś w przypadku peletów drzewnych 44.8 kg, dając odpowiednio strumień
masy paliwa 4,8 i 7,4 kgh1. W rezultacie energia dostarczona do kotła również była różna
proporcjonalnie do masowego nalężenia przepływu paliwa. Uwzględniając wartość opałową
paliwa energia włożona dla peletów ze ślazowca wniosła 23,65 kW. a dla peletów drzewnych
3 7,06 kW. Różnice w strumieniu masy i energii można tłumaczyć różnicą w gęstości
nasypowej. Badane pelety jak wykazano w pracy 5 różniły się gęstością nasypową, podobne
zależności opisali w pracach Obemberger i Thek [2004] i Venna i in. [2011]. Innymi
czynnikami wpływającymi na podawanie paliwa były: rozmiar i chropowata powierzchnia
peletów ze ślazowca pensylwańskiego oraz duża zwartość drobnych cząstek. Czynniki te
znacznie utrudniały przemieszczanie się paliwa i powodowały ich blokowanie w zasobniku
kotła (pomimo zastosowania elementów ruchomych), co skutkowało chwilowymi brakami
dostarczania odpowiedniej ilości peletów do palnika. W przypadku peletów drzewnych nie
zaobserwowano tego zjawiska. Należy mieć na uwadze, że podajnik był projektowany do
wykorzystania peletów drzewnych i układ podawania był nieprzystosowany do peletów ze
ślazowca pensylwańskiego. Na problemy związane z podawaniem paliwa biomasowego do
kotła na pelety drzewne zwracali uwagę Dal I Grace [2011] oraz Caryatho [2013].
—

Strumień popiołu wynosił dla peletów drzewnych 0,03 kgh”, zaś dla peletów ze
ślazowca wyniósł 0,12 kgh”. Różnice wynikały z różnych przepływów masy paliwa i różnej
zawartości popiołu w paliwach (2,9% pelety ślazowiec, 0,3% pelety drzewne praca 8).
Jednak główną przyczyną była niedoskonałość procesu spalania peletów ze ślazowca
—
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pensylwańskiego. Widać to również w różnicy straty niecałkowitego spalania wynikającej
z pozostałości niespalonych części palnych w popiele. Dla peletów z ślazowca
pensylwańskiego strata niecałkowitego spalania wyniosła 0,7% przy spalaniu peletów
drzewnych 0,4%.
Na uwagę zasługuje również różnica straty niezupełnego spalania, która w przypadku
spalania peletów ślazowca wyniosła 1,2%, zaś przy spalaniu peletów drzewnych 0,02%.
Zaobserwowano także różnice w wartości współczynnika nadmiaru powietrza 7, podczas
spalania peletów ze ślazowca pensylwańskiego wyniósł on 1,8, zaś podczas spalania peletów
drzewnych 1,5. Różnice tę można tłumaczyć trudnością w dostosowaniu sterowania kotła do
warunków spalania kocioł był zoptymalizowany do spalania peletów drzewnych.
—

Moc cieplna kotła przy zasilaniu peletarni ze ślazowca wyniosła 20,2 kW, zaś przy zasilaniu
peletami drzewnymi 33,5 kW, stąd obciążenie cieplne znamionowe wyniosło odpowiednio 63,1
i 104,6%. Efektywność spalania dla obu peletów była zbliżona i wyniosła 90% i 91%.
—

Uzyskane wyniki przedstawione w pracy 7 potwierdzają, że pelety ze ślazowca
pensylwańskiego stanowią pełnowartościowe paliwo do kotłów małej mocy. Zaobserwowane
problemy w teście spalania nie wynikają z właściwości paliwa, a z niedostosowania kotła do
właściwości peletów. Poprawę spalania można osiągnąć poprzez zmiany w konstrukcji kotłów.
Zmiana układu podającego kotła powinna pozwolić na podawanie paliwa o większej ilość
drobnych cząstek jak i większej chropowatości. Układ sterowania kotła powinien być bardziej
elastyczny w celu lepszego dostosowania do warunków spalania danego paliwa, co można
osiągnąć poprzez zmianę algorytmu sterowania kotła tak, by nastawy pracy zmieniały się
w zależności od rodzaju paliwa.
Paleniska opalane biomasą mogą być potencjalnym źródłem niskiej emisji, zwłaszcza
gdy zastosowane zostaną niewłaściwe rozwiązania aparaturowe i technologiczne. Na skład
jakościowy i ilościowy zanieczyszczeń powietrza ma wpływ technologia i warunki spalania
paliwa, konstrukcja paleniska oraz rodzaj i jakość użytego paliwa. Nie mniej jednak,
niezależnie od konstrukcji paleniska, na skład spalin ma przede wszystkim wpływ odpowiedni
nadmiar powietrza podawanego do spalania i jakość paliwa [Musialik-Piotrowska i in. 2010;
Hardy i in. 2012. Badania własne oraz studia literaturowe wykazują, że pelety należy spalać
w specjalnie skonstruowanych kotłach, wyposażonych w pełną automatykę, przy obciążeniu co
najmniej 70% wydajności kotła.
Pelety drzewne charakteryzują się niską emisją związków organicznych podczas
spalania. Wynika to nie tylko z niższej zawartości wilgoci i jednolitego kształtu, lecz również
z dużej porowatości, dzięki czemu gazy pirolityczne w sposób łatwiejszy uwalniają się
i dokonuje się szybsza wymiana ciepła.
Celem badań przedstawionych w pracy 8 było wyznaczenie stężeń emitowanych
zanieczyszczeń podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Badania
przeprowadzono w kotle o mocy 32 kW z automatycznym załadunkiem paliwa
przystosowanym do spalania peletów drzewnych na stanowisku badawczym. Oznaczono
stężenie 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, w tym
benzo(a)pirenu B(a)P. Ponadto, mając na uwadze możliwość porównania otrzymanych
wyników badań, przeprowadzono test emisyjny tego samego kotła spalając jako paliwo
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odniesienia pelety drzewne. Próbki spalin do oznaczenia węglowodorów pobierano do worków
typu tedlar, a następnie analizowano za pomocą chromatografów gazowych.
W trakcie badań emisyjnych stwierdzono (po przeliczeniu na 10% zawartość tlenu)
stężenie 16 WWA na poziomie 354,1 tgmn3, B(a)P 3,7 1gmn3. Wyznaczone wskaźniki emisji
dla peletów ze ślazowca pensylwańskiego wyniosły: dla 16 WWA 2,9 mgkg1 tj. 170,0 mgGJ1
i dla B(a)P 0,03 mgkg”tj., 1,8 mgGJ1. Natomiast podczas przeprowadzonego testu emisyjnego,
spalając pelety drzewne, stwierdzono (po przeliczeniu na 10% zawartość tienu) stężenie 16
WWA na poziomie 323,8 tg m, B(a)P 4,8 tg m. Wyznaczone wskaźniki emisji dla peletów
drzewnych wyniosły: dla 16 WWA 2,7 mgkg1 tj. 154,0 mgGJ” i dla B(a)P 0,04 mgkg1, tj.,
2,3 rngGJ”. Tak więc, podczas spalania peletów ze ślazowca pensylwańskiego stwierdzono
nieco większe stężenie 16 WWA i nieco mniejsze stężenie B(a)P w odniesieniu do peletów
drzewnych. Wyższe stężenie WWA związane jest z niezupełnym spalaniem.
Zaprezentowane w pracach 7-8 wyniki miały na celu ocenę wydajności technicznej
i wpływu na środowisko kotła zasilanego peletami z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Testy
spalania dostarczyły ważnych informacji pokazując ograniczenia istniejącej konstrukcji kotła
oraz określenie istotnych parametrów i udoskonaleń w celu dostosowania ich do szerszego
spektrum paliw z biomasy. Optymalizacja procesu spalania jest niezbędna, dla każdego typu
peletów odrębnie. Pozwoli to osiągnąć najwyższą możliwą wydajność i najniższe emisje dla
tego typu kotłów. Caryalho i in. [2013] prowadząc testy spalania peletów z różnego rodzaju
biomasy w kotle małej mocy stwierdzili różnice uzyskiwanych mocy, różnice w strumieniach
masy podawanego paliwa i różne emisje poszczególnych składników spalin w zależności od
wykorzystanego biopaliwa.
Podsumowanie

Przestawiony powyżej cykl publikacji powiązanych tematycznie stanowiący podstawę do
ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego dotyczy zagadnień związanych
z poszukiwaniem sposobu dywersytikacji nośników energii w oparciu o biopaliwa stałe, bazujące
na krajowych surowcach. Badania zmierzające do poznania przydatności i wykorzystania
ślazowca pensylwańskiego do celów energetycznych uwzględniają z jednej strony wzrastające
zapotrzebowanie na energię, a z drugiej strony są odpowiedzią na wzrastające wymagania
środowiskowe.
Przedstawione w autoreferacie wyniki badań dotyczących energetycznego
wykorzystania ślazowca pensylwańskiego, stanowią nową propozycję wykorzystania biomasy
pochodzącej z celowych upraw. Wykorzystanie ślazowca pensylwańskiego jako paliwa
biomasowego może przyczynić się do rozszerzenia tradycyjnej orientacji gospodarstw rolnych
o rośliny energetyczne.
1.

Lokalne wykorzystanie biomasy, w pobliżu miejsca jej powstawania obniża koszty
transportu, nie powoduje dodatkowych emisji zanieczyszczeń i wpisuje się w koncepcję
rozwoju zrównoważonego. Spójna strategia rozwoju rynku biomasy oraz powstanie
lokalnych centrów skupujących biomasę, zajmujących się koordynacją działań
zabezpieczających popyt na biomasę, będą sprzyjały rozwojowi lokalnych rynków pracy
oraz powstawaniu miejscowych grup producenckich biopaliw stałych, a także poprawią
bezpieczeństwo energetyczne obszarów o małej gęstości zaludnienia.
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Efektywne i bezpieczne użytkowanie biomasy w małych urządzeniach grzewczych
wymaga biopaliwa kwalifikowanego. Biomasa ślazowca pensylwańskiego spełnia
wymagania stawiane biopaliwom stałym, charakteryzuje się korzystnymi parametrami
energetycznymi, niską zawartością popiołu i chloru, co w przypadku spalania, nie będzie
przyczyniać się do występowania wzmożonych problemów eksploatacyjnych związanych
z powstawaniem HC1 oraz dioksyn i furanów. Skład elementarny biomasy ślazowca
pensylwańskiego jest zbliżony do innych rodzajów biomasy, a popiół odpowiada
generalnie charakterystyce popiołów z biomasy. Ślazowiec pensylwański można więc
traktować jako potencjalny surowiec energetyczny.
Biomasa ślazowca pensylwańskiego jest materiałem trudnym do peletowania. Podczas
procesu zagęszczania stwierdzono szereg różnych trudności techniczno-technologicznych,
proces charakteryzował się małą stabilnością, a uzyskiwany produkt był bardzo
niejednorodny. Pelety ze ślazowca pensylwańskiego w porównaniu z peletami drzewnymi
charakteryzowały się gorszymi właściwościami mechanicznymi, miały mniejszą gęstość
właściwą, gęstość nasypową oraz trwałość mechaniczną. Dobór optymalnych parametrów
procesu peletowania pozwalał jednak otrzymać pelety o dostatecznych cechach.
kwalifikujących je jako biopaliwo przydatne do spalania w automatycznych kotłach małej
mocy wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Testy energetyczno-emisyjne spalania peletów ze ślazowca pensylwańskiego wykazały
niedoskonałości procesu spalania spowodowane trudnościami w dostosowaniu kontrolera
kotła, który był zoptymalizowany do spalania peletów drzewnych, do warunków spalania
badanego biopaliwa. Zaobserwowane problemy nie wynikają z właściwości paliwa,
a z rńedostosowania kotła do właściwości peletów. Optymalizację procesu spalania można
osiągnąć poprzez zmiany w technologii kotłów. Testy spalania dostarczyły ważnych
informacji pokazując ograniczenia istniejącej konstrukcji kotła oraz określenie istotnych
parametrów i udoskonaleń w celu dostosowania ich do szerszego spektrum paliw z biomasy.
Wobec powyższego do najważniejszych osiągnięć prezentowanego dorobku należy:

1. Wykazanie na podstawie przeprowadzonych badań, że biomasa ślazowca pensylwańskiego
jest materiałem o właściwościach predysponujących do zastosowania energetycznego:
a. Dowiedziono, że wartość opałowa ślazowca pensylwańskiego jest typowa dla biomasy
użytkowanej w procesach spalania.
b. Stwierdzono, że zawartość podstawowych składników (C, H, N, 5, Cl) w biomasie
ślazowca pensylwańskiego umożliwia energetyczne i ekologiczne jej wykorzystanie.
c. Wykazano, że skład popiołu ze spalania ślazowca pensylwańskiego mimo, że zawiera
podwyższoną ilość składników alkalicznych nie stanowi większego zagrożenia dla
urządzeń grzewczych w procesach spalania.
2. Opracowanie technologii peletowania biomasy ślazowca pensylwańskiego:
a. Stwierdzono, że ślazowiec pensylwański należy do grupy roślin trudnych do peletowania.
b. Dowiedziono, że odpowiednio prowadzony proces peletowania biomasy ślazowca
pensylwańskiego pozwala na uzyskanie peletów o właściwościach fizycznych
predysponujących do wykorzystania w kotłach małej mocy.
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c. Wykazano, że odpowiednia kombinacja parametrów procesu peletowania, takich jak
wilgotność i średnica kanałów prasujących, prowadzi do obniżenia energochłonności
procesu.
3. Ocena wydajności technicznej i środowiskowej kotła małej mocy przy spalaniu peletów
z ślazowca pensylwańskiego:
a. Na podstawie przeprowadzonych testów spalania wykazano, że uzyskiwane parametry
energetyczne kotła zasilanego peletami ze ślazowca pensylwańskiego były niższe niż
w przypadku zasilania tego samego kotła peletarni drzewnymi.
b. Wykazano, że jednorodność peletów pod względem rozmiaru, trwałości oraz gęstości ma
znaczenie dla osiągnięcia w pełni automatycznego działania i zapewnienia prawidłowego
spalania w kotłach małej mocy.
c. Stwierdzono, że problemy związane z pogorszeniem parametrów energetycznych kotła
wynikały zarówno z właściwości peletów jak i z konstrukcji układu podającego
biopaliwo do kotła.
d.

Stwierdzono, że emisja węglowodorów podczas spalania peletów ślazowca
pensylwańskiego była na zbliżonym poziomie w stosunku do emisji podczas spalania
peletów drzewnych.

e. Wskazano rozwiązania mające na celu poprawę sprawności pracy kotła.
Przedstawione w cyklu publikacji wyniki badań mogą mieć praktyczne zastosowanie
wskazując pozytywne przykłady pozyskiwania i wykorzystywania biopaliw.
W kolejnych etapach mojej pracy naukowej zamierzam się skupić na dalszym
poszukiwaniu rozwiązań pozwalających wykorzystać biomasę w lokalnych systemach
energetycznych w aspekcie rozwoju zrównoważonego. W tym celu chciałbym opracować
i wdrożyć metodologię związaną z peletowaniem innych surowców roślinnych, w tym
mieszanek biomasy, zapewniając zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej.
Jako uzupełnienie badań istotne będzie określenie efektów środowiskowych
wykorzystania energetycznego dedykowanych roślin energetycznych, wraz z określeniem
LCA, oraz śladu węglowego.
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5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze

W 1993 roku rozpocząłem studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lubelskiej. Po trzecim roku studiów zostałem zakwalifikowany na indywidualny tok nauczania
jako yTóŻnienie za bardzo dobre wyniki w nauce. Studia ukończyłem w roku 1998 uzyskując
dyplom magistra inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn. W okresie tym
zainteresowałem się pracą naukowo-badawczą, uczestniczyłem w seminarium studenckich kół
naukowych (III.B. 19). na którym wygłosiłem referat.

W 1998 po ukończeniu studiów pojąłem pracę jak asystent w Katedrze Pojazdów
i Silników Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie rozpocząłem działalność naukowo-badawczą
włączając się w prace Katedry oraz przygotowując dysertację.
W roku 2006 obroniłem rozprawę doktorską pt. „Wykorzystanie estrów kwasów
tłuszczowych oleju rzepakowego jako dodatku do paliw silnikowych”. Promotorem pracy był
prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski.
W okresie przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora na mój dorobek składało się
15 opublikowanych prac naukowych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, mój dorobek
naukowo-badawczy powiększył się znacząco o kolejne 57 prac naukowych (prace oryginalne
i rozdziały w monografiach oraz monografie naukowe), w tym 8 indeksowanych w JCR.

Aktywnie uczestniczę również w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
byłem głównym wykonawcą w projekcie badawczym PB nr NN 313444737 pt. „Opracowanie
technologii produkcji peletu z biomasy ślazowca pensylwańskiego” realizowanego w latach
2009-2011. We współpracy z Politechniką Lubelską uczestniczyłem w trzech projektach jako
wykonawca. Dodatkowo brałem czynny udział w realizacji projektów w ramach badań
statutowych oraz badań własnych realizowanych w Katedrze Energetyki i Środków Transportu.
Dostrzegając rolę współpracy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstwami,
ajednocześnie zdając sobie sprawę z braku wiedzy na ten temat wziąłem udział w szkoleniach
po święconych tym zagadnieniom. Szkolenie „Sposoby komercjalizacji wyników prac
badawczo-rozwojowych” umożliwiło zdobycie wiedzy z zakresu nawiązywania współpracy
oraz tworzenia ofert i zapytań technologicznych. Szkolenie „Z nauki do gospodarki” miało na
celu podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej typu spin off/spin in.
Naturalną konsekwencją podjętych szkoleń był trzymiesięczny staż naukowy
w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym Grayit Agro-Pol S.A. w Lublinie, realizowany
ramach Projektu „Lubelski Transfer Innowacji”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw. Celem stażu było opracowanie nowych rozwiązań z zakresu racjonalnej
gospodarki magazynowej środków smarowych w przedsiębiorstwie.
Oprócz działalności naukowo badawczej za szczególnie istotną uważam działalność
dydaktyczną. Prowadziłem lub aktualnie prowadzę wykłady i zajęcia laboratoryjne na studiach
I i II stopnia z przedmiotów takich jak: Gospodarka paliwowo-smarownicza, Biopaliwa
i maszyny cieplne, Silniki spalinowe, B iopaliwa, Niekonwencjonalne źró dla energii,
Technologie bioenergetyczne, Komputerowe wspomaganie projektowania pojazdów,
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Niekonwencjonalne źródła energii, Gospodarka energetyczna. Treści programowe,
przygotowane sylabusy i instrukcje oraz materiały dydaktyczne do tych przedmiotów stanowią
mój autorski wkład do dydaktyki. Za ważne osiągnięcie uważam wprowadzenie do programu
zajęć dla studentów specjalności technika motoryzacyjna przedmiotu Komputerowe
projektowanie pojazdów, dla którego został opracowany podręcznik, którego jestem
współautorem (111.1.4) ponadto zorganizowałem pracownię do prowadzenia tego przedmiotu.
W ramach opieki naukowej nad studentami w latach 2006-20 15 byłem promotorem 39
prac dyplomowych magisterskich, oraz 46 prac dyplomowych inżynierskich.
Nadal aktywnie podnoszę swoje kwaliftkacje uczestnicząc w specjalizowanych
szkoleniach dotyczących oprogramowania CAD/CAM. Dotychczas były to szkolenia:
Autodesk Inyentor Interrnediate 2006, Autodesk Inyentor Engineering Caltulations 200$,
Autodesk 3Ds Max 2010 Design —2011, Autodesk Alias Design —2013, Autodesk Mechanical
Syrnulation 2014, Siemens NX 2014. W celu popularyzacji oprogramowania CAD/CAM
zorganizowałem na Uniwersytecie Przyrodniczym w roku 2009 przy współudziale firmy
CADExpert i Autodesk spotkanie edukacyjne dla studentów i pracowników „AutodeskDay”.
Miało ono na celu zaprezentowanie możliwości i popularyzację oprogramowania do
projektowania mechanicznego i architektonicznego. Uczestniczę także w cyklicznych
konferencjach organizowanych przez Siemens Industry Software poświęconych standaryzacji
i automatyzacji procesów inżynierskich oraz zagadnieniom PLM, w oparciu o platformy Solid
Edge, NX i Teamcenter.
—

—

—

—

Biorę również udział w seminariach dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii jak
i targach i wyjazdach studyjnych poświęconych tej tematyce.
Od początku pracy zawodowej czynnie włączyłem się w działalność organizacyjną na
rzecz Wydziału Inżynierii Produkcji. W latach 1999-2001 pełniłem funkcję opiekuna praktyk
zawodowych na Wydziale Techniki Rolniczej AR w Lublinie. Przez trzy lata (1999-2002)
pełniłem rolę sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2004-2012 byłem
członkiem Rady Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, pełniąc rolę członka Komisji
Skrutacyjnej. Byłem również sekretarzem technicznym zespołu przygotowującego Raport
Samooceny dla kierunku technika rolnicza i leśna w roku 2004 i 2009. W latach 2011-2013
czynnie brałem udział w pracach związanych z realizacją projektu „Budowa Centrum
Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”, będąc
członkiem zespołu ds. koordynacji wyposażenia laboratoriów badawczych oraz pełniąc funkcję
przewodniczącego zespołu ds. wyposażenia budynku w instalacje i sprzęt multimedialny
i członka zespołu ds. zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania. Po przygotowaniu
dokumentacji pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu
dotyczącym wyposażenia w multimedia oraz członka Komisji Przetargowej w postępowaniu
dotyczącym wyposażenia w komputery i oprogramowanie. Działalność organizacyjna została
dwukrotnie w latach 2010 i 2013 nagrodą 110 JM Rektora UP w Lublinie.
Aktywnie uczestniczę w konferencjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym,
w części z nich będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji.

26

Zając Grzegorz

Autoreferat (zał. II)

5.1. Działalność prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora byłem współautorem 13 prac
opublikowanych w recenzowanych czasopismach, współautorem jednej monografii i jednego
podręcznika. Moje pierwsze prace naukowo-badawcze powstały w ramach badań własnych
Katedry Pojazdów i Silników, były to badania z zakresu diagnostyki pojazdów. Dotyczyły
wpływu zużycia układu wtrysku paliwa na przebiegi ciśnienia w zależności od prędkości
obrotowej (II.D.l) oraz zagadnień związanych z zadymieniem spalin w czasie prac polowych
agregatów maszynowych (II.D.2), które zostały przedstawione na konferencji ‚„Diagnostyka
maszyn roboczych i pojazdów”. W pracy II.D.4 podjęto problematykę badań symulacyjnych
drgania tulei cylindra. Praca II.D.5 dotyczyła określenia wpływu niskich temperatur na
kształtowanie się przebiegów zmian ciśnienia w przewodach wtryskowych w czasie rozruchu.
Problemem badawczym w pracy II.D.7 było wyjaśnienie wpływu regulacji odstępu elektrod
świecy zapłonowej na emisję toksycznych składników spalin.
W roku 2000 Katedra nawiązała współpracę z Narodowym Uniwersytetem Rolniczym
Ukrainy w Kijowie. Współpraca dotyczyła prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz
organizacji konferencji Motrol. Efektem współpracy były wspólne publikacje, w których
podjęto tematykę zarzadzania przedsiębiorstwem rolnym (II.D.6) i zagadnienia dotyczące
modelowania wałów drążonych (II.D. 13).
W tym czasie również uczestniczyłem w pracach z zakresu technologii informacyjnych
w rolnictwie. Zagadnieniom tym poświęcone były dwie prace. W pracy II.D.9 skupiono się na
analizie istniejących zagrożeń w sieci teleinformatycznej systemu logistycznego produkcji
i zarządzania wybranego zakładu przemysłu spożywczego, oraz dokonano oceny sposobów ich
zapobiegania. W pracy II.D. 10 dokonano analizy przepływu informacji w oparciu o algorytmy
logistyczne w scentralizowanym systemie produkcji. Obiektem badań była sieć
teleinformatyczna znajdująca się w zakładzie przemysłu rolno-spożywczego. W rezultacie
analizy przedstawiono rozwiązanie zapewniające wzajemną komunikację miedzy
rozproszonym przestrzennie a spójnym programowo systemem sterowania produkcją oraz
systemem zarządzania.
Od roku 2002 zająłem się problematyką wykorzystania biopaliw do zasilania silników
o ZS, w szczególności czystych olejów roślinnych oraz estrów metylowych olejów roślinnych.
Stało się to moim głównym nurtem badawczym. Pierwsze prace dotyczyły określenia potencjału
i możliwości produkcji oraz zastosowania biopaliw w Polsce (poz. II.D.8). Kolejne badania
dotyczyły analizy doboru mieszanek paliwowych biopaliwa i oleju napędowego w aspekcie
emisji spalin (poz. II.D.11), oraz wpływu mieszanek oleju napędowego i estrów metylowych na
parametry energetyczne silników (poz. II.D. 14). Zagadnienia związane z tą problematyką były
prezentowane na konferencjach naukowych. Współpraca, nawiązana z Instytutem Agrofizyki
PAN oraz Katedrą Chemii Środowiskowej Akademii Rolniczej w Lublinie, umożliwiła
przygotowanie monografii „Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa
z rzepaku” (poz. II.D.12), oraz podręcznika „Rzepak z pola do baku” (poz. 111.1.4). Zebrane
doświadczenie naukowe w tym zakresie wykorzystałem w trakcie realizacji badań stanowiących
trzon części badawczej rozprawy doktorskiej. W kwietniu 2006 r. przed Radą Wydziału
Inżynierii Produkcji AR w Lublinie obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską.
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5.2. Działalność prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk rolniczych zostałem zatrudniony na
stanowisku adiunkta, na którym pracuję do chwili obecnej.
Poza kierunkiem badań określonym w punkcie 4 niniejszego autoreferatu (jako dorobek
habilitacyjny), moje badania po uzyskaniu stopnia doktora obejmowały następujące
zagadnienia i kierunki:
1. Wykorzystanie oleju rzepakowego oraz estrów kwasów tłuszczowych jako biopaliw lub
biokomponentów paliw konwencjonalnych.
2. Badania migracji metali ciężkich z maszyn i aparatów do produktów spożywczych.
3. Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania biogazu jako odnawialnego źródła energii.
4. Badania pojazdów rolniczych w aspekcie ekologicznym.
5. Ocena oddziaływania na środowisko ciągów komunikacyjnych.
Ad. 1. Wykorzystanie oleju rzepakowego oraz estrów kwasów tłuszczowych jako
biopaliw lub biokomponentów paliw konwencjonalnych
Temat jest kontynuacją badań realizowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego
doktora. Problematyka szeroko rozumianych biopaliw została przedstawiona w kilku
publikacjach. Dokonano w nich oceny możliwości wykorzystania biopaliw do zasilania
silników spalinowych (poz. II.D.15, II.D.22, II.D.26, II.D.29).
W publikacjach II.A. 1, II.D.20, II.D.23, II.D.26, II.D.3 1 dokonałem kompleksowej analizy
porównawczej zasilania silników o ZS paliwami konwencjonalnymi i estrarni metylowymi oraz
etylowymi kwasów tłuszczowych pod względem energetycznym. Badania prowadzono na silniku
2CA90, który był zasilany estrami metylowymi FAME i etylowymi FAEE oleju rzepakowego, ich
mieszaninami z olejem napędowym w różnych stosunkach oraz porównawczo olejem napędowym.
Z przeprowadzonych analiz i rozważań wynika, iż wprowadzenie estrów jako komponentów oleju
napędowego wpływa na zmianę parametrów pracy sinika zasilanego takim estrem. Zagadnienia
związane ze zużyciem paliwa przy zasilaniu FAIyIE i FAEE stanowiły również obiekt analiz
zaprezentowanych w publikacjach II.D.19, II.D.25. Badania wykazały, że zastosowanie zarówno
estrów metylowych (FAME) jak i etylowych (FAEE) oleju rzepakowego do napędu silnika
ciągnikowego, wpłynęło na wzrost zużycia paliwa w odniesieniu do zasilania olejem napędowym.
Z kolei w publikacjach II.D. 16 i II.D.28 skupiono się na parametrach ekologicznych silników
zasilanymi estrami metylowymi i etylowymi ponownie zwracając uwagę na stopień zadymienia
spalin. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wykorzystanie estrów etylowych i metylowych
kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako dodatku do oleju napędowego w ilości do 5%
wpływa na zmniejszenie zadymienia spalin z silników o Z$.
Prowadziłem również badania nad wykorzystaniem nieprzetworzonego oleju
rzepakowego do zasilania silników o ZS ze szczególnym uwzględnieniem silników ciągników
rolniczych. W publikacji II.D.30 przedstawiono wyniki badań wpływu podgrzania oleju
rzepakowego na parametry energetyczne silnika zasilanego takim paliwem. Badania dotyczące
możliwości zastosowania nieprzetworzonego oleju roślinnego do zasilania silników ciągników
rolniczych były również przedmiotem ekspertyzy wykonanej dla Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Ożańsku.
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Współpraca z Katedrą Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
zaowocowała badaniami związanymi z zagospodarowaniem posmażalniczych olejów
roślinnych, stanowiących uboczny efekt działalności punktów gastronomicznych oferujących
smażone produkty. W publikacjach II.D.38 i II.D.46 skupiono się na problemie wpływu
asortymentu smażonych produktów na jakość olejów posmażałniczych w aspekcie ich
wykorzystania jako substratów do produkcji biodiesla. W publikacji II.A.4 podjęta została
tematyka wykorzystania olejów odpadowych do produkcji FAME. W pracy przedstawiono
wyniki pilotażowych badań dotyczących ekstrakcyjnego odzysku substancji tłuszczowej
z olejów posmażalniczych z przeznaczeniem na produkcję biopaliw, w badaniach jako
rozpuszczalnik wykorzystano heksan.
Innymi moimi osiągnięciami związanymi z powyższą tematyką

są:

•

zaprojektowanie i wykonanie stanowiska naukowo-dydaktycznego do produkcji
biopaliw,

•

złożenie dwóch wniosków o udzielenie prawa ochronnego na wzory użytkowe, na
estryflkator laboratoryjny i półprzemysłowy,
zaprojektowanie i wykonanie demonstracyjnego urządzenia do produkcji estrów
i reaktora laboratoryjnego.

•

Ad 2. Badania migracji metali ciężkich z maszyn i aparatów do produktów
spożywczych
Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności wzbudzają obecnie szerokie
zainteresowanie konsumentów. Zawartość zanieczyszczeń chemicznych. czystość
mikrobiologiczna, stanowi kryterium bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych.
Mimo, iż sukcesywnie są prowadzone badania monitorowe dotyczące zawartości metali
ciężkich w produktach spożywczych, to dostarczają one informacji o poziomie metali i ich
zmianach wczasie, nie precyzują jednak, wjakim stopniu zanieczyszczenia żywności metalami
ciężkimi są wynikiem zanieczyszczenia środowiska, a wjakirn stopniu wynikiem ich migracji
z maszyn i aparatów.
Kontynuując współpracę z Katedrą Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
(obecnie Zakład Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii) Politechniki Lubelskiej
prowadziłem badania dotyczące zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych oraz
ich migracji z maszyn i aparatów do produktów.
W pracy II.D. 17 przedstawiono rezultaty badań migracji wybranych metali ciężkich do
pieczywa pszennego wyborowego z maszyn i aparatów linii produkcyjnej. Natomiast w pracy
II.D.21. przedstawiono rezultaty badań mających na celu wykazanie wpływu procesu
fermentacji na migrację metali ciężkich z maszyn i urządzeń do pieczywa mieszanego. Badania
potwierdziły migrację metali ciężkich, jednak uzyskane wartości nie stanową przekroczeń
norm. Zawartość metali ciężkich w pieczywie zależy głównie od ich zawartości w surowcach
użytych do produkcji, a w szczególności od ich zawartości w mące. Natomiast sam proces
technologiczny ma znikomy wpływ na zawartość metali w pieczywie.
Celem pracy II.D.39 było zbadanie poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi
kadmem, obwiem i miedzią
wybranych grup mąk wykorzystywanych w zakładzie
—

—
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piekarniczym do produkcji pieczywa żytniego, pszennego wyborowego i mieszanego. Mąki
pszenne charakteryzowała większa zawartość badanych pierwiastków śladowych w stosunku
do mąk żytnich. Przeprowadzona ocena zawartości kadmu, ołowiu i miedzi w mąkach
pozwoliła na stwierdzenie, że badane produkty zawierają niskie, niebudzące zaostrzeń
zdrowotnych, stężenia oznaczanych metali.
Ad.3 Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania biogazu jako odnawialnego
źródła energii
Ważne miejsce w moim dorobku zajmują publikacje dotyczące możliwości
pozyskiwania i wykorzystywania biogazu. Publikacje te są podwaliną pod przygotowywany
projekt badawczy pozwalający na opracowanie innowacyjnych technologii przetwarzania
bioodpadów na nośniki energii użytecznej.
Głównym celem badań zaprezentowanych w pracy II.D.49 była ocena możliwości
tworzenia biogazowni rolniczych na terenie gmin Lubelszczyzny w oparciu o odpady
z produkcji przemysłu rolno-spożywczego. W celu wykonania badań wykorzystany został
kwestionariusz ankietowy, który został zaadresowany do gmin województwa lubelskiego.
Ponieważ wiedza o dostępie do surowców pierwotnych, a więc substratów do produkcji
biogazu jest czynnikiem ułatwiającym planowanie i rozwój energetyki biogazowej w gminie,
wykorzystano pytania dotyczące lokalizacji na terenie gmin obiektów wykorzystujących
technologię odzyskiwania biogazu oraz obiektów przemysłu rolno-spożywczego zajmujących
się przetwórstwem roślinnym i stanowiących potencjalne źródło substratów dla biogazowni.
W wyniku weryfikacji zebranych danych, okazało się, że obecnie produkcja biogazu na
Lubelszczyźnie jest niewielka, mimo, że istnieją zasoby biomasy, które mogą być
wykorzystane w większym stopniu.
Uczestnicząc w konferencjach dotyczących energetyki biogazowej, min. PolskoSzwedzkiej Konferencji Bioenergetycznej, konferencji „Agricultural Biogas Plants Swedish
Offer for Polish Municialities”
2010, oraz konferencji „Energia z odpadów, produkcja
biogazu model szwedzki” 2011 zwróciłem uwagę na możliwości pozyskiwania biogazu
z odpadów deponowanych na składowiskach odpadów. W pracy II.D.42 przestawiono
charakterystykę procesu powstawania i pozyskiwania biogazu składowiskowego. Skład
biogazu wytwarzanego z materii organicznej deponowanej na składowisku odpadów
komunalnych zmienia się w szerokim zakresie, zarówno podczas jego eksploatacji
(deponowania odpadów), jak i po zakończeniu składowania i przeprowadzeniu rekultywacji
składowiska. Najlepszym sposobem ograniczenia zagrożeń dla środowiska spowodowanych
emisjami gazu wysypiskowego jest zbudowanie instalacji odgazowania i jego energetycznego
wykorzystania. Z punktu widzenia przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym
efektywnym sposobem ich uniknięcia jest odbiór biogazu i jego wykorzystanie do celów
energetycznych lub spalenie. Praca II.D. 45 dotyczyła problematyki zagospodarowania biogazu
składowiskowego na terenie woj. Lubelskiego. Dokonano rewizji istniejących składowisk, pod
kątem zagospodarowania powstającego biogazu. W województwie lubelskim w roku 2011 na
64 funkcjonujące składowiska 41 posiadało instalacje odgazowania, w tym 38 z gazem
uchodzącym do atmosfery. Jedynie jedno składowisko w Rokitnie odzyskiwało energię
w wyniku spalania ujętego gazu składowiskowego. Trzecim zagadnieniem poruszanym
—

—

—

—
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w tematyce biogazu były kwestie pozyskiwania i zagospodarowania biogazu w oczyszczalni
ścieków. W pracy II.D.47. przedstawiono wyniki analizy produkcji i wykorzystania biogazu
w oczyszczalni ścieków Rajdów w latach 2007-2011. Przedstawiona analiza pokazała, że
energetyczne wykorzystanie biogazu przyniosło oczyszczalni ścieków wymierne korzyści
zarówno ekologiczne, pozwalając na redukcję emisji gazów zawierających metan i utylizację
osadu ściekowego oraz ekonomiczne poprzez zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji.
Takie rozwiązanie pozwoliło na poprawę gospodarki energetycznej w oczyszczalni.

Ad.4. Badania pojazdów rolniczych w aspekcie ekologicznym
Tematyka kolejnego zadania badawczego była podyktowana potrzebą zorganizowania
i pracy złożonego zespołu badawczego Katedry Energetyki i Środków Transportu. Zagadnienia
podejmowane w ramach tematów badawczych dotyczyły określenia odzialywań na środowisko
przyrodnicze ciągników rolniczych wynikających z ich niskiej sprawności trakcyjnej, błędów
popełnianych przez operatorów (kierowców) jak i nieodpowiedniego stanu in1lastruktury drogowej.
W pracy II.D.32 skupiono się na pojazdach rolniczych w aspekcie podnoszenia ich
sprawności jako całości w aspekcie zmniejszenia ich odzialywania na środowisko. Praca II.D.33
dotyczyła badań parametrów energetycznych ciągnika rolniczego.

Ad.5. Ocena oddziaływania na środowisko ciągów komunikacyjnych
Efektem udziału w zespole badawczym, realizującym w latach 2009-2012 temat nr
TKA!DS/2 —„Analiza i opracowanie oceny oddziaływania na środowisko ciągów
komunikacyjnych w krajobrazie przyrodniczym, otwartym i zurbanizowanym”, były
publikacje II.A.3., II.A.4, II.D.35, II.D.43, II.D.51, II.D.57. Podjęta tematyka wynikała ze stale
rosnącej konieczności ciągłej kontroli emisji zanieczyszczeń, w tym spalin emitowanych przez
samochody, w celu zahamowania wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
W pracy II.D.43 przedstawiono wyniki badań natężenia ruchu oraz imisji hałasu,
wskaźnika określającego stan zanieczyszczenia środowiska hałasem równoważnego poziomu
ciśnienia akustycznego (LAeqD) przy drodze Krasiczyn Korytniki znajdującej się na terenie
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Wyniki pomiarów natężenia ruchu wskazały,
że nie była to droga o dużym natężeniu ruchu, a znaczny udział w strukturze pojazdów
poruszających się po tej drodze miały rowery, zwłaszcza w okresie letnim. Zmierzony hałas
komunikacyjny według subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu, był hałasem
o średniej uciążliwości. Natomiast według skali komfortu akustycznego były to przeciętne
warunki akustyczne.
—

—

—

Praca II.A.3 dotyczyła metali ciężkich jako najgroźniejszych zanieczyszczeń
przydrożnych. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich
(Cd, Pb, Ni, Zn, Cu) i oznaczeń odczynu pH w glebach poboczy szlaków drogowych
położonych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) oraz na terenie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Przedstawiono zawartość metali ciężkich w próbkach
gleby pobranych z dwóch poziomów (0-5 cm i 5-20 cm) rowów odwadniających pozwoliło na
wskazanie ich antropogenicznego pochodzenia. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić,
że stężenie jonów metali ciężkich w glebach przy ciągach komunikacyjnych Roztoczańskiego
Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego nie przekraczało
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poziomów dopuszczalnych. Ponadto wykazano istotną rolę rowów odwadniających, jako
bariery w dalszym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń pyłowych powstających w czasie
funkcjonowania infastruktury transportowej.
Publikacje II.A.4, D.II.35, D.II.57 dotyczyły wykorzystania roślin przydrożnych jako
naturalnych ekranów akustycznych i zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem metali
ciężkich. Zaproponowano celowe nasadzenia roślin energetycznych które w fazie wzrostu
pełniły by rolę ekranów natomiast po okresie wegetacji można je przeznaczyć na cele
energetyczne.
W monografii II.D.57 dokonano oceny oddziaływania m.in. motoryzacji na środowisko
przyrodnicze.

Pozostałe publikacje
W latach 2009-2013 czynnie brałem udział w pracach związanych z realizacją projektu
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś
Priorytetowa 1: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania 1.1 In]astruktura Uczelni pn:
„Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii
Rolniczej”. Doświadczenia zdobyte przy jego realizacji pozwoliły na opracowanie rozdziału w
mono grafń „Zarzadzanie projektami i procesami” (II. D .48).
Zainteresowanie tematyką PLM i PDM, pogłębianą uczestnictwem w seminariach
organizowanych przez SIEMENS PLM, zaowocowały publikacjami II.D.52 i II.D.53. Zostały
w nich przestawione zagadnienia związane z PDM i masową kastomizacją. Tematyka jest
aktualna ze względu na potrzebę istnienia systemów zbierających i porządkujących późniejsze
wykorzystanie zebranych danych w systemach informatycznych.

PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Efektem prowadzonych przeze mnie badań, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
związanych z moimi zainteresowaniami naukowymi jest 72 publikacje naukowe (w sumie
z publikacjami stanowiącymi osiągnięcie naukowe), z których 8 jest indeksowanych w bazie
Journal Citation Reports (JCR) i posiadające Impact Factor. Prace te są cytowane 15 razy wg
Web of Science. Pozostałe 64 publikacje to prace w postaci: 45 artykułów w czasopismach
naukowych znajdujących się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, 12 rozdziałów
w monografii (w tym dwa w języku angielskim) i współautorstwo 2 monografii, 5 publikacji
w recenzowanych materiałach konferencyjnych.

Sumaryczne zestawienie informacji na temat mojego dorobku naukowo
zestawiono w poniższych tabelach.
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Zestawienie liczbowe publikacji

iy

czasopismach z listy JCR

.

Czasopismo
(wg JCR)

Rok
publikacji

Eksploatacja i Niezawodność
International Agrophysics
Rocznik Ochrona Środowiska
Rocznik Ochrona Srodowiska
Przemysł Chemiczny
Polish Joumal ofEnyironrnental Studies
Polish Journal ofEnyiromriental Studies
Polish Journal ofEnyironmental Studies
Razem
za rok 2014 (brak danych za rok 2015)

2008
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2015

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

...

Impact Factor
(zgodnie z rokiem
opublikowania)
.

.

.

.

llosc cytowan wg
WoS
3
7
4
1
O
O
O
O
15

-

1,025
0,806
0,806
0,399
0,871
0,87 1
0,871
5,649

Zestawienie liczbowe czasopism w których opublikowano prace naukowe
.

L.p.

Nazwa czasopisma
Acta Agrophysica

2.

Autobusy. Techmka, Eksploatacja, Systemy
Transportowe

3.

Eksploatacja i Niezawodnosc

4.

Gaz, Woda i Technika Samtama

5.

International Agrophysics

6.

Inżynieria Rolnicza

7.

Logistyka

8.

Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

9.

Ochrona Srodowiska i Zasobow Naturalnych

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Liczba
publikacji

2008
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2003
2008**
2013

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Punktacja
według
MN1SW *
4
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
10
5

2008
2012**
2002
2006
2008
2009
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2003
2004
2011
2014

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
20
3
4
4
4
S
10
10
10
10
10
10
4
4
6
S

...

1.

.
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publikacji

.

.
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10.

Polish Joumal ofEnyironmental Studies

11.

Przemysł Chemiczny

12.

Rocznik Ochrona Srodowiska

13.

Technologia wody

14.

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

.

.

.

..

.

Teka Komisji Ochrony i Kształtowania
Srodowiska Przyrodniczego
Zbiór Naukowych Prac Narodowego
16
Uniwersytetu Rolniczego Ukrainy
Zbiór Naukowych Prac Nauk Technicznych
17.
Odessa
Zbiór Prac Lwowskiego Narodowego
18
Uniwersytetu Rolniczego
19. Zeszyty Naukowe Politechrńki Rzeszowskiej
20. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Razem
zgodnie z rokiem opublikowania
publikacji w czasopismach z listy JCR

2007
2008
2015**
2015**
2015**
2014**
2013**
2013**
2014
2008
2009
2010
2012

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
15
15
15
15
15
15
5
6
6
9
6

2013

1

4

2000
2001

1
1

3
3

2002

1

3

2004

1

3

2010
2011

1
1
53

2
6
377

„

-

-

Zestawienie liczbowe monografii i rozdziałów w monografiach naukowych

L.p.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

.

Tytuł monografii

Rok
publikacji

Liczba
publikacji

Punktacja
według
MNiSW

2003

1

20

2009

1

4

2009

1

4

2009

2

8

2009

1

4

2009

1

4

2010

2

8

2011

1

5

2011

2

10

2013

1

4

...

Monografia: „Technologiczne i ekonomiczne
uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku”
Rozdział w monografii naukowej: „Pierwiastki,
środowisko i życie człowieka”
Rozdział w monografii naukowej: „Energetyka a
ochrona środowiska w skali globalnej i lokalnej”
Rozdziały w monografii naukowej: „Biopaliwa i
smary ekologiczne”
Rozdział w monografii naukowej:
„Motoryzacyjne skażenie środowiska”
Rozdział w monografii naukowej:
„Wykorzystanie surowców rolniczych w
energetyce”
Rozdziały w monografii naukowej: „Zagadnienia
konstrukcji i eksploatacji maszyn i pojazdów”
Rozdział w monografii naukowej: „Biofuel”s
Engineering Process Teclrnology”
Rozdziały w monografii naukowej: ccThe
acquisition and processing ofbiomass of Virginia
Mallow for energy purposes”
Rozdział w monografii naukowej: „Zarzadzanie
projektami i procesami”
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Monografia: „Aitropogeniczne zmiany w
środowisku”
Razem

2014

1
—

14

91

Zestawienie liczbowe artykułów opublikowanych w materiałach po konferencyjnych

Lp.
1.

2.
3.

.

Tytuł materiałów pokonferencyjnych
Materiah” z konferencji Forum Młodych 2000
Problemy naukowe w budowie i eksploatacji
maszyn
Materiały z III międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej Motrol 2001
Materiały z konferencji Forum Młodych 2002
Razem

Rok
publikacji

Liczba
publikacji

Punktacja wg.
MNiSW

2000

2

6

6
—

2002

1
5

3
15

Ilość

Punktacja wg.
MNiSW*

Zestawienie łączne dorobku

Rodzaj publikacji
Artykuły indeksowane w bazie Journat Citation Reports (JCR).
posiadające Irnpact Factor
Artykuły w czasopismach naukowych znajdujących się na liście
czasopism punktowanych MNiSW
Artykuły opublikowane w materiałach pokonferencyjnych
Rozdziały w monografiach wjęzyku polskim
Rozdziały w monografiach wjęzyku angielskim

Współautorstwo monografii
RAZEM
*
-

zgodnie z rokiem opublikowania

35

45

57
—

5

15

9
3
2
72

36
15
40
483

