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INŻYNIERIA INNOWACJI ENERGETYKI BIOMASY 

Wprowadzenie  

W polskich i licznych europejskich uczelniach nie wykład się przedmiotów o tematyce 
inżynierii innowacji. Ani w sensie technicznym, mechanicznym, metodycznym, ani 
matematycznym. Istota i wiedza inżynierii innowacji jest wdrażana „przy okazji” przedmiotów 
kierunkowych, metodycznych lub specjalistycznych.  

Regiony potrzebują nowych skupisk ożywionego współtworzenia innowacji. Można je 
określić jako „ogrody innowacji” i „platformy wyzwań”, które razem stanowią prototypowe 
miejsca pracy sprzyjające kształtowaniu przyszłości. Potrzeba ich dla sprostania wyzwaniom – 
począwszy od małych lokalnych po wielkie społeczne na szczeblu globalnym. Konieczna jest więc 
działalność BRI (badania, rozwój, innowacje) w celu prowadzenia pilotażu i tworzenia prototypów 
przestrzennych konfiguracji o wymiarze fizycznym, intelektualnym i wirtualnym, oraz organizacji i 
narzędzi zarządzania wiedzą niezbędnych do sprostania wyzwaniom [Komitet Regionów UE, 
2013]. Obecny europejski system, proces innowacji przypomina transfer, handel, rynkową 
wymianę wynalazków i wiąże się z łagodzeniem nieekologicznych następstw ich wcześniejszych, 
partykularnych wdrożeń. Twórcy podstaw innowacji, np. Janszen [za Flizikowski J., 2011], 
twierdzą, że „innowacja to urynkowienie czegoś nowego w zakresie: nowej technologii (T), 
nowego zastosowania, aplikacji produktu, usługi lub procesu (A), ujawnienia nowego rynku zbytu 
lub jego fragmentu (market M), nowej formuły organizacyjnej dla produktu, usługi lub procesu 
(O)”. W tym świetle: nowej technologii, aplikacji, rynku i organizacji (T,A,M,O), spróbujmy 
odpowiedzieć na pytanie: jak jest z inżynierią innowacji źródeł odnawialnych, europejskim 
wprowadzaniem nowej techniki: nowych konstrukcji maszyn, surowców i produktów przetwórstwa 
energetycznego do gospodarki, czyli z innowacją techniki, maszyn i ich działania? Przemysł jeśli 
ma problem techniczny rozwiązuje go we własnym zakresie, bądź kupuje rozwiązanie. Nauka ma 
pomysł lub wynalazek – ujmuje go w sprawozdaniu, byle jak sprzedaje rozwiązanie, a środowisko 
naturalne jest jedynie przedmiotem, tłem i obszarem handlu. Tak nie powinno być! 

Dla rozwoju techniki, a szczególnie maszyn (środków Tś) i energetycznego przetwórstwa 
(sposobów Ts), jako postępowania decyzyjnego, potrzebny jest zintegrowany środowiskowo model 
tworzenia, opisu, analizy, oceny, wdrożenia, monitorowania nowości; stawiania problemów i 
tworzenia rozwiązań, planowania wdrożeń i wypełnienia kryteriów, analizy rezultatów, 
wnioskowania, monitorowania i kontroli innowacji [Flizikowski J., 2011, Flizikowski J. i in., 2013, 
Sadkiewicz K. i in., 2005]. Tak powinno być!  

Celem opracowania był opis i analiza powstawania, koncypowania i wdrażania nowej 
techniki biomasy na cele energetyczne (spożywcze, paszowe).  

Dla osiągnięcia celu przeprowadzono metodyczne postępowanie obejmujące podstawy 
wiedzy, olśnienia i uwarunkowania stosowalności nowych technik inżynierii innowacji w 
energetyce biomasy.  



Inżynieria innowacji energetyki 

Wstępna charakterystyka metodologiczna inżynierii innowacji wymaga odpowiedzi na 
następujące pytania: 

- Jaki rodzaj działalności badawczej znajduje się u podstaw powstawania naukowej wiedzy 
inżynierii innowacji energetyki (IIE). Na jakim materiale danych nauka ta jest oparta. Jest to więc 
problem przesłanek, a co za tym idzie, rodzaju zabiegów poznawczych, na podstawie których ma 
być budowana IIE. 

- Jakiego rodzaju problemy badawcze miałaby rozwiązywać IIE, a więc jakim wycinkiem 
rzeczywistości miałaby się zajmować. Jest to więc kwestia dokładniejszej, merytorycznej analizy i 
opisu twierdzeń  wchodzących w jej skład. 

- Dla pełnej charakterystyki metodologicznej konieczne jest ustalenie, w jaki sposób i wedle 
jakich zasad ma się dokonywać systematyzacja wyników badań IIE, a więc jaka ma być struktura 
tej nauki 

Materiał danych, dla tworzenia wiedzy inżynierskiej, dotyczy: inżynierii mechanicznej 
znanych i nieznanych systemów technicznych (ST) maszyn, instalacji, urządzeń przetwórstwa; 
inżynierii surowców, tworzyw, materiałów odnawialnych i nieodnawialnych; inżynierii 
efektywnych energetycznie, ekologicznie i ekonomicznie procesów działania oraz oddziaływania w 
otoczeniu (O); wreszcie praktycznej, technicznej i środowiskowej przydatności IIE, jej zasobu 
wiedzy, staje się szczególnie doniosła wtedy, kiedy w społeczeństwie wzrasta rola i ranga kultury, 
zwłaszcza kultury technicznej (strefa graniczna).  

Wiemy, że takie systemy techniczne, maszyny, materiały, procesy i zjawiska są ściśle 
związane z przemianami społecznymi, które polegają na kształtowaniu się i umacnianiu 
innowacyjnych form życia zbiorowego w otoczeniu naturalnym i technologicznym (rys.1). 

Systemem technicznym (ST) nazywa się zbiór elementów w określony sposób ze sobą 
powiązanych, stanowiący całość o określonym celu i liczbie wielkości, zwanych zmiennymi 
systemu (rys.1). Przy definiowaniu systemu istotne jest wyraźne rozgraniczenie tych elementów, 
które do systemu należą, od tych, które do niego nie należą, lecz które są z nim powiązane, gdyż 
stanowią jego otoczenie. Jeszcze ważniejsze jest stwierdzenie, że wszystkie systemy techniczne, 
dobra wtórne produkty i usługi: chemiczne, energetyczne, spożywcze podlegają optymalizacji i są 
jednakowo ważne - równe, wyróżnia je podatność na działanie użyteczne – na sprawność działania, 
a przede wszystkim na poprawianie stosunków energii, materii w otoczeniu, na melioracyjność 
środowiska. 

Otoczeniem technologicznym, środowiskiem (O) systemu nazywa się zbiór elementów, 
spełniających następujące warunki (rys.1):  

- zmiany pierwotnych dóbr odtwarzalnych i nieodtwarzanych otoczenia oddziałują na 
zmienne systemu, 

- zmiany dóbr wtórnych: produktów i usług systemu oddziałują na zmienne elementów 
tworzących otoczenie, 

- stany strefy granicznej, wiedzy, modeli matematycznych oddziaływań, jako dóbr 
godziwych (trwałych) pozwalają na badania, sterowanie, poznanie, rozwój systemu technicznego, 
otoczenia i samej siebie. 

 

 



 
Rys.1 System techniczny w otoczeniu technologicznym i naturalnym; Xst – wejście systemu technicznego, 

Xot – wejście otoczenia technologicznego i naturalnego, Yot – wyjście otoczenia, Yst – wyjście systemu 
[Flizikowski J., Bieliński K., 2013] 

 
Wszystkie zasoby dóbr środowiska, związane z przetwarzaniem: pierwotne odtwarzalne i 

nieodtwarzane powinny podlegać melioracji (polepszaniu!), bo są dla systemów 
antropotechnicznych jednakowo użyteczne, ważne - równe: energetycznie, chemicznie, spożywczo, 
kulturowo itd.  

Problemami do rozwiązania są pytania o oddziaływania zasilające, regulujące i 
kompensujące, które zależą od kultury technicznej, strefy granicznej. W strefie granicznej 
następuje rozwiązanie problemów, na podstawie poznania naukowego i praktycznego, prowadzące 
do dóbr godziwych, kultury życia, umiejętności optymalnego rozwoju systemu technicznego i 
polepszania otoczenia, dalej, do postaw przyzwolenia społecznego na proponowane produkty i 
usługi systemu, również na koszty zużycia zasobów otoczenia i innych pozytywnych/negatywnych 
następstw. Wszystkie sprzężenia, dobre dzieła sztuki, nauki i kultury - strefy granicznej 
przetwarzania: podlegają i są wynikiem tworzenia, wyróżnia je racjonalność pragmatyczna, 
logiczna i/lub aksjologiczna w optymalizacji systemów technicznych i w melioracji otoczenia. 

Sprzężenia istniejące pomiędzy systemem, a jego otoczeniem dzieli się na zmienne wejściowe 
systemu, zmienne wyjściowe systemu, prawa, zasady i modele relacji między zmiennymi. 

Zmiennymi wejściowymi (wejściami) systemu nazywa się strumienie masy, energii i 
informacji przedstawiające oddziaływanie otoczenia na system, konstrukcje, technologie.  

Zmiennymi wyjściowymi (wyjściami) systemu nazywa się strumienie masy, energii i 
informacji przedstawiające oddziaływanie systemu na otoczenie przetwarzania. 

 
Zasada innowacji energetyki, technicznych, zintegrowanych układów maszynowych, 

urządzeń, instalacji przetwórstwa biomasy, ich konstrukcje, sposoby i czynności - będące 
przedmiotem zasady innowacji, rozwoju, badań - stanowią strukturę tej nauki, obejmującej cztery 
systemy: 

1. Procesowy, gdzie następuje fenomenalne, zjawiskowo i procesowo efektywne 
energetycznie i ekologicznie przetwarzanie nośników surowców, tworzyw, materiałów, energii 

 



odnawialnej, niekonwencjonalnej z postaci pierwotnej w postać użytkową (np. dla spalania nośnika 
(ziaren biomasy), przetworzenia pary w energię elektryczną);  

2. Sterowniczy realizujący zorganizowane zasilanie wejść, regulację sygnałów 
uwzględniających zakłócenia i kompensację przebiegów samych zakłóceń (np. podczas 
„wytwarzania” (przetwarzania) energii, przesyłania i użytkowania); 

3. Informacyjny, odpowiedzialny za wartościową organizację, zarządzanie, przetwarzanie 
sygnałów, wykorzystanie baz danych, tworzenie baz wiedzy, zastosowanie sztucznej inteligencji 
itp.); 

4. Logistyczny, zapewniający właściwe dostarczenie mas, energii i informacji na miejsce, 
na czas, na pewno, chroniący przed nadmiernymi i szkodliwymi emisjami mas, energii i informacji.   

Badania, rozwój, innowacje – w tym wdrożenia w kierunku high-tech’u energetycznej, 
ekonomicznej i ekologicznej efektywności urządzeń, w zależności od opisów matematycznych 
procesów przetwarzania, w ogólności polegają na  optymalizacji, modernizacji, innowacji, przy 
czym: 

1. Optymalizacja, jest to poszukiwanie najlepszego środka, np.: rozdrabniacza biomasy, 
sposobu, np.: użytkowania, wykorzystania ruchu; warunkiem optymalizacji jest znajomość modeli 
matematycznych, 

2. Modernizacja – unowocześnienie środka, sposobu, czynności technicznej rozdrabniania; 
częściowo na podstawie modeli matematycznych, częściowo na podstawie działań odkrywczych, 
twórczych, 

3. Innowacja – rozpoczyna się od wymyślenie nowego środka, sposobu, czynności 
technicznej; zupełny brak modeli matematycznych (oprócz matematycznych opisów podstaw 
inżynierii mechanicznej), warunkiem jest wyobraźnia, tworzenie i otwarcie na nowe idee. 

Stanami postulowanymi (SP), wynikiem efektywnego [Opinia KR UE, 2013] i 
nieszkodliwego działania technicznych systemów energetyki biomasy są: jakość odpowiedniej 
(maksymalizowanej) masowej/objętościowej ilości produktu (wydajności), minimalne 
zapotrzebowanie mocy, a w konsekwencji minimalne zużycia energii na jednostkę wydajności 
celowego (granulometrycznie, jakościowo) produktu. Stąd za kryteria oceny stanu postulowanego 
innowacyjności (SPi) energetycznego, spożywczego, paszowego lub chemicznego wykorzystania 
biomasy, w środowisku naturalnym, możemy przyjąć wysoką [Flizikowski J., 2011]: 

1. Jakość materii, żywności, paszy, nośnika energetycznego, surowca, tworzywa, elementu, 
produktu, odpadu, konstrukcji, mocy, energii; 

2. Efektywność energetyczną (sprawność, trwałość, niezawodność, funkcjonalność, 
jednostkowe zużycie energii), ekologiczną (wykorzystanie potencjału odpadowego z przemysłu 
spożywczego, alternatywnego zastosowania paszowego, energetycznego, zastąpienie węgla 
kamiennego biomasą, zmniejszenie emisji i zanieczyszczenia powietrza (redukcja tlenków azotu o 
70% i siarki – do 90%, powstanie lokalnego, odnawialnego źródła energii, np. z pieczywa 
odpadowego) i ekonomiczną (utrzymanie stałych cen energii, ciepła, dywersyfikacja 
konwencjonalnych źródeł energii: węgla, miału węglowego, gazu ziemnego i oleju opałowego) 
działania maszyn, urządzeń, instalacji, linii technologicznej; 

3. Nieszkodliwość oddziaływania produktu, procesu, układu procesowego, procesującego na 
otoczenie, środowisko i w wewnętrznych relacjach (a nawet nowe miejsca pracy przy dystrybucji i 

 



przetwórstwie biomasy, aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi, bezrobotnych, dodatkowe 
dochody, wykorzystanie użyteczne odpadów).  

Dla stanów postulowanych innowacyjności (SPi) trzeba odkryć nowe warunki techniczne Wt 
(nowe idee, cechy konstrukcyjne (Ck) elementów (E), relacje (R), sterowanie (s) i czas (t) 
(Ck(E,R,s,t)), z założenia prowadzące do wystąpienia stanów postulowanych SP, polegające na 
nowych (również modernizowanych lub optymalizowanych): 

1. Technicznych ideach rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych, wytwórczych/ 
przetwórczych, sposobach przetwarzania biomasy (zgniatanie, kruszenie, cięcie, skręcanie, złożone 
stany obciążeń i odkształceń, wyciskanie, filtracja itd.), aplikacjach, rynku, organizacji; 

2. Cechach konstrukcyjnych środków technicznych: maszyn, urządzeń, instalacji procesu, 
sterowania, informacji i logistyki zaopatrywania; 

3. Czynnościach, parametrach procesu, ruchu elementu, surowca, nośnika energii, produktu 
i relacjach układu procesowego (np. przetwarzania biomasy na biopaliwa).  
 
Nowe warunki techniczne 
 

Rozdrabniacz i napęd. Idee, konstrukcje, sposoby i czynności, np. inżynierii rozdrabniania 
nośników energii, warunki techniczne (Wt), jako obiekty rozwoju, w strategiach optymalizacji, 
modernizacji, innowacji,  są wymyślane, koncypowane dla: najwyższej jakości produktu, 
efektywności procesu i najniższej szkodliwości procesu i produktu. Ze względu na kierunek 
rozwoju, oparty o dominujące kryterium obniżania jednostkowego zużycia energii 
(energochłonności) rozdrabniania, postanowiono przeprowadzić procedurę innowacyjną, dla 
konstrukcji procesowej i  sterującej (rys.2, rozdrabniacz napędzany systemem fotowoltaicznym), 
obejmującą: metateorię, odkrycie nowego rozwiązania i jego wdrożenie/a. Poza systemem 
procesowym, który w sensie funkcjonalnym, fenomenologicznym decyduje o energochłonności 
rozdrabniania, ważny jest system sterowniczy. Ten, w konsekwencji, decyduje o energochłonności 
rozdrabniania w ogóle.  Systemem generacji mocy i energii rozproszonej jest np. system 
fotowoltaiczny. Oryginalne rozwiązanie stanowi istotę dalszych badań przemysłowych i prac 
rozwojowych. 

Na rysunku 2 przedstawiono schemat ogólny elementów i relacji między rozwijanym 
systemem fotowoltaicznym ST, napędzającym rozdrabniacz (MR), a otoczeniem (OT) i strefą 
graniczną, monitorowania (SM). 

 



 
Rys.2. Systemowe ujęcie energochłonności przetwórstwa biomateriałów/odpadów, na przykładzie 

wykorzystania systemu fotowoltaicznego do napędu rozdrabniacza [Flizikowski J., Bieliński K., 2013] 
 

W systemie fotowoltaicznym występuje tylko jedna konwersja z mocy i energii 
promieniowania słonecznego (energetyczne, pierwotne dobra odtwarzalne) na moc i energię 
elektryczną (energetyczne dobro wtórne, produkt o postulowanej jakości).  

 
Rozdrabniacz, środek techniczny. Mechaniczna inżynieria innowacji wielotarczowych 

rozdrabniaczy ziarnistych, sypkich materiałów biologicznych, z jednej strony skierowana jest na 
jakość produktu przed, w czasie i po rozdrabnianiu oraz na cele dalszego użycie produktu: 
energetyczne, spożywcze, paszowe lub chemiczne. Z drugiej – na efektywne przetwarzanie i 
nieszkodliwość oddziaływania produktu/procesu na siebie, system techniczny i 
otoczenie/środowisko naturalne. 

W tabeli 1 przedstawiono sprawdzoną strategie innowacji wielotarczowych rozdrabniaczy 
biomateriałów ziarnistych na cele energetyczne, spożywcze, paszowe i chemiczne.  

Strategia, którą można nazwać inżynierią innowacji, nowych warunków technicznych, 
obejmuje sześć etapów: 

1. metateorię zjawiska, procesu, stanu postulowanego w nowych warunkach technicznych; 
2. postawienie problemu; 
3. przyjęcie hipotezy roboczej (otwarcie na odkrycie, olśnienie, koncypowanie);  
4. badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakładzie/laboratorium; 
5. weryfikację hipotezy przemysłowej, w warunkach przemysłowych/badawczych, 
odkrytych idei, konstrukcji sposobów środków technicznych nowego rozdrabniania; 
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6. wdrożenie, wyprowadzenie wniosku ogólnego, potwierdzającego metateorię, olśnienia 
odkrycia idei i konkretnych pomysłów, wdrożenie przemysłowe nowości czyli inżynierię 
innowacji.  

Tabela 1. Etapy i strategie badań innowacyjnych [Flizikowski J., Sadkiewicz J., 2013] 

 
Teoria nowości (metateoria), polega na wymyśleniu nowych zdań, w ramach profesjonalnej 

działalności inżynierskiej. Nowości opartej na pomyśle z modelu matematycznego stanów 
postulowanych i warunków technicznych, przez którego analizę (analityczne badania 
optymalizacyjne) ułatwione są poszukiwania, odkrycia cech, parametrów i wdrożenia - najlepszego 
środka, sposobu, czynności technicznej, np. zoptymalizowanego urządzenia rozdrabniającego bio-
surowce dla potrzeb przemysłu energetycznego, spożywczego czy paszowego (optymalizacji). 
Nowości z fragmentarycznego zastosowania modelu matematycznego i z dużej wyobraźni, 
pomysłowości - dla unowocześnienia i wdrożenia zespołu, operacji, ruchu technicznego, np. 
zmodernizowanego ruchu zespołów maszyny, urządzenia, instalacji rozdrabniania (modernizacji). 
Wreszcie nowości według własnej nowej teorii (metateorii), opartej na sformalizowanym 

Etapy 
postępowania 
badawczego 

Strategia badań innowacyjnych 
Stosowana, celowa, maszynowa: konstrukcyjna, wytwórcza, eksploatacyjna, 

energetyczna 

1. Metateoria 

Rozdrabnianie biomasy ziarnistej na krawędziach otworów znajdujących się w 
ruchu. Opis nowego zjawiska, nowej techniki wymagających nowych warunków 
technicznych (Wt): nowej konstrukcji, nowego wytwarzania, nowej eksploatacji 
maszyn, urządzeń, instalacji energetyki.  

2. Postawienie 
problemu  

Jakie są nowe warunki techniczne (Wt): konstrukcji Wk, wytwarzania  Ww, 
eksploatacji We, recyklingu Wre rozdrabniaczy z krawędziowymi narzędziami 
wielootworowymi w ruchu, maszyn, urządzeń, instalacji niezbędne do wystąpienia 
postulowanego stanu jakości produktu, efektywności, nieszkodliwości działania SP? 

3. Przyjęcie 
hipotezy 
roboczej 
(odkrycie, 
olśnienie, 
koncypowanie) 

Postulowany stan SP może wystąpić w licznych warunkach nowej konstrukcji 
Wk, nowego wytwarzania  Ww, nowej eksploatacji We, nowego recyklingu Wre  
licznych koncepcji rozdrabniaczy z krawędziowymi narzędziami wielootworowymi 
w ruchu, jako maszyn, urządzeń, instalacji. 

4. Badania 
przemysłowe, 
prace 
rozwojowe 

Budowa prototypów licznych koncepcji rozdrabniaczy z krawędziowymi 
narzędziami wielootworowymi w ruchu,  konstrukcji w nowych lub starych 
warunkach wytwarzania, próby użytkowania, obsługiwania, zasilania, napraw i 
recyklingu nowej maszyny, urządzenia, instalacji wraz z badaniami produkcyjnymi, 
w warunkach przemysłowych (B+R).  

5. Weryfikacja 
hipotezy 
przemysłowej 

Monitorowanie prototypu rozdrabniacza z krawędziowymi narzędziami 
wielootworowymi w ruchu, ocena konstrukcji, weryfikacja odkrycia, olśnienia, 
sprawdzenie na dostatecznej liczbie procesów rozdrabniania, czy w warunkach Wt 
występują SP. 

6. Wdrożenie, 
wyprowadzenie 
wniosku 
ogólnego 

Zaistnienie warunków Wt: konstrukcji Wk, wytwarzania  Ww, eksploatacji We, 
recyklingu Wre  rozdrabniacza z krawędziowymi narzędziami wielootworowymi w 
ruchu, jako maszyny, urządzenia, instalacji prowadzi do wystąpienia stanów 
wysokiej jakości produktu, efektywności, nieszkodliwości działania SP. 

 



postępowaniu, rozpoczynającym się od wymyślenia nowej teorii – metateorii, w odpowiedzi na tę 
teorię - na wymyśleniu, wykoncypowaniu nowych rozwiązań (idei, środków, sposobów, 
czynności), po zweryfikowaniu koncepcji kryteriami wyboru – prowadzi (przez dobrze 
zrealizowane wdrożenie nowości) do stanów innowacyjności, czuwania nad jakością uzyskiwanego 
produktu i następstwami działania nowości w eksploatacji, za pomocą niekończącego się 
aktywnego monitorowania innowacji. 
 
Energetyka biomasy 

 
Definicja biomasy w polskim prawodawstwie pojawiła się w roku 2003, poprzez wydanie 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja. Biomasa w 
świetle prawa to „substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej lub leśnej, a także przemysłu 
przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji”.  

Parametry biomasy przeznaczonej do spalania w kotle przedstawione są w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Parametry biomasy pochodzenia rolniczego [5, 8, 6, 2] 

Rodzaj paliwa 
(biomasy) 

Wilgotność 
(%) 

Zawartość 
popiołu 

(%) 

Wartość 
opałowa 
(MJ/kg) 

Zawartość 
chloru (%) 

Pelet słoma 10-14 4 15 0,1-02 
Słoma sucha 10-20 4 16-17 0,12 
Brykiet słoma 13 5 15 0,1-02 
Brykiet lignino 
celuloza 14 10,5 17,2 0,03 

Pelet łuska 
słonecznika 

9 4 17-19 0,04-0,08 

Susz owocowy 7 5 16-20 0,02 
Pelet łuska ryżu 6 15 - 0,019 
Pelet i brykiet 
drewno 

8-12 3 17-19 0,03-0,08 

 
 Biomasa ze względu na stopień przetworzenia dzieli sie na 3 grupy: 
− Surowce energetycznie pierwotne – drewno, słoma, ziarno zbóż,  
− Surowce energetyczne wtórne – obornik, gnojowica, odpady piekarskie, 
− Surowce energetycznie przetworzone – biogaz, biometanol, estry olejów roślinnych 

[Laurow Z., 2003, Kruczek S. i in., 2007]. 
 Parametry biomasy przeznaczone do spalania w kotle muszą zawierać się w granicach 

podanych poniżej w tabeli 3. 
Biomasę przeznaczoną na cele energetyczne, ze względu na pochodzenie dzieli się na trzy 

zasadnicze grupy: 
− Biomasę pochodzącą z plantacji roślin energetycznych, 
− Biomasę pochodzącą z produkcji rolnej, 

 



− Biomasę pochodzenia drzewnego [Kryszak J., 2005]. 
 

Tabela 3. Parametry biomasy pochodzenia rolniczego [Kruczek S. i in., 2007] 
 

Właściwości fizykochemiczne biomasy sprawiają, iż jest ona paliwem różniącym się od 
węgla energetycznego spalanego w kotłach. Najważniejsze z nich to: 

− Niższa od węgla wartość opałowa na jednostkę objętości, 
− Stosunkowo duża wilgotność surowej biomasy (rzędu 45-60%), 
− Wyższa zawartość części lotnych w stosunku do węgla kamiennego o 2,5 razy, 
− Mniejsza zawartość związków azotu i siarki, co skutkuje niższą emisyjnością szkodliwych 

tlenków do atmosfery, 
− Znaczna zawartość chloru (zwłaszcza w słomie zbożowej), co sprzyja zjawisku korozji w 

wysokich temperaturach [Popiel P., 2011].  
Możliwości pozyskiwania biomasy ze wskazanych źródeł uwarunkowane są specyficznymi 

charakterystykami. Wykorzystanie ziemi rolnej na potrzeby plantacji energetycznych, jak i 
produkcję np. słomy może w przyszłości spowodować powstanie konfliktów żywieniowo-
paszowych, ze względu na ograniczoną podaż gruntów. Kolejnym potencjalnym konfliktem może 
stać się spór o ekologiczne wykorzystanie lasów, i sposoby pozyskiwania z nich drewna na cele 
energetyczne. Odrębna sprawą jest stan i możliwości przerobowe przemysłu energetycznego, który 
musi poczynić znaczne inwestycje, aby móc w pełni korzystać z zalet biomasy. 

Szacuje się, iż biomasa pochodząca z plantacji energetycznych w niedalekiej przyszłości 
będzie głównym źródłem zaopatrzenia przemysłu energetycznego. Według szacunków różnych 
źródeł, przewiduje się że energia z biomasy będzie stanowić 90% całości energii pozyskiwanej z 
OZE, a biomasa pochodząca z upraw energetycznych będzie odpowiednio stanowić 70% całości 
pozyskiwanej masy [Kruczek S. i In., 2007].  

 
Biomasa w województwie Kujawsko-Pomorskim. Województwo Kujawsko-Pomorskie ze 

względu na swój rolniczy charakter jest dobrym zapleczem do powstawania nowych inicjatyw 
opartych na OZE.  

Jak widać z danych zawartych w tabeli 2, pochodzenie biomasy ma istotne znaczenie. 
Największą wartość opałową posiada susz owocowy i pelet,  brykiety drewna oraz pelet z łusek 
słonecznika. Susz oraz łuski słonecznika nie zostaną strategicznym paliwem, z co najmniej dwóch 
powodów, a mianowicie: 

− Brak tradycji i warunków do upraw słonecznika i owoców pestkowych na znaczną skalę w 
Kujawsko-Pomorskim, co nie daje wystarczającej ilości surowca, 

Oznaczenie/Zawartość Jednostka Zakres 
zmienności 

Wartość opałowa w stanie roboczym MJ/kg 15-19 
Wilgotność w stanie roboczym % 8,0-14,0 
Zawartość popiołu w stanie roboczym % 0,8-6,0 
Zawartość siarki w stanie roboczym % 0,02-0,4 
Zawartość azotu w stanie roboczym % 0,09-0,9 
Zawartość chloru % 0,02-0,2 

 



− Sezonowość dostępności ww. surowców, oraz konieczność dalekiego transportu aby 
zapewnić odpowiednią ilość asortymentu, dodatkowo zwiększa cenę za jednostkę 
surowca. 

Największą dostępnością w województwie Kujawsko-Pomorskim ma słoma i drewno oraz ich 
pochodne (pelet i brykiety).  

W województwie Kujawsko-Pomorskim ze względu na warunki przyrodnicze jako rośliny 
energetyczne z przeznaczeniem na biomasę można uprawiać wierzbę, miskanta oraz ślazowca. 
Jednakże od lat uprawiana jest wyłącznie wierzba energetyczna, która wymaga dobrej jakości gleb 
(III-IV klasa bonitacyjna). Ze względu na charakter wybranej technologii plon z uprawy wierzby 
może być zbierany co rok (rzadko stosowana technologia) lub w cyklach 2-3 letnich [Kruczek S. i 
In., 2007, Popiel P., 2011]. 

Wielkość plonowania w uzależnieniu od cyklu zbioru oraz podstawowe parametry  zebranej 
biomasy z wierzby energetycznej przedstawione są w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Parametry biomasy uzyskanej z wierzby energetycznej w 

zależności od czasu trwania cyklu zbioru [Popiel P., 2011]. 
Termin 

zbioru pędów 
Plon suchej 

masy  
(1/ha/rok) 

Wartość opałowa 
biomasy  

(MJ/kg s.m.) 

Zawartość 
popiołu  

(%) 
co jeden rok 14,81 18,56 1,89 
co dwa lata 16,07 19,25 1,37 
co trzy lata 21,47 19,56 1,28 

Średnia 17,45 19,12 1,51 
 
Innym źródłem pozyskiwania biomasy jest pochodzenie rolnicze tej substancji, a mianowicie 

słoma oraz ziarna zbóż (w szczególności owies).  
Owies, spośród wszystkich zbóż uprawianych na terenie Polski, wykazuje najlepsze cechy 

fizyczne podczas procesu spalania, wyróżnia się parametrami chemicznymi, fizycznymi i 
energetycznymi takimi jak: 

− Niska wilgotność oscylującą w przedziale 10-13%, 
− Kaloryczność na poziomie 4MWh·t-1, 
− Wartość opałową kształtującą się na stałym poziomie 18,5 MJ·kg-1, 
− Niska zawartość popiołu (0,6 – 1)% [Popiel P., 2011, Odnawialne źródła …, 2012]. 
Ziarno owsa w ilości 1 kg stanowi odpowiednik energetyczny dla poszczególnych paliw 

kopalnych w ilości: 
− 0,42 kg oleju opałowego, 
− 0,49 m3 gazu ziemnego, 
− 0,79 kg węgla kamiennego [Odnawialne źródła …, 2012]. 
Słoma jako wysuszone źdźbła zbóż nadaje się bardzo dobrze do spalania, niezależnie  od tego 

z jakiego rodzaju zboża pochodzi. Słoma ze względu na charakter i postać występowania jest łatwa 
w przechowywaniu, jednakże podczas dłuższego przechowywania na otwartej przestrzeni zwiększa 
się jej wilgotność. Wilgotność świeżo zebranej słomy może zawierać się w przedziale (12-22) %, 

 



co jest ściśle związane z warunkami atmosferycznymi podczas jej zbioru [Odnawialne źródła …, 
2012]. 

Poziom wilgoci w słomie warunkuje jej przydatność do spalania – zbyt wilgotna słoma 
(powyżej 24%) powoduje zmniejszenie wartości uzyskanej całkowitej energii, oraz podwyższoną 
emisję zanieczyszczeń. Dodatkowo zwiększony wilgoci utrudnia transport, proces mielenia i 
podawania do kotła parowego [Odnawialne źródła …, 2012]. Wartość opałowa i wilgotność słomy 
zawiera tabela 5. 

 
Tabela 5. Wartość opałowa i wilgotność słomy [Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011, 

Odnawialne źródła …, 2012] 
 
Rodzaj słomy 

Wartość opałowa 
słomy (MJ/kg) 

Wilgotność 
słomy 

świeżej Suchej Świeżej 
Pszenna 17,3 12,9-14,9 12,0-22,0 
Jęczmienna 16,1 12,0-13,0 12,0-22,0 
Kukurydziana 16,8 3,3-7,2 30,0-70,0 

 
Słoma w postaci nieprzetworzonej (w postaci luźnych źdźbeł) jest uciążliwa dla przemysłu 

energetycznego, głównie ze względu na dużą różnorodność oraz małą wartość energetyczną na 
jednostkę objętości. W celu polepszenia przydatności słomy do spalania można poddać ją 
brykietowaniu, lub pelletowaniu. Procesy te polegają na ciśnieniowym aglomerowaniu 
(granulowaniu) w specjalnych prasach, gdzie siły zewnętrzne (naciski zagęszczające) oraz 
wewnętrzne (wiązania międzycząsteczkowe) z postaci sypkiej zmieniają materiał w trwałą, zbitą 
postać o zwiększonej koncentracji i gęstości [Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011].  

Korzyści płynące z tego procesu są następujące: 
− Obniżenie wilgotności, zwiększenie koncentracji energii w jednostce objętości, 
− Homogenizacja paliwa umożliwiająca zautomatyzowanie procesu spalania, 
− Możliwość spalania we wszystkich typach kotłów rusztowych, 
− Niższe koszty transportu i składowania, związane ze zwiększeniem gęstości biomasy, 
− Praktycznie wyeliminowanie problemu samozapłonu podczas procesu przechowywania 

[Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011]. 
Słoma przetworzona występuje w dwóch rodzajach nośników, jako: 
− Pellety – granulat opałowy – granulat paliwa odnawialnego o długości (10-25) mm i 

średnicy (6-10) mm, pellety wyprodukowane ze słomy posiadają wartość opałową (16-18) 
MJ/kg, 

− Brykiety – paliwo odnawialne w postaci walców o długości (100-300) mm, średnicy (50-
120) mm, wartość opałowa słomianych brykietów wynosi (15-17) MJ/kg [Kruczek S. i 
In., 2007, Popiel P., 2011, Odnawialne źródła …, 2012]. 

Brykiet o masie 1 kg, wykonany ze słomy jest równoważny energetycznie: 
− 0,33 kg oleju opałowego, 
− 0,38 m3 gazu ziemnego, 
− 0,62 kg węgla kamiennego [Popiel P., 2011]. 

 



Dla województwa Kujawsko-Pomorskiego szacunkowa wartość słomy dla celów 
energetycznych wynosi ok 1,1 mln ton. Ilość ta podlega cyklicznym wahaniom będącym pochodną 
aktualnej koniunktury produkcji rolnej (zamykanie lub otwieranie przez rolników działów 
produkcji zużywających słomę jako ściółkę dla zwierząt, ściółkę dla uprawy pieczarek, itp.).  

Kolejnym dostępnym źródłem biomasy na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego jest 
biomasa pochodzenia drzewnego. Drewno jako materiał opałowy znany jest człowiekowi od 
wieków, jako dobry i łatwo dostępny surowiec. Do zalet drewna należy wymienić także jego 
zerową emisyjność CO2 (przyjmuje się, że całość wyemitowanego dwutlenku węgla podczas 
procesu spalania drzewo w fazie wzrostu wchłania i zamienia w procesie fotosyntezy na składniki 
odżywcze) [Odnawialne źródła …, 2012].  

Biomasa pochodzenia drzewnego, ze względu na pochodzenie i rodzaj drzewa dzieli się na: 
− Liściastą miękką – lipa, wierzba, brzoza, 
− Liściastą twardą – dąb, buk, grab, 
− Iglastą – sosna, jodła, świerk [Odnawialne źródła …, 2012]. 

Skład chemiczny drewna zależy ściśle od tego jaką rolę pełni dana cześć roślin, inny jest 
skład kory, liści, łodyg. Drewno przeznaczone do spalania składa się z następujących frakcji: 

− materiału palnego, który składa się z: 
- węgla (50-52%), 
- wodoru (6-6,5%), 
- tlenu (40-44%), 
- azotu (0,2%), 
- siarki (ok 0,1%); 

− wody o zawartości (20-60) % objętości, 
− popiołu – ok 0,5% objętości [Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011, Odnawialne źródła 

…, 2012]. 
Drewno do celów energetycznych musi zostać odpowiednio przygotowane. Najczęściej 

prowadzoną obróbką rozdrabnianie drewna za pomocą specjalnych młynów, a następnie 
formowanie z niego brykietu, lub tzw. peletu (granulatu): 

− zrębki drewniane – powstają dzięki rozdrabnianiu drzewa pochodzącego z pierwszych 
wycinek w lasach, pozostałości po tych wycinkach oraz powstają w tartakach podczas 
obrabiania kłód. Zrębki dla celów energetycznych mają długość (5 – 100) mm, przy 
grubości (2 – 8) mm, natomiast ich szerokość wynosi (10 – 20) mm. Wartość opałowa 
zrębków mieści się w przedziale (6 – 16) MJ/kg, przy wilgotności wynoszącej (20 – 60)%. 
Zaletą i jednocześnie wadą zrębków jest sposób ich otrzymywania – pozwala na 
łatwiejsze magazynowanie i transport, jednakże sprzyja wchłanianiu wilgoci i 
powstawaniu chorób grzybowych. 

− Trociny – są produktem ubocznym pracy tartaków i zakładów obróbki drewna, dla celów 
energetycznych wymagają oczyszczenia z drewna kawałkowego. Wilgotność trocin od (6 
– 10) %, do (45 – 65) % dla trocin powstałych ze świeżo ściętego drzewa. Trociny ze 
względu na charakter w jakim występują, stwarzają problemy z magazynowaniem (mała 
masa właściwa), oraz mają tendencje do zaparzania się na pryzmie i wchłaniania wilgoci, 
dlatego powinny  być spalane w pierwszej kolejności.  

 



− Wióry – powstają w podobnych warunkach jak trociny, posiadają podobne wady. Wartość 
opałowa wynosi ok. 15 MJ/kg, przy wilgotności (5 – 15) %. 

− Brykiet drzewny – powstaje z rozdrobnionych odpadów drzewnych – trocin, wiórów, 
podczas procesu prasowania pod dużym ciśnieniem bez dodatku  środków chemicznych. 
Charakterystyka procesu powoduje wyparowanie znacznej części wilgoci z prasowanej 
masy drzewnej, powstałe brykiety charakteryzują się niską wilgotnością, dużą masą 
usypową. Wartość opałowa brykietów wynosi 17,5 MJ/kg. Spalanie brykietów w kotłach 
energetycznych zapewnia powolne i długotrwałe uwalnianie energii.  

− Pelety – powstają poprzez prasowanie przy użyciu wysokich ciśnień i naprężeń 
jednostkowych z suchych zrębków i trocin drzew mieszanych. Postać peletów to walce o 
średnicy (6 – 25) mm, i długości do 100 mm. Paliwo to charakteryzuje się, podobnie jak 
brykiety, niską zawartością wody, oraz znaczną gęstością. Wartość energetyczna peletów 
(16,5 - 17,5) MJ/kg [Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011,]. 

Biomasa powstała z 1 kg zrębków drewnianych odpowiada energetycznie: 
− 0,24÷0,42 kg oleju opałowego, 
− 0,27÷0,51 m3 gazu ziemnego, 
− 0,45÷0,81 kg węgla kamiennego [Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011,]. 

Brykiet wykonany z odpadów drzewnych w ilości 1 kg stanowi odpowiednik energetyczny: 
− 0,42 kg oleju opałowego 
− 0,48 m3 gazu ziemnego 
− 0,76 kg węgla kamiennego [Kruczek S. i In., 2007, Popiel P., 2011,]. 

Biomasa pochodzenia drzewnego, może stanowić w przyszłości poważne źródło 
zaopatrzenia dla przemysłu energetycznego, będzie musiała stale konkurować z tradycyjnymi 
zastosowaniami drewna jako materiał meblowy, budowlany i opał stosowany jako dodatek do 
paliw kopalnych w domach mieszkalnych.  

Stopień pokrycia województwa Kujawsko-Pomorskiego lasami wynosi 13%, co daje 13 
miejsce pod tym względem w Polsce [Odnawialne źródła …, 2012].  

Nie stawia to pozyskiwania biomasy pochodzenia leśnego w dobrym świetle, gdyż mogą 
występować cykliczne niedobory surowca, jednakże biomasa drzewna nie musi pochodzić tylko z 
gospodarki leśnej, ale także z: 

− Prowadzonych prac pielęgnacyjnych –głównie przy drogach, w parkach, terenach 
zielonych - wg [Soliński I., 2007] z tego źródła może pochodzić nawet 3 mln m3 w skali 
całego kraju, 

− Pielęgnacji w sadach i plantacjach sadowniczych wg [Odnawialne źródła …, 2012] z tego 
źródła może pochodzić nawet 20 mln m3 w skali całego kraju, 

− Odpadów pochodzących z obróbki przemysłowej drewna - wg [Flizikowski J., 2011] z 
tego źródła może pochodzić nawet 3 mln m3 w skali całego kraju [Flizikowski J., 2011] 

 
Aby proces współspalania biomasy i węgla kamiennego zachodził bez problemów musi być 

ściśle kontrolowany przez aparaturę instalacji kotła. Kolejnym warunkiem optymalnego przebiegu 
procesu spalania jest zachowanie odpowiedniego stosunku objętościowego stosowanych paliw 
(węgla do biomasy) w zależności od ich parametrów fizykochemicznych.  

 



Emisyjność procesu spalania jest zdecydowanie niższa, gdy paliwem jest mieszanka węgla i 
biomasy. Dodatek pyłu biomasy w paliwie powoduje efekt synergizmu w odniesieniu do CO oraz 
do poziomu zanieczyszczeń organicznych. Procesy spalania węgla z udziałem biomasy powodują 
powstawanie znacznie mniejszych ilości związków SO2 i NOx.  

Podsumowując główne zalety spalania węgla i biomasy oraz samej biomasy, można 
zauważyć: 

− Brak emisji CO2, 
− Aspekt ekologiczny – zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, 
− Niższa zawartość związków siarki i azotu w biomasie, co skutkuje ograniczoną 

emisyjnością związków SO2, NOx w porównaniu z spalaniem węgla kamiennego, 
− Możliwość zastosowania szerokiego spektrum biomasy, w zależności od dostępności w 

danym czasie lub regionie, stymulowanie lokalnego rolnictwa do produkcji nie 
spożywczej, gwarantującej stabilny zysk, 

− Przyszłościowe źródło energii dla przemysłu energetycznego w Polsce [Głód K, i in., 
2008, Golec T., 2004, Kruczek S., i in., 2007, Kryszak J., 2005, Laurow Z., 2003, Lorenz 
U., 2005, Popiel P., 2011, Soliński I., i in. 2007, Ściążko M., i in., 2006]. 

Do wad spalania z węglem i samej biomasy zalicza się: 
− Mniejsza wartość opałowa w przeliczeniu na jednostkę objętości w stosunku do węgla 

kamiennego, problemy z magazynowaniem i transportem, 
− Duża zawartość wilgotności dochodząca nawet do 60 % w surowej biomasie,  
− Znaczna zawartość chloru (zwłaszcza w słomie zbożowej), powodująca korozję chlorową 

urządzeń instalacji, 
− Potencjalne zagrożenie pożarem i wybuchem pyłu biomasy, 
− Nasilenie zjawiska żużlowania na powierzchniach wewnętrznych kotła, 
− Konieczna dodatkowa instalacja techniczna do przygotowywania i dostarczania biomasy 

do komory spalania (większe zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne instalacji) 
[Głód K, i in., 2008, Golec T., 2004, Kruczek S., i in., 2007, Kryszak J., 2005, Laurow Z., 
2003, Lorenz U., 2005, Popiel P., 2011, Soliński I., i in. 2007, Ściążko M., i in., 2006], 

Sposób spalania. Z przytoczonych zalet i wad biomasy w przemyśle energetycznym nasuwa 
się główna myśl, iż polski przemysł energetyczny w najbliższej przyszłości jest skazany na 
rozwijanie tego kierunku pozyskiwania energii. Rolniczy charakter Polski sprzyja zakładaniu i 
pielęgnacji plantacji roślin energetycznych, które mogą zapewnić niezależność energetyki 
przemysłowej od paliw kopalnych, lub ograniczyć ich stosowanie. 

Redukcja emisji każdej tony zanieczyszczeń przyniesie w przyszłości wymierne oszczędności, 
gdyż jest ona przeliczona na odpowiednią ilość € na podstawie certyfikatów ETS. Cena za emisję 1 
tony poszczególnych zanieczyszczeń zawiera tablica 6. 

Podstawą szacowania zysków ekonomicznych jest redukcja wytwarzania związków 
szkodliwych dla atmosfery. W tabeli 6 zawarto koszty, które musi ponosić przetwórca w momencie 
przekroczenia przyznanego limitu emisji. Tak zwane „szkody ekologiczne” utożsamia się z 
kosztami zewnętrznymi obciążającymi każdą jednostkę wyprodukowanej energii wyrażonymi w 
€/kWh, lub €/GJ. Efekt ekologiczny na 1 GJ wytworzonej energii równy jest różnicy emisji 

 



substancji szkodliwych przy spalaniu samego węgla, a emisji będącej skutkiem mieszaniny węgla z 
biomasą [Popiel P., 2011]. 

 
Tabela 6. Opłaty za emisję szkodliwych związków do atmosfery [Popiel P., 2011] 

 
 

 
 
 
 

Tablica 7 przedstawia typowe wartość emisji szkodliwych związków z kotła OP-130, oraz 
oszacowane wartości różnych wariantów paliwa (100 % węgla energetycznego - 1, węgla i 
zrębków drewnianych w stosunku 96,7 – 3,3% - 2, węgla i zrębków drewnianych w stosunku 95 – 
5% - 3. 

 
Tabela7. Wartość emisji szkodliwych związków dla współspalania w kotła  [Popiel P., 2011] 

Typ paliwa CO2, kg/GJ SO2, g/GJ NO2, g/GJ Pyły, g/GJ 
1 92,5 166,6 135,8 17,1 
2 93,4 159,8 134,1 12,0 
3 93,7 129,1 134,8 23,6 

 
Tabela 8 przedstawia przeliczony efekt ekonomiczny na podczas współspalania biomasy dla 

kotła o mocy 90 MW. 
 

Tabela 8. Efekt ekologiczny dla współspalania w kotle o zadanej mocy [Popiel P., 2011] 
Moc kotła  

MW 
Typ paliwa Efekt 

ekologiczny €/GJ 
90,1 1 - 

2 0,05 
3 0,135 

 
Zagrożenia spowodowane spalaniem biomasy. Pył biomasy dostarczany do palnika w 

połączeniu z powietrzem i wysoką temperaturą jest mieszaniną skrajnie wybuchową, wobec czego 
instalacja przygotowania i transportu biomasy musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z 
surowymi normami międzynarodowymi jak i krajowymi, aby wyeliminować lub w skrajnych 
warunkach ograniczyć prawdopodobieństwo zapłonu biomasy i jej wybuchu, 

Ze strony unormowań Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii Europejskiej obowiązują 
dwie dyrektywy, stanowiące przepisy w dziedzinie ochrony przed wybuchem. Są to: 

− Dyrektywa 94/9/WE – z dnia 23 maja 1994 roku, „w sprawie ujednolicenia przepisów 
prawnych Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w atmosferach zagrożonych wybuchem”, 

− Dyrektywa 1999/92/WE – z dnia 16 grudnia 1999 roku, „w sprawie minimalnych 
wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Emisja związku Koszt zewnętrzny, € za tonę 
CO2 18-46 
SO2 6045 
NO2 1418 
Pyły 7469 

 



pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami 
wybuchowymi”. 

Polskie prawo w tej dziedzinie i przytacza dwa rozporządzenia: 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) – odpowiada dyrektywie 94/9/WE, 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 Nr 138, poz. 931) – 
odpowiada dyrektywie 1999/92/WE. 

Zagrożenie wybuchem pyłu biomasy jest bardzo realne, o czym mogą świadczyć dwa 
wybuchy do jakich doszło w 2010 roku w elektrowni Dolna Odra S.A. Do pierwszego z nich 
doszło w układzie nawęglania (24.01.2010), gdzie nastąpił wybuch mieszanki pyłowo – 
powietrznej. Do drugiego wybuchu (10.06.2010) doszło w komorze kotła OP-650, zapaleniu i 
wybuchowi uległa mieszanka pyłowo – powietrzna w wyniku chwilowego zaniku płomienia na 
palniku biomasy.  

Te dwa wybuchy następujące po sobie niespełna w pół roku i w jednej elektrowni dają dużo 
do myślenia, jak ważne i konieczne jest wyposażanie modernizowanych kotłów w odpowiedniej 
klasy systemy przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, dla bezpieczeństwa pracowników, ciągłości 
dostaw energii elektrycznej i cieplnej. 
 
Struktura inżynierii innowacji 
  

Dla pełnej charakterystyki metodologicznej inżynierii innowacji energetyki konieczne jest 
ustalenie, w jaki sposób i wedle jakich zasad ma się dokonywać tworzenie, wymyślanie nowości, 
wdrażanie z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, monitorowanie czynne, a przede 
wszystkim systematyzacja wyników badań IIE, a więc jaka ma być struktura tej nauki.  

Inżynieria innowacji energetyki, podobnie jak projektowanie -  polega przede wszystkim na 
budowaniu podstaw przyzwolenia społecznego dla jakiegoś nowego dzieła, dla władzy, 
panowania  człowieka nad nowym obszarem gospodarki: biomasą, maszynami przygotowania, 
spalania i przetwarzaniem, celowym wykorzystaniem energii, bądź dla ważnej idei energetyki. 
Przyzwolenie (wiara), jako pierwsza zasada, zmienia człowieka w (niewolnika) realizatora 
własnych przekonań, pomysłów, własnej twórczości.  

Tworzenie, wymyślanie nowości jest spontaniczne, głównie polega na wyobraźni, 
pomysłowości, olśnieniu i racjonalnych możliwościach wdrażania nowego środka, sposobu, 
czynności technicznej, np. nowego, urządzenia mechanicznej inżynierii rozdrabniania biomasy 
(tabela 1); nowego sposobu użytkowania, nowej technologii energetycznej: współspalanie z 
węglem. Twórca, jako druga zasada, i potencjalnie każdy człowiek, jest powołany do twórczości. 
Twórczość, w ramach inżynierii innowacji, a szczególnie maszyny, urządzenia i instalacje biomasy 
- utwory drugiego poziomu osiągnięć człowieka, powstają według zasadniczych sekwencji: 
możność działania – wstrzemięźliwość – moment rozstrzygający. Rodzaje utworów (osiągnięć) 

 



inżynierskich: pierwszego rodzaju – wiedza, drugiego – innowacja techniczna (nowa maszyna), 
trzeciego – uporządkowanie, usprawnienie organizacyjne. 

Są liczne możności działania twórczego w inżynierii innowacji, jako trzecia zasada, od 
projektowania zwykłego, zintegrowanego, poprzez wspomagane, burze mózgów, algorytmy 
twórcze, aż do instrumentalizacji i kognitywnego sterowania energetyką. 

W globalnym spojrzeniu na inżynierię  innowacji [Flizikowski, 2006], jako czwarta 
zasada, można wyróżnić pięć poziomów wdrożenia: publikacyjne, to wynalazek – wdrożenie, 
upublicznienie opisu patentowego; wyrobnicze - wynalazek – wdrożenie lokalne, dla sprawdzenia 
pomysłu; odtwórcze - wynalazek - wdrożenie – częściowa innowacja branżowa; twórcze - 
wynalazek - wdrożenie - globalna innowacja; utopijne - wynalazek z likwidacji – wdrożenie – 
re(in)nowacja, ekologiczna, recyklingowa dyfuzja regeneracji. 

Jednym z ciekawszych sposobów budowania przyzwolenia społecznego dla innowacji jest 
styl naturalnego projektowania robotów ‘BEAM’ (Biology, Electronics, Aesthetics, and Mechanics; 
biologia, elektronika, estetyka i mechanika (BEEM)). 

Za twórcę stylu przekonywania do robotów ‘BEAM’ uważa się Marka W. Tildena, 
wybitnego specjalistę w dziedzinie robotyki. Roboty ‘BEAM’ spełniają, utworzone przez Tildena, 
prawa:  

1. Robot musi chronić swoje istnienie za wszelką cenę. Roboty Tildena wyposażone są 
zwykle w wąsy zamontowane na mikroprzyciskach, wyłączające selektywnie 
odpowiednie silniki, zapewniając w ten sposób możliwość omijania przeszkód.  

2. Robot musi uzyskać i utrzymać dostęp do źródła energii. Najpewniejszym źródłem 
energii dla robota jest energia słoneczna. Wyposażenie tych robotów w moduły 
fotowoltaiczne daje pewną przewagę nad istotami żyjącymi, ponieważ energia słoneczna 
przetwarzana jest bezpośrednio na energię elektryczną i ruch robota, bez udziału 
skomplikowanych reakcji chemicznych.  

3. Robot musi nieustannie poszukiwać lepszego źródła energii. Zamontowane na robotach 
fotorezystory lub fotodiody pozwalają na nieustanny ruch w stronę bardziej oświetlonego 
a więc energetycznie bogatszego terenu.  

Roboty ‘BEAM’ są więc pewnego rodzaju odpowiednikiem najniższych form życia, 
skupionymi na pozyskiwaniu energii, bez wyższych celów i zadań. 

Twórca inżynierii, obiektów i organizacji innowacji; systemów, konstrukcji i sposobów, to 
heros, bohater, odnowiciel wstrząsający rzeczywistością energetyki, inżynier: 

1. Poruszający (wstrząsający) twórca. 
2. Dający niewyczerpalny potencjał zasobów energo-materialnych.  
3. Rewelacyjne wyniki jego twórczości innowacyjnej, to: fenomenalna konstrukcja 

procesowa, wysokosprawna konstrukcja sterownicza, samoorganizująca się konstrukcja 
informacyjna, niezawodna konstrukcja logistyczna. 

4. Gwarantujący drastyczną poprawę, silną reinżynierię  
Reintegracja, jako wstrząsające osiągnięcie inżyniera innowacji (odzyskanie obywatelstwa 

odnowiciela) – reengineering (rekreacja), to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne 
przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do drastycznej (przełomowej) poprawy 
osiąganych wyników (np. koszty obsługi, obsługa klientów, szybkość). Rozwinięcie 
definiowalnych pojęć: 

 



− "fundamentalne przemyślenie" - oznacza dokładną analizę aktualnego procesu lub działań, 
odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie w taki sposób wygląda proces i jak możemy go 
zmodyfikować. 

− "radykalne przeprojektowanie" - to całkowite zaprojektowanie procesu od nowa. 
− "dramatyczna poprawa" - rozumiana jest jako osiągnięcie poprawy procesu o co najmniej 

25%. Poniżej tej granicy, możliwe jest osiągnięcie poprawy procesu dzięki zwykłym 
modyfikacjom lub partykularnym innowacjom. Zmiana procesów powinna przynieść 
konkretną korzyść dla wytwórcy energii, środowiska, klienta itd. 

Proces prowadzące do wstrząsającego wdrożenia, realizacji reintegracji, reengineeringu 
przebiega według następujących faz: 

1. Wybór system, procesu (procesów) do rekonstrukcji. 
2. Utworzenie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie udoskonaleń. 
3. Zrozumienie istoty i odnowy procesu. 
4. Twórcza rekonstrukcja procesu. 
5. Wdrożenie doskonałego, zdumiewającego procesu. 

Dla zrozumienia istoty, odnowy, rekonstrukcji i wdrożenia zdumiewającego procesu, niezbędne 
są sekwencje działań twórczych:  

1. Identyfikacja procesów: Identyfikacja obowiązujących procesów, powstaje mapa 
procesów oraz szczegółowe ich opisy. 

2. Analiza procesów: wyznaczane są nieefektywne kroki, mechanizmy kontroli  procesów. 
3. Unowocześnienia procesów: Zmieniane, dodawane i usuwane są kroki ich mapowanie na 

wykonujących je aktorów. Dla niewystarczająco kontrolowanych procesów definiowane 
są kluczowe mierniki. Wdrażane są mechanizmy automatyzacji lub wsparcia 
systemowego nieefektywnych, kluczowych kroków. 

4. Pomiar procesów: Wykorzystanie kluczowych mierników pozwala na monitorowanie re-
inżynierii, weryfikację poprawności przebiegu procesów. 

 
Instrumentalizacja, jako idea twórczego działania, tworzenia zintegrowanych podstaw 

metodologicznych inżynierii innowacji: uwalniania człowieka od dostarczania masy, energii i 
informacji do uciążliwych procesów w energetyce (rys.3), projektowania, wyznaczania decyzji, 
sterowania  systemów o całkowicie różnej naturze fizycznej, stanowi podstawę dziedziny wiedzy 
zwanej cybernetyką,  zajmującej się:  

− analizą różnorodnych systemów jako obiektów sterowania w sposób abstrahujący od ich 
fizycznej lub technicznej natury,  

− syntezą algorytmów sterowania tymi systemami.  
Techniczną realizację koncepcji teoretycznych cybernetyki, we współczesnej energetyce, 

umożliwia automatyka, stanowiąca zespół środków technicznych przeznaczonych do tworzenia 
systemów sterujących. Do zadań tych systemów należy:  

− zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie systemów użytkowych i produkcyjnych,  
− wypracowanie właściwych decyzji dotyczących zmian stanu tych systemów, 
− realizacja wypracowanych decyzji, 
− dokumentowanie zmian stanu systemów użytkowych.  

 



 
Rys.3.  Poziomy instrumentalizacji, odnowienia, zintegrowanego postępu systemu energetycznego z 

rozdrabnianiem. Źródło: opracowanie własne, za W. Powierża  
 

Sztuczna Inteligencja (AI). Algorytmy sztucznej inteligencji obejmujące zaawansowane 
metody rozumowania, planowania, podejmowania decyzji i uczenia się były badane w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci i z powodzeniem stosowane w systemach informacyjnych. 

Jednak użycie ich w systemach badań naukowych, sterowania rozdrabnianiem, gdzie 
decyzje bardzo silnie zależą od dynamiki procesów energetycznych oraz opierają się głównie na 
sprzężeniu zwrotnym od stanu lub wyjścia, jest ograniczone. W związku z powyższym istniejące 
algorytmy muszą być opracowane pod kątem dynamicznych właściwości systemu. 

Wyniki badań naukowych i inżynierii kognitywnej mają kluczowe znaczenie w rozwoju 
poznawczych systemów sterowania rozdrabnianiem biomasy dla potrzeb energetyki, gdyż: 

− mogą pozwolić na poznanie mechanizmów natury rozdrabniania w takim stopniu, żeby 
możliwe było tworzenie ich sztucznych odpowiedników, modeli, które byłyby w stanie 
naśladować procesy: poznania, rozumienia, podejmowania decyzji, doskonalenia, rozwoju 
i uczenia się,  

− mogą również umożliwić lepsze poznanie współpracy człowiek-maszyna i projektowania 
energetycznie zintegrowanych systemów rozdrabniania biomasy z funkcjami 
poznawczymi, które pomogą ludziom skuteczniej wykonywać ich zadania. 

Głównym wyzwaniem dla inżynierów innowacji jest uzyskanie ilościowych modeli 
dynamicznych nadających się do wykorzystania w poznawczych systemach sterowania. 

W inżynierii instrumentalnej innowacji, należy zwrócić uwagę na zagadnienia z obszaru: 
− teorii rozumowania w warunkach niepewności, wnioskowania i systemów regułowych,  

 



− reprezentacji wiedzy, eksploracji wiedzy,  
− teorii rozwoju, re-inżynierii, uczenia maszynowego, probabilistycznych metod uczenia, 

uczenia ze wzmocnieniem. 
Inżynierowie projektujący innowacyjne, przyszłe inteligentne systemy rozdrabniania dla 

energetyki, oparte na kognitywistyce nie mogą zapomnieć o wykorzystaniu klasycznej teorii badań 
naukowych, sterowania, które są niezastąpione w zagadnieniach związanych ze stabilnością i 
odpornością - czyli bezpieczeństwem. 

Teoria badań naukowych, sterowania, zagadnienia stanowiące dorobek tej dziedziny to: 
1. rozwinięty aparat matematyczny,  
2. metody analizy i syntezy struktur regulacji pracujących w pętli sprzężenia zwrotnego,  
3. algorytmy modelownia i identyfikacji,  
4. teoria stabilności,  
5. teoria optymalności. 

Nie jest możliwe rozwinięcie koncepcji sterowania poznawczego w oderwaniu od 
klasycznej teorii badań naukowych, sterowania. Klasyczne teorie powinny odegrać wiodąca rolę w 
rozwoju przyszłych nowoczesnych systemów, tylko w ten sposób może zostać spełniony warunek 
bezpieczeństwa energetyki, który jest dla sterowania podstawowy. 

Czym jest sterowanie poznawcze? Określenie pojęcia "poznanie" i "system poznawczy" nie 
jest jednoznaczne - w różnych źródłach występuje kilkadziesiąt definicji mniej lub bardziej 
różniących się wzajemnie. Poznawcze systemy sterowania, kluczowe elementy: 

− Percepcja. Moduł zbierania danych z czujników oraz ich przetwarzanie. Dane stanowią 
informacje dla modułu uczącego i pozwalają modułowi sterowania na podejmowanie 
decyzji, wysyłanych do obiektu. 

− Uczenie się. Moduł ciągłej aktualizacji wiedzy o środowisku i adaptacji do warunków 
aktualnych. Dużym wyzwaniem jest wyszukiwanie relacji czasowych i dynamicznych 
zależności, które w każdym rzeczywistym systemie wpływają na stany postulowane. 

− Wiedza. Moduł fundamentalnych właściwość poznawczych systemów sterowania. Jest to 
pamięć systemu, wiedza o obiekcie. Wiedza podlega ciągłemu procesowi aktualizacji i 
adaptacji.  

− Podejmowanie decyzji. Zadaniem modułu decyzyjnego jest wyznaczenie akcji, które mają 
być zastosowane do obiektu. W oparciu o aktualne pomiary z sensorów oraz 
doświadczenia (zapisane w module wiedzy) wyznacza decyzje. Przesyłane są one do 
modułu wykonawczego i uczącego się. Moduł wykonawczy przesyła decyzje do obiektu, 
natomiast uczący - uwzględnia decyzje w procesie późniejszej oceny skutków decyzji.  

− Wykonanie. Zadaniem modułu jest przekazanie sygnału sterującego (wyznaczonego przez 
moduł decyzyjny) do obiektu.  

Główne cechy systemu sterowania poznawczego rozdrabnianiem zintegrowanym 
energetycznie: 

− wszystkie funkcje (pomiary, wnioskowanie, uczenie) zorientowane są na cele, stany 
postulowane (jakość, efektywność, nieszkodliwość),  

− cele i zachowania zmieniane są w sposób elastyczny, w zależności od kontekstu 
sytuacyjnego i doświadczenia,  

 



− może działać w nieznanym środowisku bez interwencji człowieka,  
− jest w stanie współdziałać z ludźmi i innymi systemami poznawczymi, aby wspólnie 

rozwiązać złożone zadanie. 
Aby osiągnąć te cechy, system musi: 
− "zrozumieć bieżącą sytuację" - w tym celu system kontroli poznawczej musi realizować 

kilka funkcji, takich jak (aktywne) wykrywanie, wydobywanie i pozyskiwanie istotnych 
informacji z doświadczeń i wiedzy wcześniej zdobytej; również musi on dbać o 
aktualizację tych informacji,  

− świadomie działać na rzecz zmiany obecnej sytuacji i reagować na wszelkie 
nieprzewidziane zmiany w uzasadniony (niekoniecznie optymalny) sposób, działania 
obejmują podejmowanie decyzji, planowanie, rozumowanie, uczenie się i adaptację; 
ważną cechą jest to, że pełna informacja jest rzadko dostępna do budowy modeli, w 
związku z tym mechanizmy dla oceny obecnego stanu, jak również celowe zmiany tego 
stanu muszą być przeprowadzane na podstawie informacji częściowych/niepewnych. 

W globalnym spojrzeniu na inżynierię innowacji w energetyce, podstawowe zasady 
zintegrowanego rozwoju produktu (IPD) można podsumować w następujący sposób: 

1. Zrozumieć klientów, ich potrzeby, wymagania, stany postulowane 
2. Integracja badań i rozwoju, rozwoju produktów i inwestycji z procesem i ogólną strategią 

biznesową 
3. Użycie Zespoły Rozwoju Produktu w celu ułatwienia wczesnego zaangażowania i 

projektowania równoległego 
4. Projektowanie Produktów i Produkcji oraz wsparcie równolegle procesów 
5. Zaangażowanie dostawców na wczesnym etapie rozwoju 
6. Wykorzystanie modeli cyfrowych do przechwytywania i utrzymania bardziej 

kompletnego i spójnego przedstawienia wzorów produktów 
7. Integracja narzędzi CAE, CAD i CAM do poprawy skuteczności i skrócenia czasu cyklu 

projektowania 
8. Symulacja działania produktu i procesów produkcyjnych w formie elektronicznej w celu 

zmniejszenia kosztowne projektowania-budowy-powtórzeń testów 
9. Użycie inżynierii jakości i niezawodności do opracowania bardziej wydajnych produktów 

i procesów 
10. Utworzenie wydajnego i uproszczonego podejścia dla zmniejszenia kosztów i czasu cyklu 

projektowania 
11. Permanentna poprawa procesu projektowania 

Podsumowanie 
W tym świetle, zweryfikowana przemysłowo/badawczo, wstępna charakterystyka 

metodologiczna inżynierii innowacji rozdrabniaczy materiałów biologicznych dla energetyki, 
polega na: 

1. Formułowaniu metateorii inżynierii rozdrabniania, nowych teorii pobudzających do 
koncypowania nowych rozwiązań, nowych warunków wdrożeń i nowoczesnego 
monitorowania ich stanów oraz przemian w eksploatacji; dalej ich weryfikacji 

 



doświadczalnej, stosowanej i celowej działalności badawczej, zabiegach poznawczych 
technicznej, maszynowej inżynierii innowacji. Daje to poznanie, materiał danych, 
przesłanki – na których nauka mechanicznej inżynierii innowacji maszyn jest budowana. 

2. Formułowaniu celowościowych problemów, pytań o warunki techniczne Wt: o nową 
konstrukcję rozdrabniacza lub inne nowe konstrukcje maszyn, urządzeń rozdrabniania, 
nowe parametry, przyrządy, obrabiarki do przetwórstwa, wytwarzania, nowe obszary 
użytkowania, obsługiwania, zasilania systemu, które są niezbędne dla zaistnienia 
kulturowo postulowanego stanu SPi wysokiej efektywności działania, jakości produktu, 
nieszkodliwości oddziaływania procesu i produktu. Te problemy badawcze, w oparciu o 
dokładniejszą, merytoryczną analizę i opisy twierdzeń  wchodzących w jej skład, mają 
być rozwiązywane przez mechaniczna inżynierię innowacji energetyki. 

3. Ustaleniu struktury tej nauki, wskaźników zmiennych biomateriału, każdej maszyny, 
instalacji, procesu przetwarzania i celu do osiągnięcia w systemach: procesowym, 
sterowniczym, informacyjnym i logistycznym, czyli środowiskowo racjonalnych 
sposobów i zasad inżynierii mechanicznej systemów, w której ma się dokonywać 
systematyzacja wyników badań innowacyjnego energetyki. 

Postęp, rozwój techniczny, twórczość i wiedza inżynierska, czy to przez innowację, modernizację, 
czy przez optymalizację, polegają - z jednej strony - na formułowaniu nowych problemów 
technicznych, np. w postaci zdań pytających: Jakie nowe warunki techniczne Wt (idee, konstrukcje 
maszyn, urządzeń rozdrabniania, przetwórstwa, wytwarzania, ...) są niezbędne do zaistnienia 
postulowanego nowego, lepszego, najlepszego stanu SP (efektywności działania, nieszkodliwości 
oddziaływania, jakości produktu) energetyki, np. biomasy.  
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