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Исследование устойчивости нелинейных объектов 
 

АННОТАЦИЯ. 

В данной работе подробно описывается механизм 
моделирования и идентификации существенно нелинейных 
динамических характеристик объекта, а также оптимизация 
полученной математической модели на основе составленного 
интегрального квадратичного критерия качества, целью которой 
является определение оптимальных значений управляющих 
переменных. Также описан процесс аппроксимации значений 
управляющих переменных рядами Фурье и вывода условий, при 
использовании которых можно определить границы устойчивости 
рассматриваемого объекта. 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

В настоящее время ввиду возрастающей сложности 
технологических процессов, увеличилась и сложность решаемых 
задач управления. Динамические характеристики объектов 
управления при этом носят существенно нелинейный характер [1]. 
Одним из наиболее распространенных методов идентификации 
динамических характеристик является построение модели, 
адаптированной по отношению к характеристикам реального объекта 
управления. Другими словами замкнутый метод идентификации, 
характеризующийся проверкой адекватности получаемой модели. 

Существенные затруднения, возникающие при решении этой 
задачи, вызваны большим разнообразием типов нелинейных 
объектов. Поэтому весьма затруднительно найти общий подход, 
охватывающий все практически важные виды нелинейных объектов. 

mailto:irynasunny2101@gmail.com
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Широкое применение к задачам определения динамических 
характеристик получили методы статистической линеаризации в их 
различных модификациях. 

Эффективным для целей построения самонастраивающихся 
моделей представляется использование адекватного разложению 
Винера интегрального ряда Вольтерра. В настоящей работе 
рассмотрена методика построения самонастраивающихся моделей, 
основанная на синтезе ядер Вольтерра по статистическим данным 
режима эксплуатации объекта управления. 

Оптимизация нелинейных объектов необходима для 
определения оптимальных управляющих воздействий, благодаря 
поддержанию которых на заданном уровне характеристики готовой 
продукции будут удовлетворять существующим требованиям к 
качеству. 

Наиболее распространены методы оптимизации, основанные 
на минимизации интегральных критериев качества, представляющих 
собой функции входных, выходных переменных, а также управляющих 
воздействий. 

Таким образом, целью работы является определение условий 
устойчивости существенно нелинейного объекта. Для достижения 
данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– построить математическую модель объекта, описывающую с 
достаточной для промышленной эксплуатации степенью точности 
динамические характеристики объекта управления; 

– определить структуру критерия качества идентификации 
динамических характеристик, в процессе минимизации которого 
получить выражения для оптимальных значений управляющих 
переменных; 

– на основе теории оптимизации определить границы 
существования оптимальных динамических характеристик, в рамках 
которых система будет обладать устойчивостью. 

Необходимо отметить, что в представленном описании понятия 
«объект» и «система» тождественны. 
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Вопрос об устойчивости квазиоптимальных систем управления 
важен с точки зрения работы самой системы управления не только в 
нормальном режиме эксплуатации, но и при изменяющихся условиях 
эксплуатации объекта управления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Рассмотрим объект управления, схема «вход-выход», которого 
представлена на рис. 1. Объект имеет две входные переменные y0(t), 
g0(t); две выходные y1(t), g1(t) и две управляющие переменные u1(t), 
u2(t). 

ОУ

y0(t)

g0(t)

y1(t)

g1(t)

u1(t) u2(t)

 

Рис. 1 – Схема распределения переменных объекта 
управления 

Аппроксимацию выходных переменных, которые являются 
детерминированными сигналами, будем проводить с использованием 
ряда Вольтерра, ограничившись вторым порядком [2]. Таким образом, 
выражения, связывающие входные, выходные и управляющие 
переменные, имеют следующий вид: 
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В результате аппроксимации были получены зависимости для 
выходных переменных, представленные на рис. 2. 
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Рис. 2 – График аппроксимации динамических характеристик объекта 
управления 

Задача оптимального управления объектом, задаваемого 
уравнениями (1)–(2), может быть сформулирована как задача 
минимизации функционала качества [3].  

За критерий оптимизации примем функционал, 
представляющий собой функцию ошибок: 

- - -

- - -

2tT
M 2 M 2 M 2T

1 1 1 1 1 1
0

M 2 M 2 M 2
2 2 1 1 2 2

1I ĺ ( (y (t) y (t)) (g(t) g(t) ) (u (t) u (t))
2

(u (t) u (t)) (u '(t) u '(t)) (u '(t) u '(t)) )dt



      

    

      (3) 

 

где )t(yM
i , )t(gM

i , )t(uM
i – входные, выходные и управляющие 

переменные модели объекта управления; )t(ui
′  – производная 

управляющей переменной по времени; α, χ, η, λ, θ, ρ, – весовые 
коэффициенты. 

При применении в качестве критерия оптимизации функции 
ошибок, остается открытым вопрос о выборе значений весовых 
коэффициентов, входящих в функцию ошибок.. Воспользуемся одним 
из приближенных методов выбора весовых коэффициентов. Если 
функция ошибки в любой момент времени имеет вид выражения (3), 
то весовые коэффициенты для каждого момента времени можно 
найти, исходя из допустимой величины ошибки. Можно заключить, что 
максимальные допустимые значения ошибок составляющих сигнала в 
любой момент времени должны вносить в функцию ошибки равный 
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вклад, так как система управления обеспечивает минимум 
интегральной суммы ошибок. Принимая условие равенства членов в 
выражении (3), можно записать 

1 1 1
y1 y2 g1
n n n
y1 y2 g1

...
       

          
            

                            (4) 

где ε – ошибка, определяемая в знаменателе дроби как 

[ ]
max.

м
ii

n
yi )t(y)t(y=ε -                                       (5) 

[ ]
max

м
ii

n
gi )t(g)t(g=ε -                                       (6) 

В числителе дроби выражения (4) представлено текущее значение 
ошибки. 

Аналогичные рассуждения распространим на величины 
управляющих воздействий и их производные [4]. 

Предполагается, что величины максимально допустимых 
ошибок могут быть определены по заданным требованиям к системе, 
после чего можно найти числовые соотношения между различными 
коэффициентами α, χ и т.д. 

Из описания процедуры нормализации следует, что уравнение 
оптимального управления зависит от отношения весовых 
коэффициентов. Поэтому без потери общности можно положить 
равенство единице одного из коэффициентов. При таком допущении 
для определения числовых значений остальных весовых 
коэффициентов достаточно выражений (4)–(6). 

Значения весовых коэффициентов, найденные в результате 
описной процедуры, следует рассматривать как начальные оценки. 
Как правило, данные коэффициенты изменяются во времени, так как 
изменяется и текущее значение ошибки, однако, примем допущение о 
стационарности оценок. Для этого вместо текущего значения ошибки 
будем рассматривать минимальное значение ошибки. Что является 
достаточным условием для выполнения предварительного анализа 
совместно с процедурой нормализации. 

Для нахождения оптимальных значений управляющих 
переменных воспользуемся теорией вариационного исчисления. 
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Подынтегральное выражение критерия (3) обозначим через F(t). 
Функция, которая минимизирует функционал (3), должна 
удовлетворять дифференциальному уравнению второго порядка 
Эйлера-Лагранжа: 

'
i i

F(t) d F(t) 0
u (t) dt u (t)

  
  

  
                                  (7) 

Структура данного подынтегрального выражения представляет 
собою сумму входных, выходных параметров, управляющих 
воздействий и квадратов производных управляющих воздействий. Это 
продиктовано необходимостью соблюдения условий теоремы Эйлера-
Лагранжа, согласно которой функции управлений должны быть 
непрерывно дифференцируемы на рассматриваемом отрезке.  

Учитывая выражения (3) и (7), запишем систему уравнений для 
определения минимизирующих функций.  

- -

- -

M
1 1

M
2 2

(y1,g1,t) du1(t)2 (u (t) u (t)) 2 0,
u1(t) dt

(y1,g1,t) du1(t)2 (u (t) u (t)) 2 0,.
u2(t) dt


     


    
 

    

 

………. (8) 

где Δ(y1, g1, t) – функция, представляющая собой сумму квадратов 
ошибок входных и выходных переменных. 

Решение системы сводится к решению системы нелинейных 
интегро-дифференциальных уравнений, что является особенностью 
задач вариационного исчисления. 

Для решения данной системы воспользуемся методом Рунге-
Кутта четвертого порядка. Частные производные по u1(t), u2(t) будем 
находить, руководствуясь правилом Лейбница [5]. Для выполнения 
данного правила к функциям предъявляются следующие требования: 

– равномерная непрерывность на рассматриваемом отрезке; 

– функция должна быть дифференцируемой на отрезке. 

При этом интеграл с переменным верхним пределом будем 
вычислять последовательно и в зависимости от значений, 
принимаемых переменной t. 
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Чтобы применить вышеуказанный метод, необходимо понизить 
порядок производной. Поэтому вместо системы из двух 
дифференциальных уравнений второго порядка, получим систему из 
четырех дифференциальных уравнений первого порядка, 
предварительно сделав замену переменных ii zu → . 

,))t(z)(t(zB+))t(z(B+)t(z)t(zB+)t(zB+)t(zB+B=)t(z
dt
d

),t(z=)t(z
dt
d

,))t(z)(t(zB+))t(z(B+)t(z)t(zB+)t(zB+)t(zB+B=)t(z
dt
d

),t(z=)t(z
dt
d

2
1312

2
1113110193874

43

2
316

2
35314331212

21

 (9) 

где Вi – коэффициенты, полученные в результате преобразования 
уравнений системы (8). 

На рис.3 дано наглядное представление о полученных 
результатах. 

Функцию, аппроксимирующие полученные данные, будем 
искать, применяя теорию разложения в конечные ряды Фурье [6]. 

∑
∞

1=k
kk0i )ktsinb+ktcosa(+u=)t(u ,                              (10) 

где коэффициенты разложения вычисляются по формулам: 

.kt
N
π

sin)t(u
N
1

=b

,kt
N
π

cos)t(u
N
1

=a

1N2

0=t
ik

1N2

0=t
ik

∑

∑
                                          (11) 

Коэффициенты ak и bk можно вычислить, зная лишь k
N
π

cos  и 

k
N
π

sin , без непосредственного вычисления других значений синуса и 

косинуса. Это делается следующим образом: 
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Подставляя (13) в (10), получим: 

2N

i 0 2N 1 2N 2 i 2N 1
k 1

1 1u (t) u ( ((cos k)M M u (0))coskt sin k)M sinkt)
N N N N  



 
     (14) 

 

Применяя выражение (14) для аппроксимации оптимальных 
значений управляющих переменных, получим следующие 
зависимости: 

90

1
k 1

1u (t) 288 ( ((cos k)288,11 288,073 288)cosk(t 22)
45 45

1 288,11(sin k)sin k(t 22))
45 45 45
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13, 455 ,6
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2
k 1

1u (t) 480 ( ((cos k)501,878 5 480)cosk(t 1 )
5 5

1 501,848(sin k)sin k(t 1 ))
5 5 5




     

 
 


 

 
 
(15) 

 
 
 

(16) 

 

В результате графики полученных зависимостей имеют 
следующий вид: 
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Рис. 3 – Графики оптимальных управляющих переменных, 
полученные в результате аппроксимации исходных данных 

Необходимо также отметить, что при t → ∞, требуется 
проводить анализ устойчивости системы. 

Как оговаривалось ранее, объект управления является 
нелинейным, поэтому речь пойдет только об асимптотической 
устойчивости в «малом». Исследование объекта на устойчивость в 
указанной области проводится на основе теории устойчивости А. М. 
Ляпунова. Между теорией оптимизации и теорией устойчивости 
существует важная связь. Пусть функция минимальной ошибки 
определяется как 

dt
)t),t(u),t(u(E

=)t(emin 21                                       (15) 

Функция минимальной ошибки представляет собою функцию 
Ляпунова, которая должна удовлетворять условиям: 

0<
dt

)t),t(u),t(u(E
0>)t),t(u),t(u(E

21

21

 для 
0)(t)u)t(u(

0)(t)u)t(u(
M
22

M
11

≠-

≠-
                    (16) 

0=)t),t(u),t(u(E 21  при 
0=)(t)u)t(u(

0=)(t)u)t(u(
M
22

M
11

-

-
                     (17) 

∞→)t),t(u),t(u(E 21  если норма расхождения ∞→- (t)u)t(u M
11   (18) 

Для того, чтобы получить функцию (15), в выражение (3) 
подставляем найденные выражения для оптимальных сигналов 
управления и их производных [7]. Полученная в результате 
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подстановки функция в данной работе не приводится, ввиду 
громоздкости выражения.  

На следующем этапе проводится проверка выполнения условий 
(16)–(18). Если полученная функция удовлетворяет условиям (16)–
(18), то можно сделать вывод о том, что данная функция является 
функцией Ляпунова для рассматриваемого объекта управления. 
Область определения функции и будет областью устойчивости 
системы, описываемой выражениями (1) и (2). 

 

ВЫВОДЫ.  

Таким образом, по имеющейся информации об объекте 
управления приведен пример построения его математической модели 
на основе теории рядов Вольтерра. На этапе оптимизации был 
составлен интегральный критерий качества для определения 
значений оптимальных управляющих переменных. Алгоритм 
нахождения оптимальных значений управляющих переменных 
основывается на теории вариационного исчисления. Применение 
данной теории подразумевает дополнительное исследование системы 
на устойчивость. Для определения области устойчивости был 
использован критерий устойчивости систем по Ляпунову. Был описан 
механизм определения функции Ляпунова, область определения 
которой и является областью устойчивости исследуемого объекта 
управления. 
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Synthesis and design of virtual measurement system in programming 
environment labview for investigation on photovoltaic modules 

 

ABSTRACT 
Has been developed a virtual measurement system in the middle of 

LabView for testing the main characteristics of photovoltaic (PV) modules. 
The survey were conducted with an autonomous PV system, built of two 
modules – one stationary and the other tracking the position of the Sun. Us-
ing the virtual measurement system are recorded the temperature of PV 
modules, the levels of generated current and voltage, the current of charge 
and discharge of the battery group. The values of the measured electrical 
quantities are transformed into a suitable form and are submitted through 
USB port to a PC using specialized controller DAQ6008. The realized out-
put data are processed by algorithm for separation and visualization of sig-
nals, then maintained and saved in a form suitable for further processing, 
analysis and visualization of results.         

Keywords: PVS, Workbench, virtual programming environment, LabVIEW. 

INTRODUCTION 
Several authors stress the need from building a database, charac-

terizing the main parameters of photovoltaic systems (PVS) and solar ra-
diation [1, 6, 7 and others.]. The produced electric energy of the PVS es-
sentially depends on the level of solar radiation, the temperature and the 
angle of inclination of PV modules and other factors. It was found that the 
main parameters for PVS efficiency evaluation are the size of generated 
current and voltage [8, 9 and others.]. The used mathematical models and 
alternative equivalent circuits, used for simulation of different working re-
gimes don’t give an accurate description of the processes in PV generator. 
This fact is explained by a number of assumptions and limitations in their 
design. On other hand, the change in the size of the load, connected to the 
output terminals of PV generator, leads to a change in the values of the 
current, voltage and power of the system. From V-A characteristic of photo-
voltaic module, easily can be determine the optimal operating point that 
corresponds to the maximal generated power [5]. Also, big interest repre-
sents the knowledge of the other parameters of PV modules, such as gen-
erated direct current and voltage, module temperature, level of solar irradia-
tion, the orientation of the module and etc. To be the measurements cor-
rect, the value of the parameters must be recorded at the same moment of 
time. Obviously, the traditional measurement methods with different instru-
mentation and non use of computers are inapplicable for to certain re-
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quirements. Due to and other reasons, it is necessary to seek methods and 
techniques for full automation of the measuring process and conducting fur-
ther evaluation by his visualization. This can be reach by using virtual 
measurement instruments and combination of hardware and software ele-
ments, which under PC control can function as classic laboratory meas-
urement apparatus [2].                 

Main purpose of this report is to synthesize and develop virtual 
measurement system in the middle of LabView for study and visualization 
of the operation of PV modules.  

MATERIAL AND METHODS 
The check-up systems is autonomous PVS. On figure 1 has been 

shown its block diagram. It is realized through two PV panels, mounted re-
spectively stationary and on Sun tracking construction, charge regulator, 
accumulator batteries, inverter and specialized devices for measuring elec-
trical quantities. The electrical equipment is manufactured by “SUNSET” 
AS, Germany [4]. It contains two PV modules type АС 110 Wp, two 105 Ah 
12V batteries, with deep charge/discharge cycle, solar controller type SR 
20M 12/24V 20А. Part of the produced DC electricity is converted into AC 
using WE 400/12V inverter.  

    

 

Figur 1 Block diagram of the study PVS  
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The monitoring of the above shown electrical quantities is carried 
out by hardware device for converting the input signals in values and form 
suitable for further processing. Figure 2a shows the outlook of the device 
for converting the current signals into voltage. It is manufactured in Univer-
sity of Ruse. The connection between it and computer is done using spe-
cialized unit of the company National Instruments - DAQ6008 [2]. It has 8 
analog inputs, 2 analog outputs and 12 digital channels with bi-directional 
operating frequency of 150Hz. The inputs are with voltage levels of ±1 to 
±10V (Figure 2,b).  

For storage, visualization and data interpretation is used software 
product LabVIEW [3]. For the purpose, programming algorithm is devel-
oped to work, build on several functional block units for reception, distribu-
tion, calculation, visualization and record of the input data. 
  

    

 

a) b) 

Figure 2 Appearance of: 
а) Converter I-V;  

b) Multifunction data acquisition devices (DAQ) type NI – 6008 
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The creation of these units is in the so-called libraries to select the 
type and functionality of the units so and the hierarchical sequence of draw-
ing, which is from left to right. On Figure 3 is shown the block diagram of 
signals control.    

 

Figure 3 Block diagram on control of the signals. 

In the first block, called "DAQ Assistant" is done the collection and 
distribution of all input data, received from DAQ 6008 device. By pressing 
right mouse button on its icon, choose option Properties, than in the Con-
figuration window is introduced the number of input channels, their name, 
order of execution, physical connection channel, via which the communica-
tion on given quantity has been made, the range of the measured quantity, 
units of measurement and etc. The proper configuration of this block is the 
mainly concern for the construction and operation of the control algorithm. 
In this case are used inputs from 0 to 4, respectively, the signals of current 
and voltage of PV module, batteries charge/discharge current and the volt-
age on their terminals. The input signal is replaced by 0 to 10V in RSE con-
figuration.   

In the next block called Configure Select Signal, is use to filter the 
desired signal, from all possible. It’s choosing the type of the signal that will 
be handled later. As in the previous step has been told which value which 
signal indicates, the selecting is done by the number of input signal. At the 
proposed block diagram for signals control are used 5 blocks of this type, 
each of which is set up to filter 5 different input signals (Figure 3). This pro-
cedure is essential, because at the input of 6008 DAQ are used voltage di-



24 

 

visors, reducing the level of the signal two times. They are made by re-
sistances in series in the circuit of voltage.  

The third functional block is Signal Manipulation Palette. It appears 
after clicking the right mouse button on the desktop of the program. It 
chooses the way we want to process the signals. For this case are used the 
functions „Merge Signals” and “Split Signals”. So-called cable connections, 
linking all functional blocks are plotted after the mouse arrow turns into a 
reel, while pressing and holding the left mouse button. Editing of an electric 
line going through its designation and thus able to extend, shorten, deletion 
or addition of branches. 

  Graphic representation of ongoing signals is done by adding a 
graphics at the end of the linking line. A window Chart Properties is called 
out, in which are set up all parameter of the graphics, which will be work on 
later (Figure 4). 

 

 

А) 

 

B) 

Figure 4 Momentary values of the current and voltage of the PV system  



25 

 

At the right side of the block diagram for control of the signals is 
placed a functional block for recording of the measured values in a file 
(Write to Measurement file). It has established links to each observed val-
ue. Gives it a name and file format. 

For better visualization and analysis of the received data is used 
functional block Time Delay, in which can be assigned the sample time of 
the measuring process. It is configured in seconds and the size of the rec-
ord is in direct relation with the step of sampling. In the developed virtual 
measuring system, sampling time was chosen to be 300s. In this way the 
obtained information quantity is enough with changing atmosphere condi-
tions and good visualization of the measured parameters of PVS.  

The developed program works in RUN/RECORD mode, during time 
is generated continuous monitoring information from the PV system. There-
fore, is provided stop button, which stops the program.    

   
RESULTS AND DISCUSSION 

On Figures 5,а and 5,b are shown the momentary current and volt-
age values, respectively, with red color fix mounted and with green color 
tracking PV panel. In the first case are plotted the graphs of the transition 
process shutdown and on Figure 5,b the graphical dependency turn on and 
turn off. Notice that the tracking system generates higher voltage than fix 
mounted module, while doesn’t seem significant difference in the current 
sizes.      

 

Figure 5 Working screens of the developed program 
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The recorded maximum and minimum are due to the change in the 
intensity of the sun beam. Both PV panels are placed under same weather 
conditions. Thus examine the influence of various operating factors on the 
work of PVS.   

 
CONCLUSION 

It was found that study of dynamic, fast-changing variables is ap-
propriate to use virtual measuring instruments, in which the processing of 
the obtained information from the measurements and its visualization is 
done by personal computer. Has been developed a measuring system pro-
gram in the middle of LabView for measurement and monitoring of key pa-
rameters of PVS (Figure 3, 4 and 5). The virtual system allows to record, 
storing and visualization of various parameters of PV system in real time. 

Virtual measurement laboratories are becoming widely used for re-
search of various processes and phenomenon. They can be successfully 
used for study and simulation on the working modes of PVS. 

The proposed development of a virtual measuring system is using in 
the teaching process at “Angel Kunchev” University of Ruse for teaching of 
the students in the master course "Renewable energy sources”.   
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Ocena opłacalności produkcji bioestrów na potrzeby własne wybra-
nego gospodarstwa rolnego 

WSTĘP 
 W polskim rolnictwie od wielu lat obserwuje się systematyczne 
zmniejszenie opłacalności produkcji. Nieustanne podwyżki cen środków 
produkcji oraz brak wpływu na ceny skupu  produktów pochodzenia rolni-
czego zmuszają producentów do ciągłej minimalizacji kosztów. Koniecz-
ność oszczędności przenika nawet do obszarów działalności w rolnictwie, 
które nie były dotychczas brane pod uwagę. Przykładem zjawiska wzrostu 
cen jest zmiana cen paliw płynnych, które są wykorzystywane nie tylko 
przez producentów rolnych – problem dotyczy całej gospodarki, zatem i 
społeczeństwa.  

Rynek paliw jest dość specyficznym rynkiem  - kontrolowany jest przez 
państwa zasobne w złoża ropy naftowej. Ich organizacje (OPEC) i porozu-
mienia manipulują podażą i ceną na światowym rynku. Eksporterzy ropy, 
mając świadomość ograniczonych zasobów, maksymalizują korzyści wyni-
kające z dostępności własnych bogactw naturalnych. Importerzy zmuszeni 
są do akceptacji narzucanych warunków. Jednak szukają możliwości za-
stąpienia tradycyjnych paliw poprzez wykorzystywanie alternatywnej ener-
gii. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie paliwa produkowanego z su-
rowców pochodzenia rolniczego, w szczególnym przypadku bezpośrednio 
wytwarzanym w gospodarstwach rolniczych. 

Rolnictwo, jako szczególna gałąź gospodarki polskiej odpowiadająca za 
produkcję żywności, zostało wsparte częściowym zwrotem akcyzy od pali-
wa użytego do produkcji rolniczej. Jednakże już niebawem może okazać 
się, iż przeznaczone na ten cel kwoty są zbyt wielkim obciążeniem dla bu-
dżetu. Nowe możliwości rozwoju może przynieść produkcja biopaliw w go-
spodarstwie rolniczym z rzepaku pochodzącego z własnych upraw. W po-
łączeniu z dopłatami do upraw roślin energetycznych oraz ulgami akcyzo-
wymi staje się to alternatywą wartą przeanalizowania. 
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CEL I ZAKRES PRACY 
Celem niniejszej pracy jest analiza opłacalności produkcji biopaliwa 

na potrzeby własne w gospodarstwie rolniczym. Na potrzeby analizy doko-
nana zostanie ocena opłacalności instalacji oraz eksploatacji linii produk-
cyjnej. Dokonana również będzie analiza kosztowa materiałów używanych 
do produkcji biopaliwa w gospodarstwie rolniczym. Surowcem wykorzysty-
wanym do produkcji będzie rzepak pochodzący z własnych upraw.  Jako 
źródło badań dotyczących rynku rzepaku oraz biopaliw posłużyły dane w 
dostępnych publikacjach tematycznych. Informacje niezbędne do przepro-
wadzenia kalkulacji kosztów produkcji rolnej zostały uzyskane w wywiadzie 
bezpośrednim w analizowanych gospodarstwie rolniczym. Ceny urządzeń 
oraz surowców wykorzystanych w symulacjach pochodzą z grudnia 2009r. 

ROZWÓJ TECHNOLOGII PRODUKCJI BIOESTRU  
Produkcja biodiesla z rzepaku realizowana jest procesami dwufa-

zowymi – pierwsza faza obejmuje pozyskanie oleju poprzez tłoczenie na-
sion rzepaku, zaś druga to jego estryfikacja.   

TECHNOLOGIE TŁOCZENIA OLEJU 
W Polsce zastosowanie znalazły trzy podstawowe technologie ole-

jarskie, które różnią się skalą uzyskanego produktu finalnego (oleju). 
1. Technologia klasyczna – polega na wstępnym tłoczeniu oleju za pomocą 
pras ślimakowych z ziarna poddanego procesowi kondycjonowania w pra-
żalni. Produktem tej operacji jest olej rzepakowy surowy z pierwszego tło-
czenia. Drugim etapem jest ekstrakcja z wytłoku pozostałej części oleju 
przy pomocy rozpuszczalnika. Produktami finalnymi są: olej surowy, olej 
poekstrakcyjny oraz śruta rzepakowa. W tej technologii wskaźnik uzysku 
oleju z 1 tony nasion wynosi około 410-420kg. 
W procesie tłoczenia oleju z nasion powstaje wytłok rzepakowy, którego 
stosunek wagowy do otrzymanego oleju wynosi 70% do 30% otrzymanego 
oleju. Z kolei z wytłoku w procesie ekstrakcji (wypłukanie zawartych w nim 
resztek oleju) powstaje śruta rzepakowa. Zarówno wytłok jak i śruta rzepa-
kowa mogą stanowić cenną paszę białkową w żywieniu zwierząt gospodar-
skich.  
 2. Proces jedno- lub dwustopniowego tłoczenia na gorąco oleju z nasion 
rzepaku – w efekcie uzyskuje się olej surowy i wytłok. Wskaźnik wytłacza-
nia oleju waha się w granicach 320 – 380kg (wskaźnik wytłaczania jest to 
ilość oleju uzyskana w procesie tłoczenia 1t rzepaku). 
 3. Technologia końcowego tłoczenia na zimno – poprzedzona jest roz-
drobnieniem nasion i podgrzaniem ich do temperatury nie wyższej niż 
4500C.Wskaźnik uzysku oleju wynosi około 250 – 290kg [Tys i inni, 2003]. 
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TECHNOLOGIE PRODUKCJI BIODIESLA 
W zależności od skali produkcji wyróżnia się dwie technologie produk-

cji biodiesla w oparciu o proces bezciśnieniowy oraz ciśnieniowy: 
 metoda bezciśnieniowa (zimna) przebiega w temperaturze 20 - 

70oC oraz przy ciśnieniu atmosferycznym; prowadzona jest w 
technologiach stosowanych periodycznie, wymaga jednak zasto-
sowania surowca z niską zawartością wolnych kwasów tłuszczo-
wych – w konsekwencji doboru i uprawy odpowiednich odmian 
rzepaku. 

 metoda ciśnieniowa (gorąca) wymaga prowadzenia reakcji w tem-
peraturze 200 oC pod ciśnieniem ok. 10 Mpa, technologia ta wy-
maga dostępu do źródła taniej energii cieplnej, zużycia większej 
ilości metanolu - musi on zostać oddestylowany oraz ponownie 
skierowany do procesu. Wadą metody jest droga instalacja ciśnie-
niowa, zaś zaletą to, że możliwe jest stosowanie surowca o dużej 
zawartości wolnych kwasów tłuszczowych. [Grzybek, 2003] 

Na rys.1 przedstawiono przykładowy schemat produkcji estrów metylowych 
uwzględniający poszczególne procesy oraz materiały użyte do uzyskania 
produktu finalnego.  

 

 
 

Rys.1. Schemat technologii produkcji estrów metylowych "BIO-DIESEL" 
firmy Vogel&Noot 

źródło: Tys i inni, 2003 

PRODUKCJA RME W SKALI GOSPODARCZEJ 
Paliwo produkowane w skali gospodarczej wykorzystywane jest 

przez producentów rzepaku, czyli jest to cykl zamknięty. W tym przypadku 
olej tłoczony jest metodą bezciśnieniową, za zimno. Wytwarzanie biopaliwa 

HCl 
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odbywa się systemem okresowym (porcjowym). Do podgrzanego oleju rze-
pakowego dodawany jest metanol z katalizatorem w ściśle określonej pro-
porcji. W temperaturze ok. 25 oC następuje proces transestryfikacji. Zawar-
tość zbiornika jest  intensywnie mieszana pod ciśnieniem atmosferycznym. 
Po wyłączeniu mieszalnika następuje proces rozwarstwienia mieszaniny. 
Warstwa estrowa pozostaje w górnej części zbiornika, a faza glicerynowa w 
dolnej części reaktora. Ostatni etap procesu technologicznego obejmuje fil-
trację estrów. Jakość paliwa otrzymywanego wg tej technologii nie spełnia 
wymagań norm europejskich. Jest ono przeznaczone do silników średnio 
obrotowych, zastosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych. Zbyt 
uproszczony sposób oczyszczania oleju oraz uproszczona technologia nie 
zapewniają wyprodukowania paliwa, które byłoby powtarzalnej jakości 
zgodne z normami europejskimi. [Frąckowiak, 2003].  

Poniższa tabela ukazuje bilans masowy surowców potrzebnych do produk-
cji estrów metylowych w skali gospodarczej oraz ilość uzyskanych produk-
tów ubocznych. 

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki RME w produkcji w skali gospodarczej 

Wyszczególnienie 
Olej  

tłoczony  
rafinowany 

Olej ekstra-
howany,  

filtrowany i ra-
finowany 

Zawartość oleju w nasionach rzepaku, %  42,0 
Gęstość nasion rzepaku, kg/dm3 635-680 
Gęstość oleju rzepakowego w temp. 
150C, kg/dm3 0,910 0,900 

Gęstość RME w temp. 150C, kg/dm3- 0,88 0,88 
Ilość surowców do wyprodukowania 
100kg RME: 
- nasiona rzepaku, kg 
- olej rzepakowy, kg (dm3) 
- metanol (100% w nadmiarze), kg 
- katalizator, kg 
- kwas solny, kg 

lub fosforowy, kg 
- ziemia bentonitowa (absorbent), kg 
- woda, kg 

 
330,0 
110,0 

(120,0) 
20,0 
4,0 
1,2 
0,4 
2,5 

22,0 

 
260,0 

104,0 (114,3) 
20,0 
3,0 
1,2 
0,4 
2,5 

22,0 

Energia elektryczna (do procesu tran-
sestryfikacji), kWh 12,76 12,76 

Wydajność procesu transestryfikacji 90,0 96,0 
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Produkcja uboczna: 
- wytłoki, kg 
- śruta ekstrakcyjna, kg 
- faza glicerynowa 

 
220,0 

- 
187,0 

 
- 

156,0 
165,0 

Ilość oleju uzyskana ze 100 kg nasion 
rzepaku, kg (dm3) 33,3 (36,6) 40,1 (44,1) 

Do otrzymania 1 dm3 RME potrzeba: 
- nasion rzepaku, kg 
- oleju, kg (dm3) 

 
3,66 

1,33 (1,47) 

 
2,88 

1,14 (1,26) 
Źródło: Podkówka, 2004 

PRODUKCJA RZEPAKU 

Efektywność produkcji rzepaku zależna jest od wielu czynników: 
odmiany, nawożenia – jego intensywności i sposobu, rodzaju gleby oraz 
warunków klimatycznych, środków ochrony czy technologii siewu i zbioru.  
Rzepak jest rośliną trudną w uprawie o bardzo dużych wymaganiach po-
karmowych. W związku ze stosowanie dużej ilości nawozów (dwukrotnie 
wyższe dawki azotu oraz fosforu i pięciokrotnie wyższe dawki wapnia w po-
równaniu do pszenicy) koszty uprawy są wysokie.  Wg danych Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [Pawlak, 2002] koszt 
uprawy 1 ha rzepaku jest wyższy o 20-25% aniżeli w przypadku uprawy 
pszenicy ozimej. Do wzrostu plonowania rzepaku można doprowadzić po-
przez zastosowanie gruntownej poprawy technologii uprawy i ograniczenie 
czynników zmniejszających plon: niedoborów składników pokarmowych, 
szkód powodowanych przez owady, chwasty i choroby, zaniedbań agro-
technicznych, strat podczas zbioru oraz pozbiorowych. Na rys.2 przedsta-
wiono strukturę nakładów na uprawę 1 ha rzepaku ozimego. 

 

Rys. 2. Struktura nakładów na uprawę 1 ha rzepaku ozimego 
źródło: www.kib.pl 

http://www.kib.pl/
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W naszych warunkach do najważniejszych czynników ograniczających po-
wierzchnię uprawy rzepaku należą:  

 jakość gleb – tylko na glebach dobrych i bardzo dobrych uzyskać 
można stabilne i względnie duże plony rzepaku. W Polsce jest ok. 7 
mln ha takich gleb, co stanowi 50% 
ogółu gruntów ornych [GUS, 2008]. 
Jak pokazuje rys.3 odsetek ten jest 
zróżnicowany w poszczególnych  
województwach. Na glebach średnich 
uzyskiwane plony rzepaku są zdecy-
dowanie mniejsze i bardziej zmienne 
w  latach. Natomiast słabe i bardzo 
słabe gleby są nieprzydatne do upra-
wy rzepaku z uwagi na niskie i zmien-
ne w latach plony.  

 

Rys.3. Procentowy udział gleb dobrych i bardzo dobrych w Polsce 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 
 wymarzanie – rzepak jest rośliną bardzo wrażliwą na przebieg pogody 

w okresie zimowym, zwłaszcza na niskie temperatury połączone z 
brakiem występowania pokrywy śnieżnej. W przypadku przemarznię-
cia rzepaku ozimego można przesiać go jarym, jednak generuje to 
dodatkowe koszty i obniża plony.  

 struktura obszarowa gospodarstw – znaczne rozdrobnienie polskich 
gospodarstw sprawia, iż tylko niewielka ich część jest w stanie pro-
wadzić uprawę na większą skalę. Zadowalające zyski przynosi jedy-
nie uprawa wielkoobszarowa. Dlatego wskazane jest zawieranie po-
rozumień oraz tworzenie grup producenckich. Pozwala to na powięk-
szenie powierzchni upraw, ustalenie wspólnego płodozmianu czy 
harmonogramu prac, jak również magazynowanie zbiorów w większej 
ilości. Istotna jest również terminowość i dokładność wykonywanych 
prac technologicznych oraz optymalizacja terminu zbioru – w takich 
grupach staje się to zdecydowanie łatwiejsze i bardziej opłacalne. 
[Tys i in., 2003] 

 
Udział rzepaku w strukturze zasiewów gospodarstwa – rzepak należy do 

gatunków o średnich wymaganiach płodozmianowych. W płodozmianie je-
go udział nie powinien przekraczać 25%, co oznacza, iż na tym samym po-
lu powianiem być wysiewany nie częściej niż cztery lata. Biorąc pod uwagę 
50 % udziału gleb przydatnych do uprawy rzepaku, otrzymujemy maksy-
malny obszar obsiewania, czyli 12,5% gruntów ornych.   
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PROFIL GOSPODARSTWA ORAZ POTRZEBY W ZAKRESIE PALIW 
PŁYNNYCH 

Analizowanym podmiotem jest gospodarstwo rolno – hodowlane w Lu-
tosławicach Szlacheckich (woj. łódzkie). Przedmiotem prowadzonej działal-
ności jest: 

 produkcja roślinna – 55 ha fizycznych; 
 produkcja i sprzedaż trzody chlewnej w cyklu otwartym – 5000 

szt./rocznie; 
 produkcja mieszanki paszowej pełnoporcjowej stosowanej do ży-

wienia posiadanych zwierząt z ziarna pochodzącego zarówno z 
własnych upraw jak i zakupu – 1300 t/rocznie 

Powierzchnię 55 ha stanowią w całości własne grunty orne, na których 
uprawiane są: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto, mieszanka 
zbóż jarych (jęczmień i pszenica), kukurydza na ziarno. 

Roczne zapotrzebowanie na paliwo w analizowanym gospodarstwie wynosi 
ok. 5545l. Do wyprodukowania estrów metylowych w takiej ilości należy 
poddać rafinacji ok. 5990l oleju uzyskanego z 18,15 ton rzepaku [tabela 1]. 
Zakładając plon rzepaku rzędu 30 dt/ha, do zaspokojenia potrzeb surow-
cowych konieczna będzie uprawa ok. 6,05 ha rzepaku ozimego. 

OCENA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI 
Do potrzeb niniejszej analizy opłacalności produkcji bioestru z rzepaku 

uprawianego w gospodarstwie opracowany został model ukazujący bilans 
masowy surowców, zastosowane maszyny i urządzenia oraz strukturę na-
kładów na etapy produkcji i ich wpływ na finalną opłacalność produkcji. 
Opłacalność produkcji polega głównie na zmniejszeniu kosztów wytworze-
nia 1 l bioestru poniżej rynkowej ceny 1 l paliwa rolniczego. Przedstawiona 
kalkulacja zakłada produkcję paliwa jedynie na potrzeby własne. Do obli-
czeń przyjęto następujące założenia: 

 przedstawiona kalkulacja zakłada produkcję paliwa jedynie na potrze-
by własne; 

 powierzchnia zasiewów została opracowana na podstawie plonów 
prognozowanych oraz zapotrzebowania na paliwo w latach ubiegłych; 

 założony został poziom cenowy oleju napędowego 3,15zł (średnia 
cena na stacjach benzynowych z grudnia 2009r. – 4zł/l – pomniejszo-
na o wysokość zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego  – 
0,85zł [www.portalspozywczy.pl];  

 akcyza doliczana do litra paliwa samoistnego wynosi 10zł za 1000l; 
 dostawcą energii elektrycznej jest PGE S.A.; 
 koszt energii elektrycznej za kWh wynosi 0,24zł; 

http://www.portalspozywczy.pl
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 kalkulacje przeprowadzane będą przy pomocy programu MS EXCEL 
(screeny z poszczególnych etapów umieszczone będą w załączni-
kach), 

 w celu dokładniejszego wykonania kalkulacji sporządzono w progra-
mie MS EXCEL tabelę do wpisywania danych wejściowych. Dane te 
posłużą do dalszych obliczeń. 
 

W celu ułatwienia analizy wpływu poszczególnych kosztów składo-
wych na cenę końcową otrzymanego paliwa, cykl produkcyjny podzielony 
zastał na 3 etapy (rys.4): 

Pierwszy etap obejmuje koszty bezpośrednie poniesione na wyprodukowa-
nie 1 tony rzepaku. 

Do bezpośrednich kosztów drugiego etapu – czyli produkcji oleju rzepako-
wego – zalicza się koszty tłoczenia: 

- koszty inwestycyjne; 
- amortyzację urządzenia tłoczącego; 
- koszty eksploatacji i napraw; 
- koszty obsługi i energii elektrycznej. 

W trzecim etapie, związanym z kosztami bezpośrednimi wytworzenia es-
trów należy uwzględnić: 

- koszty inwestycyjne; 
- amortyzację urządzeń i zbiorników (wraz z kosztami przystosowania 

pomieszczeń); 
- koszty napraw urządzeń i zbiorników; 
- koszty energii elektrycznej i obsługi; 
- składniki niezbędne do estryfikacji (metanol, katalizator itp.). 

Na rys.4 przedstawiono schemat zawierający poszczególne etapy cyklu 
produkcyjnego bioestru.  

 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
Rys.4. Schemat przedstawiający koszty cyklu produkcyjnego bioestru 

Źródło: Opracowanie własne 
 
W kolejnych etapach produkcji dochodzą także przychody związane z wy-
stępowaniem produktów ubocznych: słoma rzepakowa, makuch.  

W przypadku glicerolu (produkt uboczny w procesie estryfikacji) przychody 
nie występują, z racji braku możliwości jego zbycia. Przy analizowanej skali 
produkcji nieopłacalna jest także budowa instalacji oczyszczającej. Glicerol 
zostanie zutylizowany poprzez rozcieńczenie wodą w stosunku 1:100 oraz 
dodany do gnojowicy. 

Po zsumowaniu poszczególnych składowych otrzymano koszt cał-
kowity produkcji jednego litra RME 4,87zł. Do tej wartości należy doliczyć 
podatek akcyzowy w wysokości 0,2zł do każdego litra wyprodukowanego 
paliwa. Przy kosztach pracy założono stawkę 8zł/h oraz 36 godzin roboci-
zny zapotrzebowania w każdym roku produkcji (niewielka liczba godzin wy-
nika z dużej wydajności estryfikatora). Tabela 2 przedstawia szczegółowe 
zestawienie kosztów procesu estryfikacji. 

Koszty bezpo-

średnie produkcji 

rzepaku 

Koszty inwestycyj-

ne 

Energia elektrycz-

na 

K. eksploatacji 

tłoczni 

Koszty napraw 

tłoczni 

Koszty obsługi 

Koszt alternatyw-

ny sprzedaży rze-

paku 

Koszty bezpośred-

nie produkcji oleju 

rzepakowego 

Koszty inwesty-

cyjne 

Koszty dodat-

ków 

Energia elek-

tryczna 

K. eksploatacji 

urządzeń 

Koszty napraw   

Koszty obsługi 

 

koszty bezpośred-

nie produkcji 1l 

estru 

dotacje 

Cena 1l oleju 

napędowego 

Cena 1l estru 

Cena 1l ON 

akcyza 

+ 

- 
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Tabela 2. Zestawienie kosztów produkcji bioestrów 

Wyszczególnienie Jednostka rocznie 
na 1 l 
RME 

Struktura 
kosztu  
w % 

Koszty produkcji oleju rzepako-
wego zł 20 316,73 3,73 76,6 

Amortyzacja urządzeń zł 813,33 0,15 3,1 
Koszty napraw zł 81,33 0,01 0,3 
Energia elektryczna zł 207,36 0,04 0,8 
Praca ludzka zł 288,00 0,05 1,1 
NaOH zł 634,29 0,12 2,4 
metanol zł 1 910,53 0,35 7,2 
ziemia bentonitowa zł 238,82 0,04 0,9 
kwas solny zł 257,92 0,05 1,0 
woda zł 0 0,00 0,0 
koszt zbiorników oraz przysto-
sowania pomieszczeń zł 666,67 0,12 2,5 

akcyza zł 1 089 0,2 4,3 
razem zł 26 514,49 4,87 100 

Źródło: Opracowanie własne 

Z powyższego zestawienia wynika, iż całkowity koszt poniesiony na 
produkcję jednego litra biopaliwa wynosi 4,87zł, a więc przewyższa znacz-
nie cenę rynkową oleju napędowego (4zł/l – grudzień 2009). W celu obni-
żenia kosztów produkcji rozszerzono kalkulacje o wpływy ze sprzedaży 
produktów ubocznych. 

 
 

 Kalkulacje rozszerzone 
W kalkulacjach należy także wziąć pod uwagę przychody związane 

z produktami ubocznymi, których odpowiednie wykorzystanie pozwala na  
poprawę opłacalności produkcji. W tym przypadku odpadami produkcyjny-
mi są słoma rzepakowa i makuch, których cena rynkowa wynosi odpowied-
nio 10zł/dt i 55zł/dt [www.ceny.rolnicy.com]. Dotychczasowe obliczenia zo-
staną rozszerzone także o alternatywne koszty wykorzystanego rzepaku W 
przypadku produkcji paliwa tracona jest możliwość zysku ze sprzedaży 
rynkowej. Zysk ten stanowi różnicę pomiędzy ceną rynkową a bezpośred-
nimi kosztami produkcji, czyli stanowi nadwyżkę bezpośrednią. 
 
 
 
 

http://www.ceny.rolnicy.com
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Tabela 3. Zestawienie uwzględniające koszt alternatywny sprzedaży rzepaku 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
Struktura 

w % 

Koszt produkcji 1 litra RME zł 4,87 100 

Przychód ze sprzedaży słomy rzepakowej zł 0,44 9 

Przychód ze sprzedaży wytłoków zł 1,33 27,1 

Przychód (ew. koszt utylizacji) fazy glicery-
nowej zł 0 

0 

WYNIK  zł 3,10 63,7 

Koszt alternatywny sprzedaży rzepaku zł 1,24 25,5 

Wynik uwzględniający koszt alternatywny  zł 4,34 89,1 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższa tabela ukazuje koszt produkcji jednego litra biopaliwa z 
uwzględnieniem zarówno przychodów ze sprzedaży produktów ubocznych, 
jak i kosztu alternatywnego sprzedaży rzepaku. Otrzymany wynik to 4,34zł 
na litr produkowanego biopaliwa. 
 
MOŻLIWOŚCI POPRAWY OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI BIOESTRÓW 

Obniżenie kosztów inwestycyjnych 

Jednym z rozwiązań poprawy opłacalności jest obniżenie kosztów 
inwestycyjnych. Wariant ten może zostać osiągnięty poprzez wspólny za-
kup urządzeń do produkcji oraz adaptację pomieszczeń i produkcję przez 
kilku rolników. Pozwoliłoby to na lepsze wykorzystanie maszyn – w przy-
padku produkcji bioestru w analizowanym przypadku linia produkcyjna jest 
byłaby używana jednie przez 18 ( z racji dużej wydajności) dni w roku, 
przez pozostałe dni mogłaby zatem być wykorzystywana przez pozostałych 
wspólników. Rys.5 pokazuje całkowite koszty produkcji bioestru w zależno-
ści od liczby rolników, którzy zainwestowaliby w kompletną linię produkcyj-
ną. Dla uproszczenia przyjęto równomierny wkład finansowy wszystkich 
inwestorów. Pozostałe założenia dotyczące kosztów surowców, energii 
oraz obsługi pozostały bez zmian. W zestawieniu przedstawiono dwa wa-
rianty: jeden uwzględniający alternatywny koszt sprzedaży rzepaku, drugi 
zaś zakłada pominięcie tegoż kosztu. 
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Rys.5. Zależność kosztów produkcji bioestru od liczby wspólników 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Wariant uwzględniający redukcję kosztów uprawy rzepaku 

Koszt uprawy rzepaku uzależniony jest w znacznym stopniu od cen 
nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. W przypadku analizo-
wanego gospodarstwa rolnego istnieje możliwość częściowego zastąpienia 
nawozów mineralnych nawozami organicznymi, będącymi produktem 
ubocznym produkcji trzody chlewnej. Dawka saletry amonowej na 1ha rze-
paku wynosi 5dt. Obniżenie kosztów produkcji nastąpi poprzez zmniejsze-
nie dawki saletry przy jednoczesnym zastosowaniu nawożenia gnojowicą, 
w celu zbilansowania ilości nawożonego azotu. Na rys.6 przedstawiono za-
leżność kosztów produkcji od dawki stosowanego nawozu mineralnego. 
Przedstawione wartości zawierają koszty związane z nawożeniem orga-
nicznym, koszt gnojowicy jako produktu ubocznego pominięto.  
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Rys.6. Zależność kosztów produkcji bioestru od dawki saletry amonowej 
przy uprawie 1ha rzepaku 

Źródło: Opracowanie własne 
 

PODSUMOWANIE 
 Do oceny opłacalności produkcji bioestru zastosowano model, w 
którym cały proces produkcyjny podzielony został na 3 etapy. Pierwszy 
etap, czyli produkcja rzepaku w gospodarstwie, pochłania 71% całkowitego 
kosztu produkcji paliwa. Tak wysoka wartość spowodowana jest  dużymi 
nakładami ponoszonymi przy produkcji rzepaku, w szczególności wysokimi 
cenami nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. Koszty drugie-
go etapu – tłoczenia oleju – stanowią 5,5% całkowitego kosztu produkcji. 
Niski poziom osiągnięto poprzez wybór tłoczni oleju o wydajności możliwie 
najbardziej odpowiadającej wielkości produkcji biopaliwa. Ostatni etap – 
koszty estryfikacji – pochłaniają 19,4% kosztu całkowitego produkcji. War-
tość ta uwzględnia także koszty związane w przystosowaniem pomiesz-
czeń do wymagań stawianych składowi podatkowemu. Akcyza stanowi 
4,1% całkowitego kosztu otrzymania bioestrów.  

W przeprowadzonych obliczeń wynika, iż produkcja bioestrów na 
potrzeby własne w gospodarstwie rolnym w Lutosławicach Szlacheckich 
nie jest opłacalna. Koszt wyprodukowania jednego litra paliwa wynosi 
4,34zł i przewyższa o 0,34zł cenę rynkową oleju napędowego (cena ON z 
grudnia 2009r. – 4zł/l). Różnicę tą można zredukować poprzez zmniejsze-
nie kosztów inwestycyjnych. Dobrym rozwiązaniem okazuje się zakup ma-
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szyn i urządzeń do produkcji na spółkę przez kilku rolników. Wariant zakła-
dający pięciu inwestorów – wspólników pozwala na obniżenie kosztów uzy-
skania jednego litra biopaliwa o 7,6% do wartości 4,01zł/l, czyli ceny ryn-
kowej jednego litra oleju napędowego.  

Dość problematycznym zagadnieniem jest koszt alternatywny rze-
paku, czyli nadwyżka bezpośrednia powstała przy jego produkcji. Rynek 
produktów rolnych nie jest rynkiem stabilnych cen, zatem niezwykle trudno 
jest prognozować przyszłe poziomy nadwyżki bezpośredniej. Może nawet 
wystąpić przypadek, że wartość wyprodukowanego rzepaku będzie mniej-
sza od nakładów poniesionych na jego produkcję (np. w przypadku wymar-
znięcia upraw bądź niekorzystnej koniunktury na rynku). W niniejszej pracy 
obliczony został także koszt uzyskania jednego litra bioestru pomijający 
uwzględnienie kosztu alternatywnego sprzedaży rzepaku – wynosi on 3,1zł. 
Jest to poziom, na którym produkcja biopaliwa byłaby opłacalna. Ponadto 
po zastosowaniu wariantów takich jak zakup urządzeń i maszyn przez kilku 
inwestorów czy częściowe zastąpienie nawozów mineralnych organicznymi 
koszt uzyskania bioestru zmniejszyłby się jeszcze odpowiednio o 11% (w 
przypadku 5 wspólników) oraz 11,3% (przy możliwie maksymalnej dawce 
nawozu organicznego).  

Obecnie rolnicy otrzymują częściowy zwrot akcyzy do oleju napę-
dowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (po przeliczeniu na litr ON 
dopłata ta wynosi 0,85zł). Sprawia to, iż realna cena płacona za olej napę-
dowy jest mniejsza o wysokość zwrotu, co ma negatywny wpływ na opła-
calność produkcji bioestru. Jednak w najbliższych latach może się okazać, 
iż zwrot akcyzy będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. Wówczas do-
brym rozwiązaniem może okazać się ponowne sporządzenie kalkulacji wg 
stworzonego przez autora modelu w celu oceny opłacalności produkcji bio-
estru. Także w przypadku znaczących zmian w analizowanym gospodar-
stwie (np. powiększenie areału, a co za tym idzie potrzeb w zakresie paliw 
płynnych) zalecane jest ponowne przeprowadzenie kalkulacji – ze wzro-
stem rocznej produkcji bioestru maleje jego jednostkowy koszt uzyskania.   

WNIOSKI I STWIERDZENIA 
 Produkcja bioestrów na potrzeby własne w wybranym gospodar-

stwie jest nieopłacalna. Koszt uzyskania jednego litra bioestru wy-
nosi 4,34zł. W znacznym stopniu opłacalność uzależniona jest od 
kosztów produkcji rzepaku. To głównie w tym obszarze należy szu-
kać oszczędności, w celu poprawy opłacalności produkcji. 
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 Warianty mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji bioestru 
uwzględniają:  
 rozłożenie kosztów inwestycyjnych na kilku rolników oraz  

ich pracę zespołową w zakresie produkcji bioestru – uzyskano 
redukcję kosztu uzyskania jednego litra bioestru w wysokości 
11%; 

 częściowe zastąpienie w procesie produkcji rzepaku nawozów 
mineralnych nawozami organicznymi - uzyskano redukcję 
kosztu uzyskania jednego litra bioestru w wysokości 11,3%. 

Stwierdzono, iż zabiegi te nie pomagają aż w takim stopniu, by pro-
dukcja stała się opłacalna. 

 Potrzeby paliwowe oraz powierzchnia analizowanego gospodarstwa 
są zbyt małe na opłacalną ekonomicznie produkcję bioestru. 

 Po wystąpieniu  jakichkolwiek zmian ustawodawczych (zniesienie 
zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego, dotacje wspierające inwestycje 
w zakresie produkcji biopaliw) czy w strukturze gospodarstwa 
(zmiana powierzchni) wskazane jest powtórzenie kalkulacji.   
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Financial lease and bank loan utilisation for machine pool renewal 
 
ABSTRACT:  

This article presents the research that took place at The CULS Farm Estate 
Lány. The main goals were following: The machinery age research, which 
was important for creating a machine pool renewal proposal. The second 
goal is focused on benefits of using a financial lease or a bank loan com-
parison. Supporting and Guarantee Agricultural and Forestry Fund subsi-
dies influence is also evaluated in this comparison. 

Keywords:  machine pool, renewal, lease, loan 

INTRODUCTION 
Company’s economic activity is being significantly affected by choosing an 
appropriate type of machinery and its well timed renewal. Very usual form 
of new investment financing is the utilization of a loan capital. On the other 
hand, a financial lease gives the opportunity of acquiring new machinery to 
broader specter of potential customers. Careful consideration of initial con-
ditions is very important for choosing the best form of financing.  

In following research financial lease and bank loan utilization were scruti-
nized and compared. It took place at The Farm Estate Lány which belongs 
to Czech University of Life Science in Prague (CULS).   

CULS FARM ESTATE LÁNY INTRODUCTION 
Farm Estate Lány provides suitable conditions for both, research activities 
and practical education of CULS students, as well as students from other 
universities and professional public. It has been founded in 1960 at the 
place of former Office of the President‘s Estate. Today the Estate is divided 
to independent centers according to the production focus. These are: The 
Lány Agricultural Production Centre, The Poultry Meat Processing Centre, 
The Mělník Chloumek Fruit and Viticultural Centre and Farm Animals 
Breeding. 

The Farm Estate Lány is farming approximately 3 000 ha of farmland, 
which is used for growing winter wheat, winter barley, winter rape, spring 
barley, alfalfa and corn (for silage and grain). As represented in the 
graph 1, about 6% is being used as permanent grasslands. CLUS is in 
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possession of about 50% of the whole area, the rest belongs to private 
holders and only about 7% to The Land Fund of Czech Republic.

53%
30%

11%
6%

winter crops

spring crops

perennial fodder crops

permanent grassland

Graph 1 – Farmland utilization 

MACHINE POOL ANALYSIS AND RENEWAL 
CULS Farm Estate Lány is utilizing quite extensive machine pool, which 
contains more than 170 machines and vehicles. The machinery evidence 
containing all the important fact about each subject has been provided for 
analysis. Based on this analysis and with taking into account very intense 
machinery utilization typical for agriculture, machine pool has been divided 
into three groups according to its age. The groups are following: 

 “No need for renewal” – Machinery under 8 years. There is general-
ly no need for renewal, apart from some cases like unrepairable 
damages etc. 

 “The Adepts for Renewal” - Machines and vehicles older than 8 
years (approx. 1.5 times approximation period)   

 “The Critical Adepts or Renewal” - Machinery older than 10 years 
(approx. 2 times amortization period)  
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76,5%

4,7%

18,8%
Older than 10 years

Older than 8 years

Younger than 8 years

Graph 2 – Machinery age structure 

It is apparent from the graph no. 2, that more than three quarters of ma-
chine pool falls into “The Critical Adepts for renewal” category. The worst 
situation is amongst transportation vehicles with the average age of 22.5 
years.  The average age of the whole machine pool is 19.4 years.  

According to a fact that Farm Estate Lány isn’t capable of meeting all these 
renewal requirements, it is important to focus only on crucial segments. Af-
ter consultation with appropriate employees and very careful consideration 
of all the options, following machines and vehicles have been recommend-
ed for purchase: 

Tatra 815 TERRNo.1 with trailers (3 216 000 CZK w/o VAT) 
As mentioned before, the situation in the transportation segment is the 
most critical one. All the lorries used by the Farm Estate are obsolete and 
aged, thus they don’t meet all the requirements for being admitted to high-
way. This fact makes transportation between centers significantly harder, 
longer and more expensive. Maintenance of these vehicles is also very dif-
ficult. Consequently investment into two new lorries Tatra 815 TERRNo.1 is 
the most important one. 

John Deere 7250 forage harvester + Kemper Corn Head (5 900 000
CZK w/o VAT) 
An actual forage harvester was in the renewal plan since the 2006. Due to 
its intensive utilization the renewal shouldn’t be delayed.
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Horsch Terrano 5FX stubble cultivator (900 000 CZK w/o VAT) 
Seeder Horsch Pronto (2 000 000 CZK w/o VAT) 
These machines have been chosen due to the need for respecting current 
agricultural trends. This results in the required time and costs optimization 
as well as yields improvement. 
 
SUPPORTING AND GUARANTEE AGRICULTURAL AND FORESTRY 
FUND INTRODUCTION 
Supporting and Guarantee Agricultural and Forestry Fund (SGAFF) repre-
sents very important and efficient part of The Ministry of Agriculture’s sub-
sidies policy. SGAFF legal form is a joint stock company where the only 
stock holder is the state.  

In following financing methods comparison the influence of “The Farmer 
Program” was involved. The basic criteria for being accepted to this pro-
gram are: 

 Subject must be an agricultural entrepreneur and agricultural prima-
ry producer. 

 The amount of subsidies cannot be higher than 40% of eligible in-
vestments. 

 The bank loan repayment won’t last longer than 7 years. 
 “The Young Farmer Program” is available for natural persons 

younger than 40 years, or legal persons where the natural person 
younger than 40 years acts as a statutory body and also partici-
pates with more than 50% share of the capital. (PGRLF, a. s, 2009)  

“The Farmer” SGAFF subsidies cover 4% of annual interest rate (5% in 
“The Young Farmer Program”), but at least 1% of interest rate must be paid 
by the farmer/company. 

FINANCING METHODS COMPARISON 
The most common form used in agriculture for machinery renewal financing 
is a bank loan. The possibility of obtaining the SGAFF subsidies gives this 
method a significant advantage. Timetables for repayment for bank loans 
are results of cooperation with STROM Praha, a.s. and Citibank, a.s. Time-
tables are calculated for 5 years with monthly repayment, the interest rate 
of 5,7 % (4% covers SGAFF) and without financing VAT. VAT financing 
cannot be supported by SGAFF. Therefore the farmer/company usually 
agrees with the dealer on delayed payment of VAT. 
Table 1 – basic information about bank loan 

Interrest rate 5,7% 

SGAFF subsidies 4,0% 
Machine Monthly repayment 
Tatra 815 + trailer 53 600,00 CZK 

JD 7250 98 333,00 CZK 
Terrano 5FX 15 000,00 CZK 

Horsch Pronto 33 333,00 CZK 
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Financial lease is usually the less common variant of financing machine 
pool renewal in agricultural sector. On the other hand many companies are 
unable to obtain SGAFF subsidies and guarantee support. Consequently 
they are very often refused when applying for a bank loan. It is the result of 
the current global economical situation. A financial lease represents an al-
ternative in this case. When compared to loan, lease also gives the 
farmer/company better financial ratio. Financial lease timetables for repay-
ment were created in cooperation with VB Leasing CZ. Calculations are 
made for 5 years with monthly repayment, first installments from 5% to 30% 
(5% step). Preferred range of the first installment is 10% – 20% which rep-
resents lower risk for the leasing company. 

Table 2 – basic information about financial lease 

First Installment (%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Tatra 815 + trailer        

First Installment 0 160 800 321 600 482 400 643 200 804 000 964 800 

First Installment VAT 0 30 552 61 104 91 656 122 208 152 760 183 312 

Monthly repayment 64 212 61 168 58 125 55 082 52 039 48 996 45 952 

Monthly repayment VAT 12 200 11 622 11 044 10 466 9 887 9 309 8 731 

Leasing coefficient 1,1980 1,1912 1,1844 1,1709 1,1709 1,1641 1,1573 

JD 7250        

First Installment 0 295 000 590 000 885 000 
1 180 

000 
1 475 

000 
1 770 

000 

First Installment VAT 0 56 050 61 104 91 656 122 208 152 760 183 312 

Monthly repayment 117 801 112 218 106 635 101 052 95 469 89 886 84 303 

Monthly repayment VAT 22 382 21 321 20 261 19 200 18 139 17 078 16 018 

Leasing coefficient 1,1980 1,1912 1,1844 1,1709 1,1709 1,1641 1,1573 

Terrano 5FX        

First Installment 0 45 000 90 000 135 000 180 000 225 000 270 000 

First Installment VAT 0 8 550 17 100 25 650 34 200 42 750 51 300 

Monthly repayment 17 970 17 118 16 266 15 415 14 563 13 711 12 860 

Monthly repayment VAT 3 414 3 252 3 091 2 929 2 767 2 605 2 443 
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Leasing coefficient 1,1980 1,1912 1,1844 1,1709 1,1709 1,1641 1,1573 

Horsch Pronto        

First Installment 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 

First Installment VAT 0 19 000 38 000 57 000 76 000 95 000 114 000 

Monthly repayment 39 933 38 040 36 148 34 255 32 362 30 470 28 577 

Monthly repayment VAT 7 587 7 228 6 868 6 508 6 149 5 789 5 430 

Leasing coefficient 1,1980 1,1912 1,1844 1,1709 1,1709 1,1641 1,1573 

The comparison of financial lease and bank loan was carried out using The 
Net Benefits of Lease (NBL) method. For detailed description see equa-
tion 1: 
Equation 1 – NBL calculation (VALOUCH, 2009) 
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NBL … Net Benefits of Lease; C … Capital expenditure; Ln … leasing re-
payments for each year of lifetime; t … tax rate; Dn … depreciation for each 
year of lifetime; n … individual years of lifetime; N … lifetime; i … interrest 
rate adjusted for the impact of income tax. 

The results of NBL calculations are following: 

Table 3 – NBL calculation 
  first installment 

Machine Year 0% 5% 10% 15% 
Tatra 815 + 

trailer 
2009 770 544 CZK 894 816 CZK 1 019 100 CZK 1 143 384 CZK 

2010-2013 770 544 CZK 734 016 CZK 697 500 CZK 660 984 CZK 

JD 7250 2009 1 413 612 CZK 1 641 616 CZK 1 869 620 CZK 2 097 624 CZK 
2010-2013 1 413 612 CZK 1 346 616 CZK 1 279 620 CZK 1 212 624 CZK 

Terrano 
5FX 

2009 215 640 CZK 250 416 CZK 285 192 CZK 319 980 CZK 
2010-2013 215 640 CZK 205 416 CZK 195 192 CZK 184 980 CZK 

Horsch 
Pronto 

2009 479 196 CZK 556 480 CZK 633 776 CZK 711 060 CZK 
2010-2013 479 196 CZK 456 480 CZK 433 776 CZK 411 060 CZK 

  first installment  
Machine Year 20% 25% 30%  

Tatra 815 + 
přívěs 

2009 1 267 668 CZK 1 391 952 CZK 1 516 224 CZK  
2010-2013 624 468 CZK 587 952 CZK 551 424 CZK  

JD 7250 2009 2 325 628 CZK 2 553 632 CZK 2 781 636 CZK  
2010-2013 1 145 628 CZK 1 078 632 CZK 1 011 636 CZK  
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Terrano 
5FX 

2009 354 756 CZK 389 532 CZK 424 320 CZK  
2010-2013 174 756 CZK 164 532 CZK 154 320 CZK  

Horsch 
Pronto 

2009 788 344 CZK 865 640 CZK 942 924 CZK  
2010-2013 388 344 CZK 365 640 CZK 342 924 CZK  

 
The table 3 – NBL calculation shows, that the bank loan comes out better in 
all cases from the strictly financial point of view. The difference becomes 
much more significant when SGAFF subsidies are taken into account. 
Lowering of differences between financial lease and bank loan can be no-
ticed with increasing first installment. 

CONCLUSIONS 
Analyzing of the CULS Farm Estate’s Lány machine pool age has revealed 
substantial obsolence in many segments. Especially important is the re-
newal amongst the transportation vehicles section. Crop production ma-
chinery renewal is mostly required due to respecting current agricultural 
trends, therefore ensuring the competitiveness of The Farm Estate. Due to 
adverse economic conditions prognosis, the renewal might be postponed to 
the next years. 

Calculations of repayment timetables were provided by STROM Praha and 
Citibank for the bank loan and by VB Leasing CZ for financial lease. Com-
parison of both methods showed bank loan to be much more financially 
convenient, especially with utilization of SGAFF subsidies. Financial lease 
is convenient for farmers or companies that cannot meet the criteria for ob-
taining SGAFF guarantee and subsidies, therefore often refused when ap-
plying for the bank loan. 
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Constructional scheme of machine for apples slicing 
 
 
ANNOTATION 
 

In scientific work the laboratory equipment to research the efforts for 
fruits cutting has been designed. On this base argumentation of construc-
tional scheme has been made.  
 

Key words: constructional scheme, shredder, cutting, fruits slicing. 
 
 
INTRODUCTION 
 

One of the most important technological operations in technological 
process of dried fruits production is the operation of fruits cutting (apples, 
pears) on the same slices. Under conditions of small processing enterpris-
es [1], the operation of cutting is rather often completed by hands. It is due 
to not every processing enterprise is capable to get high productive but 
power consuming and expensive shredder [2]. 

Low productive but effective fruits shredder is necessary for small 
processing, farm or private agricultural enterprises [3]. On the base of such 
conclusions, the scientific work is actual. 

The aim of scientific work is to ground the constructional scheme of 
low powered apple shredder gear for fruits slicing in technological process 
of dried fruits production. 

 
 

INVESTIGATION OF THE EFFORTS FOR APPLES CUTTING ON SLIC-
ES 

 
To define the maximum efforts for apples cutting on slices we have 

designed the laboratory equipment. Figure 1. 
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Figure 1. Laboratory equipment for definition of maximum efforts of apples 
cutting on slices at the moment of testing. 

 
Laboratory testing equipment for apples cutting consists of plate, 

where knife cassette 2 with changeable block of platelike knives is fixed 1, 
two main directed rods 4, press plate 5, digital dynamometer 6 with meas-
ure points 0,01 kg and bearing plate 7. 

Laboratory equipment operates due to: making efforts on press 
plate 5 it presses on the apple 3 clamping it to knife cassette 2 up to the 
moment of apples cutting on slices. Knife cassette 2 with the help of plug 8 
attached to dynamometer 6, attached to unmovable bearing plate 7 from 
the other side. Under the loading the knife cassette 2 fulfills plate-parallel 
motion through auxiliary direction rods 9. So effort which affects the press 
plate 5 through knife cassette 2 and plug 8 and is transmitted to dynamom-
eter 6 fixing maximum effort while apple or other fruit slicing. 

During the testing on made laboratory equipment we determined the 
maximum effort F necessary for apple slicing. It was taken different sorts of 
apples for testing and 45 different-sized fruits were tested [4,5]. As a result, 
it was revealed that the maximum figure F=157H is common for winter sort 
“Snow Calvin”, which fruits are the most solid and hard. On the base of ex-
perimental researches results, specific loading through razor length q cal-
culated by formula was defined [6,7]: 

 
     







 n

i
ëi nl

Fq

1
3

4                                                         (1) 

 
where  F - is maximum applied effort to the press plate, h;  

li – working length of the i-rasor, m;  
n – quantity of i-rasors. 
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According to our calculations F=157 Н, а 



n

i
ëi nl

1
=0,52 m. Thus,  

 

52,03
1574



q = 402,6 Н/м. 

 
GROUNDING OF CONSTRUCTIONAL SCHEME OF SHREDDER 

 
To design the shredder constructional scheme for apple slices cut-

ting in technological process of dried fruits production we have grounded 
such the initial conditions: 

- low productivity of shredder – 100-150 kg./hour; 
- unique application – for apples, pears, potatoes, beat and 

other products; 
- small specific wastes of power – 2-5 watt•hours/kg.; 
- necessary degree and evenness of cutting – slice thickness 

1,5-5,0 mm; 
- high ultimate product output – production losses… 2,0-2,5%; 
- construction simplicity and work guarantee; 
- small size and weight. 
The designing of shredder constructional scheme is based on the 

technical idea of reciprocating motion of piston in working cylinder with 
plain knives. During idle motion of piston (from low to upper dead point), 
fruit is taken from vibrating bin to platelike unmovable fixed in cylinder 
knives. During its power stroke (from upper to low dead point) the piston 
transfers its gear efforts on the fruit [8]. Theoretical curve of the depend-
ence of deformation value and fruit shift as the result of pressure is demon-
strated on Figure 2.  

 
Figure 2. Theoretical curve of the dependence of fruit deformation  

E on pressure P. 
Pmax – maximum pressure in the process of fruit cutting, Pa; 
Ekp. – crucial deformation of shift and fruit slicing, mm. 
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Piston efforts should be sufficient for initial fruits peeling, the next 
deformation of its surface layer, and following – shifting and slicing (slices 
of even and given thickness). 

The increasing of piston pressure on the fruit causes its full cutting. 
On the basis of this idea we suggested next constructional scheme of ap-
ples shredder on slices which is shown on Figure 3. 

 
Figure 3. Constructional scheme of apple shredder on slices: 

1. working cylinder 
2. platelike unmovable knives 
3. piston 
4. crank 
5. chain gear 
6. reducer 
7. belt gear 
8. electromotor 
9. PUDP – piston upper dead point 
10. PLDP – piston low dead point 

 
Shredder consists of electromotor 8, and its rotation moment is 

transferred by gear, consisting of belt gear 7, reducer 6 and chain gear onto 
crank 4. Crank 4 transforms rotation moment from electromotor 8 into recip-
rocating motion of the piston 3 moving in working cylinder 1.  Under the 
pressure developed by piston 3, apple or other fruit is pressed to knife cas-
sette 2 composed of several unmovable vertically fixed platelike knives. 

During piston power stroke, from upper to low dead point, under the 
compression efforts, fruit passes through knives forming slices. The thick-
ness of fruit slices δ equals to: 

 
δ = ∆t - ∆t                                                        (2) 

 

where: ∆t – distance between platelike knives, mm;  
∆t – value of residual deformation of fruit slice, mm. 
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CONCLUSIONS 
 

In scientific work following engineering tasks have been solved out: 
1. to determine necessary effort for apples slicing; 
2. to ground shredder constructional scheme. 
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The comparison of solar global irradiation measurement methods and 
the possibilities of use 

ABSTRACT 
This paper provides integrated view on global irradiation values and map-
ping possibilities of solar water heating system usage in observed urban 
area. On one hand it includes comparison between chosen measuring in-
struments, on the other hand it provides performed calculations with pro-
grammed and designed PHP solar calculator. Solar radiation measurement 
method is analyzed by sensor of global radiation albedometer Kipp & 
Zonen CMP-3, Campbell-strokes heliograph and simulated interactive 
maps PVGIS. The measuring instrument output is numeric data of solar ra-
diance [W.m-2].  

Key words: solar energy, irradiation, interactive maps, solar calculator  

INTRODUCTION 
The Sun is inexhaustible source of energy and inevitable condition for ex-
istence of fauna and flora on the Earth.  The energy policy has become a 
hot issue after the 20th century energy crisis. The continual price rise of 
traditional energy sources creates pressure for usage of alternative energy 
sources. Interest in solar energy has prompted the accurate measurement 
and mapping of solar energy resources over the globe. One of the fields of 
interests of the European Commission is the increasing ratio of renewable 
energy sources which are declared in the White Paper. 

Šúri (2002) have explained that spatial databases and maps of global ra-
diation are needed in many environmental technical applications and he 
has developed spatial databases of Central and Eastern Europe. 

Kaňuk (2008) have noted the digital data layer of urban areas in Slovakia 
gained from the data layer of previous mentioned PVGIS database. 

It is effective to use a solar energy for solar water heating in our geograph-
ical conditions. 

MATERIALS AND METHODS 
The aim of our study is to assess the sum of global radiation in Nitra region 
for the needs of the solar water heating. Measurements were carried out in 
weather station of Slovak University of Agriculture in Nitra 48°18'30"  N., 
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18°5'7" E., 140 a.s.l.  The albedometer Kipp & Zonen CMP 3 was used for 
output data in the first case and the Campbell-Stokes heliograph in the se-
cond case. (Šiška et al., 2008). Simulated values in interactive solar maps 
PVGIS were calculated on the base of the previously mentioned coordi-
nates. Solar calculator was programmed in PHP and built in web design 
software Adobe Dreamweaver CS 3.

There are several things to consider. The first is water consumption:

      (1) 

where : n – number of persons,

V1 – daily water consumption per person, m3 day-1

The second presented equation expresses the general form of heat change 
equation:

      (2) 

where : m – mass, kg,

c – specific heat, J . kg-1. K-1,

∆T – change in temperature, °C.

in above formula:

      (3) 

where: t0 – initial temperature, °C,

t1 – final temperature, °C.

Reinberk (2005) noted, that the heat losses coefficient in manifold is (0,5 -
4). After calculated heat losses and change of units we obtain heat de-
mand:

       (4) 
where: ρ – density, kg . m-3,  

s – heat loses coefficient.

The last step is collector area calculation for specific term. (Tab. 1)

Collector area calculation in summer term:

        (5) 

where: η – average efficiency of collector,

PL – average global irradiation in summer term, 
            kWh.m-2.day-1.
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Collector surface area calculation in transition term:

         (6) 

where: PS – average global irradiation in transition term, 
kWh.m-2.day-1

RESULTS AND DISCUSSION
The resulting data include monthly average of sums (Tab. 1) and annual 
(Tab. 2) of monthly sums of global radiation falling down on the horizontal 
plain. 
The highest sums of global radiation were reached in June 2008 and July 
2009, where the annual average of daily values of global radiation was 5,18 
kWh.m-2. day-1 (CMP-3), 6,48 kWh.m-2. day-1 (Heliograph), 5,62 kWh.m-
2. day-1 (PVGIS) in 2008 and 5,58 kWh.m-2. day-1 (CMP-3), 6,69 kWh.m-
2. day-1 (Heliograph) and 5,73 kWh.m-2. day-1 (PVGIS) in 2009. On the 
contrary the lowest values were measured in December 0,66 kWh.m-2. 
day-1 (CMP-3), 0,74 kWh.m-2. day-1 (Heliograph), 0,66 kWh.m-2. day-1
(PVGIS) in 2008 and 0,60 kWh.m-2. day-1 (CMP-3), 0,72 kWh.m-2. day-1
(Heliograph) and 0,66 kWh.m-2. day-1 (PVGIS) in 2009. The simulated 
values of PVGIS were a slightly higher than CMP-3. Heliograph shows the 
highest values. Measured differences in the values of the annual average 
of global sum of radiation between CMP-3, Heliograph and PVGIS for the 
urban area Nitra are notable in Fig. 1 – 2.

Fig. 1 The time period of solar radiance intensity, 2008 
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Fig. 2 The time period of solar radiance intensity, 2009 
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Fig. 3 The solar calculator was designed for water heating system  

estimation requirements. 
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Fig. 4 Screenshot of solar calculator  The application is available at: 
http://slnecnaenergia.euweb.cz/temp/calc.php 

http://slnecnaenergia.euweb.cz/temp/calc.php
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Model calculations were performed for the needs of family house in 
Nitra region. The following data were taken for the calculations: 

• water consumption – Vp = 0,2 m3 . day-1, 
• change in temperature – ∆T = 35 °C,
• specific heat – c = 4186 J . kg-1. K-1, 
• density – ρ = 1000 kg . m-3, 
• heat loses coefficient for modern house – s = 0,5. 

Optimal collector inclination calculated by PVGIS is 35°.

• average global irradiation in summer term – PL = 5,5 kWh.m-2.day-1,
• average global irradiation in transition term – PP = 3,6 kWh.m-2.day-1,
• average efficiency of collector – η = 0,5.

Results of calculations as follows: heat demand QT = 12,209 
kWh.day-1, collector surface area calculation in summer term Sef = 4,436 m2

, collector surface area calculation in transition term 
 Sef = 6,777 m2.

CONCLUSION
The simulated values of PVGIS were slightly higher than values measured
by CMP-3. Heliograph shows the highest values of solar irradiation. The 
values measured by CMP-3 are lower, presumably because of dust on the 
glass dome of albedometer. The new highly accurate albedometer CMP-
11, which is installed at the university is running at the test mode at the 
present time.

The solar calculator method is suitable to get an idea of solar water 
heating system needs for the end consumer. It is possible to simulate high-
ly accurate system of finite element method usage, but it is the matter of 
the further study.  
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The diagnosis of the state of oil filling with droplet test 
 

ABSTRACT:  
With the early determination of wear of oil filling it can prevent an increase 
in failure of engine components of vehicle which are lubricated with this oil 
filling. This paper is focus to use the simple droplet test on the chromato-
graphic test paper, and this method is supported by data from test of de-
termination of impurities in the engine oil with photometric method. 

Key words: engine oil, tribotechnical diagnostics, contamination of oil 

 

INTRODUCTION  
At the present the reliability of the vehicle is one part of the logistic 

management in a company. Whereas we have to solve the issue of eco-
nomic management in a company it is necessary to find a compromise be-
tween the finance to hold the good technical condition of vehicles and the 
spent finance to repairs.  

The droplet test is a simple and quick test to know the qualitative im-
age of used engine oil. It provides the information about its detergent-
dispersion properties, all contamination, the presence of water, of fuel etc. 
Droplet test is indicative and if result of tested oil is unsatisfying, it is neces-
sary to do the detailed laboratory analysis. And this test shows another 
possibility to use or to change the engine oil. Also this method meets the 
requirement of low costs for its implementation. 

At the present there are used two basic methods to evaluate and this 
is the droplet test on the chromatographic paper evaluated whit human eye 
and second test is optical photometry. 

EXPERIMENTAL MATERIAL AND METHOD 

Tested vehicles  

 The samples were taken from two vehicles TATRA 815 used for 
removal of wood, fig. 1. There are the supercharged air-cooled diesel en-
gines. 

http://www.tuzvo.sk/en/organizational_structure/faculty_of_environmental_and_manufacturing_technology/organizational_structure/departments/department_of_forest_and_mobile_technology/department_of_forest_and_mobile_technology.html


63 

 

 

Figure 1 Vehicle for removal of wood 
 
Basic data of vehicles are shown in the table 1.  Description of the 

basic parameters of this oil filling is shown in the table 2. The same oil is 
used in the both vehicles.  

 

Table 1: Basic data about the samples  

 

1) the change of tachograph after defect 
2) the change intervals are not managed by engine hours. 
 
 
Table 2: Used oil in the vehicles TATRA 

Parameter TRYSK TOP TIR 
Specification MB 228.3/229.1, MAN 

3275, VOLVO VDS-3, 
Cummins 20076/7/8, 
DHD-1, DLD-3 

Class of viscosity SAE 15W-40 
Kinematic viscosity 
by 100 °C [mm2.s-1] 

 
12,5 - 16,3 

Density 
by 15 °C [kg.m-3] 

 
880 

Flash point [°C] over210 
Pour point [°C] -27 

Number 
of sample Kind of oil Total km 

driven 

km driven 
from last 
change 

The number of 
engine hours 2) 

1 TRYSK TOP TIR  259 473 5 634 10 358 

2 TRYSK TOP TIR 4 856 1) - 8 736 
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Tests to determination the oil (tab.3):  

 kinematic viscosity by 40 °C, 
 total contamination (CN),  
 flash point of oil, 
 water content, 
 droplet test on the chromatographic paper. 

Tab. 3: Results of tests to determination the engine oil TRYSK TOP TIR 

Sample 
Kinematic 
viscosity by  
40 °C [mm2.s-1] 

CN 
[%] 

Flash point          
     [°C] 

Water content 
(bubble test) 

New 101,13 - 232 negative 
1 79,03 0,77 226 negative 
2 67,82 0,49 216 negative 

 

DROPLET TEST PAPER CHROMATOGRAPHIC 

Droplet test is made by deposition of oil drop on the chromatographic pa-
per, figure 2. This method is based on the monitoring the darkness and kind 
of absorption of the oil spot into the chromatographic paper. 

The principle of determination state of oil is in comparing the image on the 
chromatographic paper which is made from our tried oil and image on the 
chromatographic paper which is made from new oil. It is an etalon, stand-
ard [1]. 

The time to soak is over 30 minutes and the full stabilization for the image 
is done after several hours. Oil temperature is around 20°C what is usually 
room temperature and the drop is perfect frustrated into the paper. After 
stabilization of the image on the chromatographic paper it is necessary to 
fix this image with fixing stuff [1]. 

 

Figure 2 Droplet test [2] 

 



65 

 

EVALUATION 

For the evaluation of the results is necessary to make the etalon from 
the sample of new oil. On the figure 3 is shown the standard model of 
an etalon. Chromatogram of used engine oil is composed from four zones. 

 
Figure 3 Chromatogram of used engine [1] 

 
C – central zone. The blackening of this zone is characterized by the de-
gree of oil contamination and indicates the decreasing of the detergent-
dispersing additives. 
F - border zone of center.  It represents the outer limit zone of large carbon-
ic particles. 
D - it is a diffusion zone, which is created by carbon particles. There are 
smaller than 0,5 nm. It determines the dispersion properties of oil. The in-
visibility of this zone signals the production of carbon in the strong additive 
oil. 
O - oil zone. This outer transparent oil zone is without the mechanical impu-
rities. Yellowish color relates with the original color of the oil or it represents 
the fuel in the oil.  

 

Droplet test on the chromatographic test paper is used for the engine 
oil. In our country this method is used to determine the properties of engine 
oils. For the using this method for the hydraulic and transmission oils it is 
necessary to make the detailed investigation and creating the etalons. 
These etalons are made with methods total contamination and FTIR. At the 
present this droplet test is replaced by the photometric method. 
 

For example on the figure 4a) is shown chromatogram of sample 1 
and on the 4b) is shown sample 2.  
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a)                                b) 

Figure 4 Chromatogram of samples 

 

Determination of total contamination in the engine oil with photomet-
ric method  

This method is used for determination of the mechanical partici-
ples in the used engine oil. It detects carbon contamination of the oil and 
it is unable to identify abrasive metals and silicon. 

The measuring equipment which measures and displays engine 
oil contamination is shown on the figure 5. It works on the principle of 
measuring the intensity of light reflected from the tested sample. 

 
Figure 5  Measuring equipment REO 31 

 

Oil is applied on the special foil and the contamination is cap-
tured on the chromatographic layer of this foil. Guided light is reflected 
from the sample to the light sensitive feature and the equipment evalu-
ates the intensity of light. This signal is transferred to direct voltage and 
then the contamination is showed in percent [1]. 

 



67 

 

The value displayed on the equipment indicates the total contam-
ination in percent. The tolerance 0,00  0,01 % corresponds to a clean 
chromatographic foil. The oil suitable for another using is deemed value 
  3,5  0,1% [1].  

Measured values are listed in Table 3. 

 

DISCUSSION 
The determination of viscosity is one of important method for evalu-

ation of engine oil. Kinematic viscosity was evaluated by technological pro-
cesses in the laboratory according to current standards. The determination 
of upper and lower border of kinematic viscosity represents the value ± 20 
% of kinematic viscosity of new oil. None of our samples had suitable value 
of viscosity according to the above criteria, see table 3. One of the possible 
reasons for the reduced viscosity may be that the change of oil filling is 
managed according to the vehicle km driven This causes the oil works over 
its specified limit by the manufacturer because these vehicles spend the 
time with loading and unloading the wood, and this time is considerable 
part of working time (so it is necessary to manage the change of oil by en-
gine hours). The determination of the presence of water is only for infor-
mation, because these vehicles have air-cooled engines. But the water can 
be found in the oil from the external contamination or from leakage of the 
vehicle. The both samples were negative. The critical value of flash point is 
determinated to 180°C. The increased presence of fuel in the oil wasn`t 
shown by the test flash point in any vehicle (possible marks on the sample 
2), see table 3. Determination of the total oil contamination with photometric 
method is suitable for both samples, see table 3. Droplet test on the chro-
matographic paper it shows in the both samples to medium wear with a 
good detergent oil capacity but with reduced dispersion characteristics 
(samples in comparison with reference standard). 

 

CONCLUSION 
Performed droplet test doesn`t show increased engine oil contami-

nation, as confirmed by test CN. However, kinematic viscosity values were 
below the limit value, it was recommended oil change in both vehicles. 

It is appropriate to make other measurements (FTIR) to determinate 
the contamination and degradation of oil. For example by ferrographic 
analysis for the detection of wear of vehicles with the aim to find any reason 
for the reduced levels of viscosity, and determination the current state of 
friction and wear of the friction points. 

The paper was supported by Grant Agency of the Ministry of Education 
VEGA Nr. 1/0221/08. 
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Pазработка базы данных технических средств автоматизации и 
программного обеспечения 

 

РЕЗЮМЕ 

Основной целью научной работы является создание 
программного комплекса в виде информационного справочника для 
удобного поиска информации по средствам автоматизации. Основное 
назначение разработанного программного продукта - использование 
его в качестве источника информации для студентов, преподавателей, 
научных работников и производственников с целью автоматического 
поиска технических средств автоматизации в процессе проведения 
курсового и дипломного проектирования, возможность применения его 
в метрологических службах и цехах КИПиА для уменьшения затрат 
времени на поиск информации при обслуживании существующих и 
проектировании новых систем автоматизации. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В эпоху стремительного развития электронной вычислительной 
техники большую роль стало играть время доступа к необходимой 
информации. Иметь под рукой и быстро находить необходимую 
информацию на данном этапе является большим преимуществом всех 
субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики. 

При проектировании, реконструкции, обслуживании и ремонте 
средств автоматизации нередко встает вопрос о выборе средства 
автоматизации, удовлетворяющего определенным требованиями с 
учетом особенностей технологического процесса. Для нахождения 
информации о средствах автоматизации необходимо обрабатывать 
большое количество информации, которая, как правило, 

mailto:irynasunny2101@gmail.com
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предоставляется на электронных носителях в виде информационных 
каталогов. На самом деле данные каталоги в основном оказываются 
набором файлов документации на конкретные средства 
автоматизации либо сразу на целые серии. 

Наличие более структурированного информационного 
справочника позволяет сократить время выбора средств 
автоматизации на этапе проектирования и реконструкции систем 
автоматизации, а наличие поиска позволяет быстро получить 
необходимую техническую документацию по конкретному средству 
автоматизации. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основными функциями разработанного информационного 
справочника является хранение в структурированном виде данных о 
средствах автоматизации, документации по ним, а также возможности 
поиска. 

Все средства автоматизации можно группировать в 
иерархическое дерево групп средств автоматизации. Вложенность 
групп может быть до 25 уровней. Данная глубина иерархии 
вложенности позволяет построить четкое иерархическое дерево. К 
примеру, путь до группы датчиков избыточного давления может быть 
следующим: Все группы\Технические средства\Датчики\Датчики 
давления\Избыточного давления. В иерархии имеется одна 
виртуальная группа имеющая название «Все группы», которая стоит 
во главе всей иерархии и выполняет некоторые функции начального 
просмотра. 

Каждое средство автоматизации обладает наличием 
несколькими основными техническими характеристиками 
(атрибутами). Однотипные средства автоматизации обладают 
одинаковым набором атрибутов. Определенный набор атрибутов, 
описывающий определенные однотипные средства автоматизации в 
рамках разработанного информационного справочника называется 
класс параметров. 

Каждой группе на определенном уровне может быть задан 
класс атрибутов (класс параметров). Таким образом, средства 
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автоматизации как группируются, для более удобного поиска, так и 
могут быть описаны определенными атрибутами присущими данным 
однотипным средствам автоматизации. При создании дочерней 
группы такого же класса как родительская, имеется возможность 
поиска как по родительской группе так и по дочерней (родственный 
поиск). 

В качестве атрибутов могут быть использованы числовые 
данные (целочисленные, с плавающей точкой), строковые (любой 
произвольный текст) и логические данные. Все атрибуты для 
определенных средств автоматизации создаются администратором 
базы данных в процессе жизни базы данных. При поставке готовой 
базы данных имеется возможность изменять состав атрибутов, а 
также в некоторых случаях их тип. 

Поскольку каждый тип средств автоматизации имеет свой 
состав атрибутов, то встает вопрос об их хранении в базе данных. 
Поскольку в данном случае хранение данных разнородных средств 
автоматизации не желателен в одной таблице, то каждому отдельному 
классу средств автоматизации необходимо создать отдельное 
хранилище в виде таблицы базы данных. 

Для связи служебной информации с каждой таблицей средств 
автоматизации необходима таблица базы данных, хранящая данные о 
всех созданных в базе данных пользовательских таблицах. Для этой 
цели можно было бы использоваться и средства СУБД, однако 
средства СУБД не дают полной картины, так как требуется сохранять 
ещё и описание (ссылку) класса параметров таблицы средств 
автоматизации. 

Поскольку большинство средств автоматизации одной серии 
имеют одинаковые основные параметры, а различаются 
исключительно некоторыми конструктивными особенностями или 
исполнением, то данная информация может быть сохранена как 
модификация основного средства автоматизации, с описанием 
отличия от базовой модели средства автоматизации данной серии. 

Основной функцией данной информационной базы является 
хранение документации по средствам автоматизации. Для этого 
реализован механизм хранения файловых данных в базе данных. 
Поскольку не все СУБД позволяют хранить большие объемы двоичных 
данных, то это также является критерием выбора СУБД для 
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реализации проекта информационной базы данных средств 
автоматизации. 

Файловые данные документации хранятся в специальной 
таблице в виде больших двоичных объектов, а для исключения 
дублирования большого объема данных имеется таблица индексной 
информации о файлах, предназначение которой сохранение ключевой 
информации о файлах (некоторой метрики) для быстрого поиска 
дубликатов файлов, а также сохранения описания файла и некоторой 
информации о файле. Таким образом, для хранения документации по 
средствам автоматизации необходимо две дополнительных таблицы 
базы данных. 

Для просмотра файловых необходимы механизмы 
отображения файловых данных определенных типов. Задача 
отображения файловых данных клиентским программным 
обеспечением положена на обработчики файловых данных. Однако 
для правильной работы базы данных в ней имеется таблица, в 
которой располагается информация о типе файла и обработчике, 
связанном с данным типом файла. Обработчики файлов могут 
реализоваться в нескольких вариантах (типах): тип 0 — обработчики 
типов файлов, встроенных в клиентское программное обеспечение 
(текстовые форматы, некоторые графические), 1 — обработчики 
файловых данных реализованные на базе объектов ActiveX 
(обрабатываются внутренним механизмом клиентского программного 
обеспечения); 2 — обработчики файловых данных, реализованные как 
модули расширения функциональности клиентского программного 
обеспечения. Для регистрации нового обработчика файловых данных 
необходимо вручную в таблицу добавить требуемые записи, что 
выполняется исключительно администратором система. 

Для обеспечения разграничения доступа в базе данных также 
имеется таблица с параметрами пользователей и ролей 
пользователей, а также таблица с настройками разрешений 
пользователей для каждой конкретной группы. Причем при 
реализации разрешений на доступ к группам применяется принцип 
наследования разрешений с родительского объекта с перекрытием 
разрешениями, явно установленными для определенного объекта. 
Разрешения, установленные явно для определенного пользователя 
имеют приоритет над разрешениями, установленными для его роли. 
Данная мера позволяет установить базовые разрешения для всех 
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пользователей группы, но с возможностью выделить определенного 
пользователя и наделить его особыми разрешениями, как на 
разрешение, так и на запрещение выполнения определенных 
операций с группой. Для виртуальной группы автоматически 
устанавливается полные разрешения для всех ролей и 
пользователей. 

Для удобства работы с базой данных реализован механизм 
«избранного», позволяющий добавить любое средство автоматизации 
или целую группу к списку избранного для последующего быстрого 
поиска, без использования дополнительного поиска данных, либо 
навигации по группам. 

База данных разработана с возможностью распределенного 
наполнения, т.е. для работы с данной базой несколькими 
пользователями, осуществляющими редактирование данных 
необходимо создать централизованную структуру базы данных, а 
именно определить атрибуты с их классами, группы, таблицы и 
выполнить экспорт реализованной структуры. А в вторичных база 
данных выполнить импорт структуры и наполнять данными. 

Одним из условий данного взаимодействия является уход от 
создания первичных ключей на основе полей автоинкрементого типа, 
так как в данном случае возможно дублирование первичных ключей 
одновременно в нескольких базах данных, которые потому могут быть 
импортированы в одну централизованную. Для решения данной 
проблемы в качестве первичных ключей используется тип глобального 
уникального идентификатора. Как показало тестирования в процессе 
разработки, процесс поиска по базе данных реализованной с 
целочисленными (4-байтный целый тип) первичными ключами и на 
глобальных уникальных, время поиска увеличилось только на 18% (в 
среднем на базе данных с тестовыми 5000 записями). Таким образом, 
данное увеличение времени поиска и небольшое снижение 
производительности, компенсируется многоточечное создание базы 
данных, что в данном случае является преимуществом. 

Тест производительности на вставке данных не производился, 
так как в данном случае база данных работает в основном только для 
выборки данных. 

Для реализации всех возможностей был произведен анализ 
современных СУБД на рынке. Были рассмотрены в качестве 
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возможных следующие СУБД: Oracle Database 10g, Microsoft SQL 
Server 2005, MySQL, Firebird и Interbase, IBM DB2. 

По необходимым возможностям были выбраны только Oracle 
Database 10g и Microsoft SQL Server 2005. Данные СУБД имеют 
достаточный набор средств программирования для реализации 
функций базы данных. Учитывая разработку преимущественно под 
платформу Windows предпочтительнее оказался Microsoft SQL Server 
2005, обеспечивающий большую производительность на серверах под 
управлением Microsoft Windows 2003, особенно 64-битной редакции 
[1]. 

Таким образом, реализация базы данных выполнена на СУБД 
от корпорации Microsoft, которая позволяет достичь максимальной 
гибкости при достаточной дл комфортной работы производительности. 

Таблицы создаются на этапе развертывания при помощи 
мастера развертывания баз данных, утилиты входящей в поставку 
Базы данных Средств автоматизации. Доступ к объектам базы данных 
реализован в основном при помощи хранимых процедур, отображений 
и табличных функция для обеспечения максимальной стабильности и 
безопасности структуры базы данных. Единственным случаем 
необходимости использования прямого языка SQL это при создании 
таблиц пользовательских данных. 

 Клиентское программное обеспечение реализовано в виде 
двух клиентов: Клиента Администратора, позволяющего выполнять 
работу по поддержке базы данных, её редактирование и обновление, 
и Клиент Пользователя, в задачу которого входит только навигация по 
данным и поиск. 

К общим особенностям клиентского программного обеспечения 
можно отнести то, что оно может работать с различными базами 
данных. Привязка к конкретной базе данных не выполняется и база 
данных может быть сменена в процессе работы с перезагрузкой 
клиентского программного обеспечения или задана в качестве 
параметров командной строки при запуске. 

Интерфейс клиентского программного обеспечения 
классический многодокументный со строкой меню, панелью 
инструментов, строкой состояния и рабочей областью. Также оба 
клиента имеют с левой стороны дерево групп средств автоматизации, 



75 

 

которое формируется на этапе загрузки программного обеспечения и в 
процессе работы не обновляются, так как обновление данных базы 
процесс довольно-таки редки, особенно в части изменения иерархии 
групп, и частое обновление дерева групп не требуется, однако его 
можно выполнить вручную, используя контекстное меню панели 
дерева групп. 

Из дерева групп средств автоматизации можно открыть 
определенную группу для просмотра в новом окне клиента. 

Клиент Администратора позволяет редактировать иерархию 
групп, создавая новые группы, перемещая и изменяя существующие и 
при определенных условиях удалять существующие. Это все 
реализовано посредством главного меню и контекстного меню панели 
дерева групп.  

Редактирование данных (добавление, изменение и удаление) 
конкретных средств автоматизации и справочников базы данных 
возможно только посредством Клиента Администратора. 

В отличие от Клиента Администратора программное 
обеспечение Клиент Пользователя обеспечивает навигацию по 
иерархическим данных схожую по принципам навигации Windows Ex-
plorer по файловой системе персонального компьютера под 
управлением ОС Windows. Клиент Администратора не предоставляет 
средств навигации по данным, а только просмотр конкретной группы 
средств автоматизации, без возможности переходов к другим группам 
либо просмотр данных о средствах автоматизации. 

Клиент Пользователя позволяет осуществлять отображение 
данных в двух основных режимах: просмотр с данными и 
обозреватель. 

Режим просмотра с данными позволяет отображать как 
вложенные группы, так и средства автоматизации текущей группы с 
выводом параметров средств автоматизации в табличном виде. 

Режим обозревателя позволяет отображать данные в 4 видах: 
табличный, с выводом информации типа описания и даты последнего 
изменения группы, либо средства автоматизации; крупные и мелкие 
значки, а также в виде списка. 
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Наиболее востребованной и необходимой функцией всей 
разработки является поиск данных, так как информационная база 
данных без поиска просто бессмысленна. 

Функция поиска реализована в двух направлениях: поиск по 
параметрам и поиск по названию или описанию. 

Функция поиска по названию или описанию позволяет быстро 
найти средство автоматизации по маркировки модели или наличия 
определенных строковых последовательностей в описании. Данная 
функция наиболее необходима для быстрого нахождения параметров 
и доступа к документации при наличии определенного средства 
автоматизации. Поскольку ручная навигация при большом объеме 
информации в базе данных займет значительное время, то 
реализация поиска по названию позволит за короткий промежуток 
времени найти интересующее средство автоматизации, а 
следовательно и к документации по нему, если таковая имеется в базе 
данных. Данный метод в основном может применяться ремонтной и 
технической службой, занятой непосредственно ремонтом и 
поддержанием работоспособности средств автоматизации на 
предприятии. 

Функция поиска по параметрам наоборот будет наиболее 
интересна при проектировании новых и реконструкции существующих 
систем автоматизации, так как позволяет найти средства 
автоматизации, отвечающие определенным техническим 
характеристикам. 

Функция поиска по параметрам имеет одно вполне логичное 
ограничение — поиск можно осуществлять только в пределах 
родственных группах средств автоматизации. Для поиска необходимо 
указать отношение значения параметра к вводимому значению. 

В зависимости от типа параметра могут быть доступны 
определенные отношения.  

Для числовых параметров (целочисленных и с плавающей 
точкой) список отношений составляет стандартные отношения 
равенства и сравнения (больше, меньше, равно, не равно), так и 
несколько специфичные условия, такие как «в диапазоне» и 
«отклонение». Условие «в диапазоне» позволяет указать, что искомый 
параметр должен попадать в указанный интервал, а условие 
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«отклонение» указанное значение и отклонение в процентах 
преобразовывает в условие «в диапазоне» с автоматическим 
вычислением границ интервала. При поиске по числовым данным, 
имеющие типы с плавающей точкой применение отношений «равно» и 
«не равно» не рекомендуется, так как есть погрешность 
преобразования чисел из десятичной в двоичную систему исчисления.  

Для строковых параметров список отношений иной и 
составляется из значений «равно», «начинается с», «содержит» и 
«заканчивается на». Благодаря правильному выбору отношения для 
данного параметра можно отсеять большинство ложных данных при 
поиске. 

Для логических данных отношение ограничивается только 
значениями «равно» и «не равно». 

Результатом поиска по параметрам является список средств 
автоматизации, удовлетворяющий всем условиям отбора по 
параметрам. 

Для Клиента Администратора имеется возможность печати 
таблицы средств автоматизации активного окна. 

Клиентское программное обеспечение позволяет подключать 
модули расширения, в которых можно реализовать дополнительную 
функциональность программного обеспечения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная база данных позволит сократить время, 
затрачиваемое на поиск необходимых данных при проектировании 
новых или реконструкции существующих систем автоматизации, 
ремонте и обслуживании средств автоматизации, что положительно 
сказывается на затратах на проектирование и обслуживание 
уменьшая их, что позволяет снизить себестоимость конечного 
продукта. Разработанная база данных позволяет найти необходимые 
данные различными способами: путем простого просмотра, поиска по 
названию и параметрам. 
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Разработанная база данных является гибкой и универсальной и 
может применяться как информационный справочник по другим видам 
изделий, как пример электронные компоненты. 
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Prędkość krytyczna cząstek zmielonego materiału roślin  
energetycznych 

 

WSTĘP 

Rośliny energetyczne, bogate w związki celulozowe i ligninowe, mogą być 
wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej oraz do wy-
twarzania paliw zarówno ciekłych, jak i gazowych. Materiał roślinny można 
spalać w formie zrębków lub sieczki bądź po przetworzeniu w postaci bry-
kietów lub peletów. Uprawy wykorzystywane na cele energetyczne pozwa-
lają na zagospodarowanie nisko produktywnych, bądź zdegradowanych te-
renów rolniczych, co ma duże znaczenie w naszym kraju, gdzie stężenie 
metali ciężkich w glebie na ponad 20% powierzchni użytkowanej rolniczo 
przekracza dopuszczalne normy. 

Zbiór roślin energetycznych w postaci rozdrobnionej oraz przetwarzanie 
materiału do paliw stałych wymaga odpowiednich procesów, do których na-
leżą m.in.: załadunek, rozładunek, transport i suszenie surowca. Jednym z 
najkorzystniejszych sposobów realizacji tych procesów jest transport 
pneumatyczny. W celu odpowiedniego doboru parametrów maszyn i urzą-
dzeń stosowanych w takim transporcie niezbędna jest znajomość cech ae-
rodynamicznych materiału rozdrobnionego. Jedną z ważniejszych cech jest 
prędkość krytyczna cząstek. 

Celem pracy, z uwagi na brak danych w literaturze naukowej, było wyzna-
czenie oraz porównanie prędkości krytycznej cząstek materiału rozdrobnio-
nego z siedmiu gatunków roślin energetycznych. Badania wykonano w Ka-
tedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie. 

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 
Do badań wykorzystano rośliny zebrane z poletek Stacji Doświadczalnej w 
Skierniewicach należącej do Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w War-
szawie: wierzbę krzewiastą, ślazowiec pensylwański, topinambur, spartinę 
preriową, rdestowiec sachaliński, różę wielokwiatową i miskant olbrzymi. 

Rośliny energetyczne były zebrane przyczepianą sieczkarnią polową 
współpracującą z ciągnikiem Ursus 1234 o mocy silnika 85 kW. Zespół roz-
drabniający sieczkarni był wyposażony w 10 noży i proste łopatki rzutnika z 
ostrą krawędzią natarcia oraz płytkę denną o powierzchni gładkiej. Pręd-
kość obrotowa tarczy nożowej wynosiła 1000 obr.·min-1. Nastawione para-
metry robocze zespołu umożliwiały uzyskanie częstotliwości cięcia 167 Hz 
oraz teoretycznej długości cząstek rozdrobnionego materiału roślinnego 
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8,8 mm. Zebrany materiał wysuszono w warunkach naturalnych do wilgot-
ności w zakresie 5,6-7,3% i dodatkowo zmielono w rozdrabniaczu bijako-
wym, wyposażony w ekran perforowany o średnicy otworów 10 mm. 

Do oceny rozkładu długości cząstek zmielonego materiału zastosowano 
separator sitowy, spełniający wymagania normy ANSI/ASAE S424.1. Wyni-
ki badań rozkładów wymiarów cząstek materiału zmielonego przedstawiono 
w pracach Dąbrowskiej i Lisowskiego (2008, 2009) oraz w pracy inżynier-
skiej Dąbrowskiej (2009). 

Prędkość krytyczną cząstek zmielonego materiału wyznaczono za pomo-
cą laboratoryjnego klasyfikatora pneumatycznego Petkus typ K-293 
(rys. 1). W celu wyznaczenia prędkości krytycznej cząstek oraz jej rozkładu 
dla mieszaniny rozdrobnionych roślin energetycznych odważoną próbkę 
50 g materiału wsypywano do kosza zasypowego i poddawano działaniu 
pionowego strumienia powietrza. Zakres prędkości podzielono na 10 prze-
działów klasowych, ustalonych na podstawie unoszenia się cząstek – od 
chwili, gdy lekkie cząstki unosiły się do góry, do momentu, gdy cała próbka 
znalazła się w górnym zbiorniku (6). Pływak rotametru ustawiono w górnej 
granicy pierwszego przedziału klasowego, a pomiar wykonywano do chwili 
opróżnienia kosza zasypowego. Po zakończeniu każdego badania cząstki 
z pojemnika (6) ważono z dokładnością 0,0001 g, zaś cząstki znajdujące 
się w pojemniku (7) wsypywano ponownie do kosza zasypowego a pływak 
rotametru ustawiano w położenie równe górnej granicy kolejnych przedzia-
łów klasowych, aż do osiągnięcia wydajności powietrza, przy której wszyst-
kie cząstki zostały porwane do zbiornika (6). Pomiar powtórzono trzykrotnie 
dla każdej frakcji sitowej dla siedmiu gatunków roślin energetycznych. 

 

1
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4     5   6      7
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Rysunek 1. Klasyfikator pneumatyczny: a) schemat klasyfikatora: 1 – kanał 

powietrzny, 2 – śruba regulacyjna, 3 – rotametr, 4 – przestrzeń w ramie 
podstawy, 5 – podstawa, 6, 7 – pojemniki, 8 – silnik elektryczny, 9 – wenty-
lator, 10 – separator, 11 – kosz zasypowy, 12 – wibrator, 13 – klasyfikator 

powietrzny cząstek, 14 – otwór ssawny; b) widok wykonywania badań 
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Na podstawie otrzymanych wyników rozdziałów cząstek na separatorze 
pneumatycznym wyznaczono prędkości krytyczne cząstek dla poszczegól-
nych frakcji oraz średnie wartości dla mieszaniny. Z uwagi na nierówne 
wagi wyodrębnionych frakcji wyznaczono średnią ważoną, a dla porówna-
nia obliczono ją jako arytmetyczną i geometryczną. Wartości prędkości kry-
tycznej cząstek porównano z wartościami ich wymiarów wyznaczone w 
przytoczonych pracach autorów. 

Prędkość krytyczną dla każdej frakcji cząstek wyznaczono na podstawie 
zależności regresyjnej w funkcji natężenia strumienia powietrza oszacowa-
nej na podstawie wykresu wzorcowego (Laboratorium …, 2001): 

1
60

7
 piki Vv   (1) 

gdzie: vki – prędkość krytyczna dla i-tej frakcji cząstek, m·s-1. 
Vpi – natężenie strumienia powietrza dla i-tej frakcji cząstek, m3·s-1, 

Dla wyznaczenia średniej ważonej arytmetycznej prędkości krytycznej 
cząstek tok postępowania był następujący. Prędkość krytyczną dla środko-
wych przedziałów klasowych wyznaczono jako średnią arytmetyczną: 

2

)1( 


ikki

kai

vv
v   (2) 

gdzie: vkai – środkowe wartości przedziałów klasowych prędkości krytycz-
nych dla i oraz i+1 frakcji cząstek, m·s-1, 
vki – prędkość krytyczna dla i-tej frakcji cząstek, m·s-1, 
vk(i+1) – prędkość krytyczna dla i+1 frakcji cząstek, m·s-1. 

Średnią ważoną arytmetyczną prędkość krytyczną cząstek mieszaniny 
obliczono ze środkowych wartości przedziałów klasowych prędkości kry-
tycznych i odnoszących się do nich nieujemnych wartości wag ze wzoru: 








n
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i
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kaii

ka

m

vm

v

1

1   (3) 

gdzie: vka – średnia ważona arytmetyczna prędkość krytyczna cząstek 
mieszaniny, m·s-1, 

mi – waga (ułamek dziesiętny) i-tej frakcji cząstek o prędkości kry-
tycznej vkai. 
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Przy wyznaczeniu średniej geometrycznej prędkości krytycznej tok obli-
czeń był następujący. Prędkość krytyczną dla średnich przedziałów klaso-
wych wyznaczono jako średnią geometryczną ze wzoru: 

)1(  ikkikgi vvv    (4) 
 

gdzie: vkgi – średnie wartości geometryczne przedziałów klasowych pręd-
kości krytycznych dla i oraz i+1 frakcji cząstek, m·s-1. 

Średnią ważoną geometryczną prędkość krytyczną cząstek mieszaniny 
obliczono ze średnich wartości geometrycznych przedziałów klasowych 
prędkości krytycznych i odnoszących się do nich nieujemnych wartości wag 
ze wzoru: 









 

i

kgii

kg
m

vm
v

Σ
Σ )ln(

ln 1    (5) 

gdzie: vkg – średnia ważona geometryczna prędkość krytyczna cząstek 
mieszaniny, m·s-1. 

Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycznej, wykorzystując w 
tym celu program statystyczny Statgraphics v.4.1. 

 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Analiza statystyczna wykazała, że zarówno cząstki pochodzące z różnych 
gatunków roślin, jak i frakcji sitowej statystycznie istotnie różniły się pręd-
kościami krytycznymi (tab. 1). Jednoznaczny wpływ tych czynników odnosił 
się do prędkości krytycznej obliczonej według obu średnich ważonych; 
arytmetycznej i geometrycznej. Szczegółowa analiza dla średnich, prze-
prowadzona testem Duncana, wykazała, że wartości średniej arytmetycznej 
prędkości krytycznej cząstek materiału ze ślazowca pensylwańskiego i 
spartiny preriowej utworzyły grupę jednorodną o wartościach wynoszących 
odpowiednio 1,84 i 1,88 m∙s-1 (tab. 2, rys. 2). Kolejne grupy jednorodne nie 
były już tak jednoznaczne. 

 

Tabela 1. Wyniki analizy wariancji dla średniej arytmetycznej i geometrycz-
nej prędkości krytycznej cząstek dla gatunku rośliny i frakcji sitowej 

Prędkość  
krytyczna Cechy opisowe Suma 

kwadratów 

Liczba 
stopni 

swobody 

Średni 
kwadrat Femp 

Krytyczny 
poziom 

istotności 

Arytmetyczna 
gatunek rośliny 74,9 6 12,5 21,50 <0,0001 
frakcja sitowa 61,6 5 12,3 21,23 <0,0001 
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reszta 54,0 93 0,6   
ogółem 200,9 104    

Geometryczna 

gatunek rośliny 25,4 6 4,2 17,43 <0,0001 
frakcja sitowa 15,9 5 3,2 13,13 <0,0001 
reszta 22,6 93 0,2   
ogółem 65,4 104    

 

Grupę jednorodną utworzyły średnie arytmetyczne prędkości krytycznej 
cząstek materiału rozdrobnionego pochodzącego z topinamburu, miskanta 
olbrzymiego i róży wielokwiatowej o zakresie 2,99-3,49 m∙s-1, ale mieszani-
na miskanta olbrzymiego i róży wielokwiatowej w połączeniu z wierzbą 
krzewiastą była charakteryzowana również przez inną grupę jednorodną 
średniej arytmetycznej prędkości krytycznej cząstek o zakresie 3,42-
3,76 m∙s-1. Z kolei rozdrobnione materiały z wierzby krzewiastej i rdestowca 
sachalińskiego cechowały się podobnymi właściwościami aerodynamicz-
nymi, gdyż średnie arytmetyczne prędkości krytycznej cząstek utworzyły 
grupę jednorodną o wartościach odpowiednio 3,76 i 4,28 m∙s-1. 
 

Tabela 2. Wyniki szczegółowej analizy statystycznej średniej prędkości kry-
tycznej cząstek mieszanin z podziałem na grupy jednorodne według gatun-
ku rośliny i frakcji sitowej 

Poziom czynnika Liczebność Średnia, 
m∙s-1 

Błąd stan-
dardowy, 

m∙s-1 

Grupa jedno-
rodna 

Średnia arytmetyczna prędkość krytyczna, gatunek rośliny 
Ślazowiec 18 1,84 0,18 X    
Spartina 18 1,88 0,18 X    
Topinambur 12 2,99 0,23  X   
Miskant 15 3,42 0,20  X X  
Róża 18 3,49 0,18  X X  
Wierzba 12 3,76 0,23   X X 
Rdestowiec 12 4,28 0,23    X 

Średnia arytmetyczna prędkość krytyczna, frakcja sitowa 
0,82 mm 21 1,87 0,17 X    
36 mm 9 2,72 0,27  X   
22 mm 12 3,14 0,23  X   
3,04 mm 21 3,26 0,17  X   
12,7 mm 21 3,33 0,17  X   
7,1 mm 21 4,24 0,17   X  

Średnia geometryczna prędkość krytyczna, gatunek rośliny 
Ślazowiec 18 1,52 0,12 X    
Spartina 18 1,62 0,12 X    
Topinambur 12 2,18 0,15  X   
Miskant 15 2,51 0,13  X X  
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Wierzba 12 2,56 0,15  X X  
Róża 18 2,58 0,12   X  
Rdestowiec 12 2,96 0,15    X 

Średnia geometryczna prędkość krytyczna, frakcja sitowa 
0,82 mm 21 1,61 0,11 X    
36 mm 9 2,02 0,17  X   
3,04 mm 21 2,24 0,11  X X  
12,7 mm 21 2,50 0,11   X X 
22 mm 12 2,60 0,15   X X 
7,1 mm 21 2,69 0,11    X 

 
Zbliżony ranking grup jednorodnych, w odniesieniu do gatunków roślin, 
utworzyły wartości średniej geometrycznej prędkości krytycznej (tab. 2, 
rys. 2). Zasadnicza różnica wystąpiła dla średniej geometrycznej prędkości 
krytycznej cząstek materiału rozdrobnionego rdestowca sachalińskiego, 
która osiągnęła największą wartość 2,96 m∙s-1. 

Najmniejszą wartością średniej arytmetycznej prędkości krytycznej cząstek 
(1,87 m∙s-1) charakteryzowała się najdrobniejsza frakcja pozostająca na 
dnie separatora sitowego, o średnim teoretycznym wymiarze cząstek 
0,82 mm, a największą (4,24 m∙s-1) – frakcja o teoretycznym wymiarze czą-
stek 7,1 mm (tab. 2, rys. 3). Pozostałe frakcje cechowały się zbliżonymi 
właściwościami aerodynamicznymi, gdyż średnie arytmetyczne prędkości 
krytyczne cząstek tworzyły grupę jednorodną o wartościach 2,72-3,33 m∙s-
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Rysunek 2. Średnie arytmetyczne (vka) i geometryczne (vkg) prędkości  

krytyczne cząstek dla mieszanin materiału rozdrobnionego roślin  
energetycznych 



85 

 

1,87

3,26

4,24

2,80

1,55

0,87

1,61
1,36

0,71

2,12 2,24

2,70

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

36 22 12,7 7,1 3,04 0,82
Średnia geometryczna wymiaru cząstek frakcji sitowej, mm

P
rę

dk
oś

ć 
kr

yt
yc

zn
a,

 m
i
s-1

vka
vkg

 
Rysunek 3. Średnie arytmetyczne (vka) i geometryczne (vkg) prędkości  
krytyczne cząstek dla frakcji sitowej materiału rozdrobnionego roślin  

energetycznych 

Znacznie bardziej rozproszone wartości utworzyły się ze średnich geome-
trycznych prędkości krytycznych cząstek (tab. 2, rys. 3).  

Wartości średnie geometryczne prędkości krytycznej cząstek materiału 
rozdrobnionego roślin energetycznych były mniejsze niż odpowiadające im 
wartości średnie arytmetyczne (rys. 2, 3). Wynika to właściwości średniej 
arytmetycznej, która jest najczęściej większa niż średnia geometryczna (a 
w granicznym przypadku równa) i różnice są tym większe im większe są 
względne zmiany wartości prędkości krytycznej. Obie średnie są równe dla 
rozkładu normalnego, a rozkład prędkości krytycznej był zbliżony do roz-
kładu logarytmiczno-normalnego. Średnia geometryczna zwiększała się w 
mniejszym i zmniejszała się w większym tempie (rys. 4), ale zależność 
między średnią arytmetyczną a geometryczną prędkością krytyczną czą-
stek była możliwa przez opisanie równaniem regresyjnym prostej o postaci: 
vka = 0,93vkg + 0,06, dla którego współczynnik determinacji wynosi 99,68%. 
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vka = 0,93vkg + 0,06
R2 = 0,9968
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Rysunek 4. Zależność między arytmetyczną (vka) a geometryczną (vkg) 

prędkością krytyczną cząstek 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wyników badań wymiarów 
cząstek materiału zmielonego (Dąbrowska, Lisowski 2008, 2009) przepro-
wadzono próbę poszukiwania związku między średnimi prędkościami kry-
tycznymi a wymiarami cząstek. Wyróżnienie grup jednorodnych prędkości 
krytycznych (tab. 2) oraz interpretacja graficzna (rys. 5) wskazują na moż-
liwość wyodrębnienia trzech zakresów wartości prędkości krytycznych, dla 
których należy poszukiwać zależności regresyjnych. Do grupy o najmniej-
szych prędkościach krytycznych zaliczono cząstki ślazowca pensylwań-
skiego i spartiny preriowej, do kolejnej – cząstki topinamburu, miskanta ol-
brzymiego, róży wielokwiatowej i wierzby krzewiastej, a o największych – 
cząstki rdestowca sachalińskiego. Z ułożenia punktów na układzie Karte-
zjańskim (rys. 5) wynika, że można zwęzić poszukiwania równań regresyj-
nych do postaci liniowej. Wyniki analizy regresyjnej zestawiono w tabeli 3. 
Wartości współczynników regresyjnych (temp), determinacji (R2) dla regresji 
oraz wartości testu Fishera-Snedecora (Femp) dla przedstawionych równań 
liniowych (tab. 3), wiążących prędkość krytyczną arytmetyczną vka lub 
geometryczną vkg z wymiarem cząstek xgm, są wystarczająco wysokie, aby 
je uznać i zaproponować do predykcji prędkości krytycznej cząstek mate-
riału zmielonego roślin energetycznych. 
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Rysunek 5. Zależność prędkości krytycznej arytmetycznej vka i geome-

trycznej vkg od średniej geometrycznej wymiaru cząstek materiału  
zmielonego roślin energetycznych (punktami zaznaczono wyniki pomiaro-

we, a liniami regresje liniowe, których postacie zestawiono w tab. 3) 

 

Tabela 3. Wyniki analizy regresji liniowej dla prędkości krytycznej arytme-
tycznej lub geometrycznej od średniego wymiaru cząstek materiału zmielo-
nego roślin energetycznych 

GATUNEK 
ROŚLINY POSTAĆ RÓWNANIA R2 

MODEL DOPASOWANIA 
FEM

P ZMIEN-
NA TEMP 

KRYTYCZNY 
POZIOM 

ISTOTNO-
ŚCI 

WIERZBA 
RÓŻA 

MISKANT 
TOPINAMUR 

gmka xv 40,071,2   67,8
% 

STAŁA 
XGM 

12,14 
4,59 

<0,0001 
0,0010 21,0 

gmkg xv 39,054,2 

 
76,5
% 

STAŁA 
XGM 

14,54 
5,70 

<0,0001 
0,0002 32,5 

RÓWNANIE JEST SŁUSZNE DLA: XGM(1,68; 3,37) MM 

ŚLAZOWIEC 
SPARTINA 

gmka xv 69,061,0   91,4
% 

STAŁA 
XGM 

2,51 
6,54 

0,0663 
0,0028 42,8 

gmkg xv 55,082,0 

 
88,8
% 

STAŁA 
XGM 

3,67 
5,65 

0,0213 
0,0048 31,9 

RÓWNANIE JEST SŁUSZNE DLA: XGM(1,88; 2,68) MM 

RDESTO-
WIEC 

gmka xv 71,093,2   55,3
% 

STAŁA 
XGM 

12,14 
4,59 

0,0801 
0,0110 15,0 

gmkg xv 64,080,2 

 
66,8
% 

STAŁA 
XGM 

14,54 
5,70 

0,0921 
0,0102 17,5 
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RÓWNANIE JEST SŁUSZNE DLA: XGM(2,30; 2,35) MM 
 

Różnice w charakterystykach rozkładów prędkości krytycznych między ga-
tunkami roślin energetycznych wynikają z różnic ich właściwości fizycz-
nych, gdyż każda z roślin ma inną budowę pędu lub tkanek, sztywność ło-
dyg, twardość i wilgotność materiału. 

 

WNIOSKI 
 

1. Największą prędkością krytyczną cząstek charakteryzowała się miesza-
nina materiału rdestowca sachalińskiego, a najmniejszą – ślazowca pen-
sylwańskiego i spartiny preriowej, które tworzyły grupę jednorodną tych 
prędkości. Wartości prędkości krytycznej cząstki rozdrobnionego materiału 
topinamburu, miskanta olbrzymiego, róży wielokwiatowej i wierzby krzewia-
stej tworzyły inną, pośrednią grupę jednorodną. 

2. Dla wyodrębnionych grup jednorodnych przedstawiono równania regre-
syjne wiążące prędkość krytyczną arytmetyczną lub geometryczną ze 
średnią geometryczną wymiarów cząstek, które mogą być zastosowane do 
predykcji tych prędkości w badanym zakresie wymiarów cząstek. 

3. Wartości średniej arytmetycznej były większe od geometrycznej prędko-
ści krytycznej cząstek a zależność tę opisano równaniem linii prostej. 
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Zastosowanie symulacji komputerowych w procesach leśnych przy 
wykorzystaniu oprogramowania Witness 

STRESZCZENIE: 

 Praca ukazuje możliwości symulacji komputerowych, jak mogą być 
one wykorzystane w leśnych procesach produkcyjnych oraz jakie korzyści 
niosłoby ich zastosowanie. Tekst opisuje również jak wygląda sam proces 
tworzenia modelu symulacyjnego i jak duże znaczenie ma wybór odpo-
wiedniego programu. Analizowany będzie program Witness 2009 grupy 
Lanner. 

WSTĘP 

 Simulare (z łac.) oznacza upodabniać się, udawać. Symulacje 
„udają” rzeczywistość już od tysiącleci. Pierwszą udokumentowaną symu-
lacją jest gra wieloosobowa odwzorowująca rządzenie w państwie Medów 
ok. roku 567 p.n.e. Od tego czasu tworzono wiele różnego rodzaju symula-
cji, aż do momentu, gdy do odwzorowywania rzeczywistych zdarzeń i pro-
cesów użyto komputera. Za pierwszy program symulacyjny uznaje się ana-
lizę problemu produkcyjnego w firmie General Electric. Publikacja osiągnięć 
programu nastąpiła w roku 1960. Dziś programy symulacyjne jak i symula-
cje stały się codziennością, są powszechnie stosowane prawie we wszyst-
kich gałęziach przemysłu.  Warto, zatem zastanowić się czy istnieje możli-
wość zastosowania ich również w leśnych procesach produkcyjnych. 

SYMULACJE KOMPUTEROWE 

 Symulacja komputerowa to narzędzie do analizy i odwzorowania 
pewnych zdarzeń, procesów lub rzeczywistości . Podstawą każdej symula-
cji jest model symulacyjny – projekt komputerowy, który odwzorowuje za-
programowane działania i wydarzenia. 
  Model budowany jest etapami. Pierwszym i najważniejszym jest 
określenie „problemu symulacyjnego”. Jest to odpowiedz na pytania: czym 
zajmować ma się model, jakie parametry ma symulować, jak długo ma 
trwać, jak bardzo szczegółowe dane ma dostarczać  itp. 
  Następnym krokiem jest określenie źródła danych wejściowych 
modelu, mogą to być dane rzeczywiste, zdobyte podczas obserwacji świata 
realnego. Wykorzystane mogą być również funkcje matematyczne bądź in-
ne metody prognozowania. Rodzaj danych oraz to co ma symulować ma  
wpływ na wybór narzędzia, w którym będzie tworzony model.  Na rynku są 
dostępne programy specjalistyczne, których zadaniem jest symulacja jedy-
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nie  konkretnych zdarzeń i procesów, jak również narzędzia, które są nie-
mal uniwersalne i ich zastosowanie jest dużo szersze. W zupełnie innym 
programie symuluję się np. etapy rozprzestrzeniania się infekcji, działanie 
wtryskiwacza paliwa lub proces montowania stolików. 

Symulacje komputerowe potrafią symulować procesy fizyczne, 
technologiczne, mechaniczne i nawet społeczne. Każdy z procesów ma 
określony przebieg, który umożliwia rozróżnienie 3 metod symulacji: ciągłej, 
dyskretnej oraz mieszanej (hybrydowej). Nie każdy z programów symula-
cyjnych posiada możliwość tworzenia modeli wszystkimi metodami. Przy-
kładami dostępnych programów są: SIMulink, FACTOR/AIM, ProModel, Ty-
lor II oraz Witness. Po wyborze odpowiedniego narzędzia oraz języka pro-
gramowania, w którym program będzie tworzony, następuję budowa oraz 
analiza symulacji [1,2,3].  

Cały proces tworzenia symulacji trwa najczęściej 3-5 miesięcy, w 
przypadku bardziej złożonych symulacji, stworzenie ich wymaga jeszcze 
więcej czasu. Na rysunku 1. przedstawiono czas tworzenie projektu symu-
lacyjnego. Działania są bardzo szczegółowe, składają się  z 5 głównych 
faz. Jeżeli zostanie popełniony błąd w którejkolwiek z nich wyniki otrzyma-
ne bądź interpretacja mogą być błędne. Najbardziej czasochłonną fazą 
tworzenia projektu symulacyjnego jest zbieranie i analiza danych (ok. 40% 
całego czasu) następnie kolejno: budowa modelu i jego weryfikacja (ok. 
35% czasu), analiza otrzymanych wyników (ok. 10% czasu), eksperyment 
symulacyjny (ok. 10% czasu), określenie problemu symulacyjnego (ok. 5% 
czasu). Udział poszczególnych faz tworzenia projektu przedstawiono na ry-
sunku 2.  

Rysunek 1. Czas tworzenia   Rysunek 2. Długość trwania
projektu symulacyjnego   faz projektu symulacyjnego 
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 Bardzo szczególną cechą programów symulacyjnych jest to, że 
otrzymanie poprawnych wyników nie jest równoznaczne z tym, że symula-
cja jest dobra. Możliwe jest to, że program nie odwzorowuje w sposób pra-
widłowy działań rzeczywistych. 
 Symulacje komputerowe posiadają zarówno bardzo wiele zalet jak 
również kilka wad, ale mimo to ich zastosowanie jest coraz bardziej po-
wszechne. Zadajmy, zatem pytanie czy te symulację można również zasto-
sować w leśnictwie? 
 
LEŚNE PROCESY  PRODUKCYJNE 

 „Lasy Państwowe - to, zgodnie z ich statutem, państwowa jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jest to ewenement 
prawny na skalę europejską, oznaczający, że Lasy Państwowe nie są 
przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa. Powstały w 1924 roku jako Polskie 
Lasy Państwowe. Obecnie zarządzają lub nadzorują około 9 milionów ha 
lasów, co stanowi ponad 28% powierzchni Polski”.[9] Procesy leśne są 
wielkim wyzwaniem logistycznym, wynika to z ogromnej powierzchni, na 
której są wykonywane, sezonowości prac i konieczności wywiązania się z 
planów zagospodarowania lasu. Czy istnieje sposób by usprawnić prace, 
skoordynować je tak, aby była jak najbardziej efektywna i opłacalna? 

 Prace leśne można podzielić na: logistyczne, transportowe, produk-
cyjne. Co roku pozyskiwane jest ponad 32 mln m3 drewna [7]. Jest to ogrom 
pracy jak i również ogromne wyzwanie od strony transportowej. Drewno 
jest surowcem trudnym w przechowywaniu w lesie, ścięte drzewa należy 
jak najszybciej dostarczyć do odbiorcy. Dlatego możliwość ustalenia opty-
malnej trasy wywozu, kolejność zbiórki ze składnic śródleśnych oraz wyko-
rzystanie odpowiedniego parku maszynowego jest bardzo ważna. Zasto-
sowanie w procesach wywozu symulacji komputerowych pozwalałoby na 
rozpatrzenie dowolnej ilości  dróg oraz wariantów załadunku. Dawałoby to 
również możliwość rozpatrzenia najbardziej abstrakcyjnych pomysłów  bez 
żadnych kosztów czy straty czasu. Takie warianty są określane jako eks-
tremalne i pozwalają przewidzieć nawet najmniej prawdopodobne sytuacje i 
rozwiązania.  

 Rozważmy sytuacje: nadleśnictwo posiada 3 ciągniki typu skider i 
chciałoby je jak najskuteczniej wykorzystać podczas zrywki drewna z danej 
powierzchni leśnej. Osiągnięciu takiego celu mogłaby służyć symulacja 
komputerowa, która pozwalałaby określić trasy ciągników, odległość zrywki, 
wydajność prazy, kolejność zbiórki drewna i harmonogram prac maszyn. 
Sytuacje można rozważać również pod kątem ograniczonego czasu nadle-
śnictwa, które ma za zadanie przetransportowanie drewna z powierzchni 
leśnej do składnicy w ustalonym czasie. W takim przypadku symulacja po-
zwalałaby na określenie zapotrzebowania na pojazdy do wykonania tego 
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transportu. Ukazuje to również jak bardzo ważne jest dokładne i precyzje 
ustalenie „problemu symulacyjnego”. 

 Transport leśny to nie tylko wywóz drewna, choć stanowi jego naj-
większy udział, ale również przewóz sadzonek, ludzi, oraz działania pre-
wencyjne, związane z ochroną lasu jak również turystyczne udostępnienie 
lasu. Symulacja zbierania grzybów z prawdopodobieństwem ich rozmiesz-
czenia w lesie na podstawie danych z lat ubiegłych na pewno byłaby pro-
gramem nowatorskim.  

 Powróćmy jednak do procesów produkcyjnych, czym są? W pojęciu 
encyklopedycznym to  „całokształt działań mających na celu przekształce-
nie surowców i materiałów w produkt gotowy. Można go podzielić na pro-
ces technologiczny i procesy pomocnicze” [10,11]. Według takiego podziału 
można stwierdzić, że procesy transportowe są procesami pomocniczymi 
natomiast wszelkie procesy związane z obróbką drewna oraz wytwarza-
niem określonych sortymentów, to procesy technologiczne. Teoria określa 
takie procesy jako ogół działań mających na celu zmianę właściwości fi-
zycznych, chemicznych bądź formę elementu lub substancji. Najczęstszym 
poddawanym procesowi przekształcania surowcem jest drewno, bądź ro-
snące jeszcze drzewo. Przeanalizujmy najczęściej spotykany w lesie przy-
padek. Na danej powierzchni leśnej rośnie określona liczba drzew w wieku 
rębnym,które mają być pozyskane przy użyciu pilarki spalinowej. Zadaniem 
pilarza jest ścięcie drzewa z zachowaniem wszelkich zasap BHP, okrzesa-
nie go, podział na sortymenty, oraz ułożenie sortymentów stosowych przy 
szlaku technologicznym. Symulacja komputerowa tego procesu może się 
opierać na kilku możliwych założeniach problemu symulacyjnego. Model 
może symulować działanie pilarza i ma dać odpowiedz ile czasu zajmie pi-
larzowi pozyskanie danej ilości sortymentów drzewnych, lub ilu pilarzy było 
by potrzebnych do pozyskania konkretnej ilości sortymentów w wymaga-
nym czasie. Po raz kolejny „problem symulacyjny jest kluczowy”.  

 Do leśnych procesów technologicznych można zaliczyć: 

rębne i przedrębne pozyskanie drewna, proces zrębkowania, manipulację 
na powierzchniach leśnych i składnicach, opryski, odnowienia, zalesienia 
itp. Umożliwia to ogromne możliwości zastosowania symulacji komputero-
wych, które mogłyby pomóc w usprawnieniu procesów i ograniczeniu kosz-
tów. 

PROGRAM WITNESS 

 Program Witness jest oprogramowania grupy Lanner. Został stwo-
rzony do symulacji procesów produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Ma 
przystępną budowę i przyjazny użytkownikowi interfejs. Wygląd okna pro-
gramu przedstawia Rysunek 3. 
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 Dużą zaletą programu jest wszechstronność – umożliwia on budo-
wę prostych modeli przy użyciu podstawowych narzędzi programu, jak 
również dużych i bardzo szczegółowych procesów z użyciem zaawanso-
wanych reguł i języka programistycznego opartego na SQL. Cechą szcze-
gólną programu jest ukierunkowanie na tworzenie modeli procesów pro-
dukcyjnych. Budowane modele mogą z wykorzystaniem pierwiastka ludz-
kiego, funkcji opisujących przebieg procesu oraz prawdopodobieństwa wy-
stąpienia jakiegoś zdarzenia np. awarii. Do zalet należy również bardzo 
rozbudowana biblioteka gotowych elementów i funkcji. 

 Do wad programu należą niejednolicie skonstruowany język pro-
gramowania oraz konieczność dokładnego poznania funkcjonowania nie-
których elementów programu, które w funkcjonują w oparciu o własne regu-
ły – np. Transportery (pojazdy) nie mogą poruszać się po tej samej trasie 
podczas powrotu do miejsca startu. Pomimo pewnych trudności przy ob-
słudze programu, umożliwia on budowę i symulacje złożonych procesów 
technologicznych, co jest jego wyróżnieniem na tle innych programów sy-
mulacyjnych. 

 W roku 2006 rozpoczęto tworzenie symulacji leśnych procesów 
produkcyjnych w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa, Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. Dzięki zaangażowaniu pracowników i studentów 
stworzono przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania Witness, dwa mo-
dele symulacyjne. Obrazowały one przebieg procesu ręcznego pozyskania 
drobnicy z terenu objętego czyszczeniem wczesnym, procesu zrębkowania 
oraz transportu zrębków.  

Rysunek 3 Wygląd okna programu Witness 
[źródło: www.lanner.com] 

 
 
 

http://www.lanner.com
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ZALETY I WADY 
 
   Zastosowanie symulacji daje wiele korzyści: 

 możliwość optymalizacji rzeczywistych procesów 
 badanie procesów nowych i innowacyjnych 
 wyeliminowanie miejsc przestojów w produkcji i tzw. wąskich gardeł 

w procesie produkcyjnym 
 efektywne wykorzystanie maszyn  
 dopasowanie harmonogramu pracy i zmian 

 Korzyści te wynikają z opracowań i wniosków zawartych w  rapor-
tach generowanych przez gotowy model symulacyjny. Lecz jakie są zalety i 
wady symulacji? 

 Za największą zaletę symulacji uważa się możliwość symulacji róż-
nych odcinków czasu: od kilku sekund do kilku, kilkunastu lat. Daje to moż-
liwości symulacji działań, które nie były by osiągalne w środowisku real-
nym. Dużą zaletą symulacji jest również powtarzalność procesów. Raz 
stworzony model symulacyjny może symulować przebieg procesu dowolną 
ilość razy. W modelu można wprowadzać dowolne wymuszenia, zakłócania 
i zmiany. Budowa modelu jest w wielu przypadkach dużo tańsza niż pro-
wadzenie badań rzeczywistych, a możliwości interpretacji wyników  zwięk-
szają się wraz z ilością rejestrowanych parametrów.  

 Wadami symulacji komputerowych są trudności z odpowiednią in-
terpretacją danych oraz możliwość popełnienia błędu podczas jej tworze-
nia. Obie wady są spowodowane tym, że to człowiek tworzy model symula-
cyjny, z którego może wyciągnąć błędne wnioski, po za tym może również 
źle sformułować problem symulacyjny lub źle dopasować narzędzie. 

PODSUMOWANIE 

 Pomimo wad i trudności, jakie wiążą się z tworzeniem zaawanso-
wanych projektów symulacyjnych są one nieodłącznym elementem rozwoju 
wszystkich gałęzi przemysłu. Zastosowanie symulacji w leśnych procesach 
produkcyjnych staje się szansą na unowocześnienie polskiego leśnictwa, 
stworzenie nowej organizacji prac leśnych oraz obniżenia kosztów z jedno-
cześnie efektywniejszym wykorzystaniem dostępnej bazy maszynowej. Po-
zwoliłoby to również na lepszą organizację zadań, którym muszą sprostać 
Lasy Państwowe, aby zachować trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną.  
Pracownicy koordynujący prace na powierzchniach leśnych mogliby wybie-
rać sposób przeprowadzenia prac w zależności od potrzeb nadleśnictwa – 
najtańsze, najbardziej wydajne bądź pozwalające na najszybsze wykonanie 
prac. Pozwalałoby to również na dokładne ustalenie zmian roboczych i 
czasu, w jakim prace zostaną zakończone. Skutkowałoby to lepszą koor-
dynację działań następujących po sobie na powierzchniach leśnych.  
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 Zastosowanie symulacji przy organizacji pracy wysokowydajnych 
maszyn wielooperacyjnych pozwalałoby na na określenie konkretnego 
przebiegu prac na poszczególnych powierzchniach leśnych oraz sposobu 
ich przemieszczania.  

 Inną możliwością wykorzystania pakietu Witness mogą być zakłady 
przetwórstwa związane z leśnictwem. Mogłyby to być tartaki, wyłuszczarnie 
nasion, fabryki płyt jak również papiernie itp. Tak samo jak w przypadku 
zastosowania oprogramowania na powierzchniach leśnych pozwalałoby to 
na dobranie parametrów maszyn, liczebności pracowników i innych cech 
procesu do konkretnych warunków pracy. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрена необходимость организации в Республике 
Беларусь эффективной системы лизинга сельскохозяйственной 
техники и оборудования, которая должна способствовать 
восстановлению технического потенциала предприятий АПК. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, организация АПК, 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современных экономических условиях важной проблемой 

является обеспечение предприятий АПК современной техникой. 
Одной из форм решения данной проблемы является лизинг, т.е. 
комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с 
передачей имущества во временное пользование на основе его 
приобретения и последующей передачи в аренду в рамках единого 
инвестиционного проекта [1, 2]. В нормативных документах отмечено, 
что «лизинговая деятельность – это деятельность, связанная с 
приобретением одним юридическим лицом за собственные или 
заемные средства объекта лизинга в собственность и передачей его 
другому субъекту хозяйствования на срок и за плату во временное 
владение и пользование с правом или без права выкупа» [3, 4].  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЛИЗИНГА 
В настоящее время законодательная база по регулированию 

лизинговых отношений в Республике Беларусь представлена 
следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Республики 
Беларусь; Указ Президента Республики Беларусь от 13.11.1997 г. 
№587 «О лизинге» с последующими изменениями; Указ Президента 
Республики Беларусь от 02.07.1998 г. №352 «О присоединении 
Республики Беларусь к Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге»; Положение о лизинге на территории 
Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.12.1997 г. №1769 с 
последующими изменениями; Методические указания о порядке 
бухгалтерского учета лизинга, утвержденные Министерством 
финансов Республики Беларусь 30.01.1998 г. №2; приказ 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 
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01.04.1999 г. «21-ОД «О порядке предоставления рассрочки уплаты 
таможенных платежей по договорам лизинга». 

Начало активной работы по созданию специального лизингового 
законодательства было положено Указом Президента Республики 
Беларусь от 13.11.1997 г. №587 «О лизинге», в соответствии с 
которым в целях улучшения инвестиционного климата и упорядочения 
лизинговой деятельности Советом Министров Республики Беларусь 
было разработано и утверждено Положение о лизинге на территории 
Республики Беларусь. Кроме того, данным указом предоставлен ряд 
льгот участникам лизинговых отношений при международном 
импортном лизинге. В частности, установлено, что при оформлении 
объектов лизинга в таможенном режиме свободного обращения может 
быть предоставлена рассрочка по уплате таможенных платежей, 
кроме сборов за таможенное оформление, на весь срок действия 
договора лизинга, но не более чем на 5 лет; лизингодателям-
нерезидентам гарантируется беспрепятственный перевод за границу 
лизинговых платежей в иностранной валюте после уплаты налогов, 
сборов и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Издание Указа Президента 
Республики Беларусь от 02.07.1998 г. №352 «О присоединении 
Республики Беларусь к Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге» обеспечило единообразный правовой режим 
лизинговых отношений, упростило процедуру реализации 
обязательств, вытекающих из договоров международного 
финансового лизинга. 

ОБЪЕКТ И УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА 
Объектом лизинга может быть любое движимое или недвижимое 

имущество, относящееся по установленной классификации к 
основным фондам, а также программные средства и рабочие 
инструменты (свыше 10 базовых величин за единицу либо комплект 
независимо от срока службы или стоимостью до 10 базовых величин 
за единицу либо комплект со сроком службы свыше 1 года), 
обеспечивающие функционирование переданных в лизинг основных 
фондов. Объект лизинга является собственностью лизингодателя в 
течение договора лизинга. В зависимости от условий возмещения 
лизингополучателем затрат и перехода права собственности на 
объект от лизингодателя к лизингополучателю лизинг подразделяется 
на: финансовый, при котором лизинговые платежи в течение договора 
лизинга, заключенного на срок не менее одного года, возмещают 
лизингодателю стоимость объекта в размере не менее 75% от 
первоначальной (восстановительной) стоимости независимо от того, 
будет ли сделка завершена выкупом объекта лизингополучателем, его 
возвратом или продлением договора на других условиях; 
оперативный, при котором лизинговый платеж в течение договора 
лизинга возмещает лизингодателю стоимость объекта в размере 
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менее 75% от первоначальной (восстановительной) стоимости. По 
истечении договора объект возвращается лизингополучателю. 

Объекты принимаются в финансовую аренду (лизинг) за 
определенную плату – лизинговые платежи, которые состоят из 
суммы, полностью или частично возмещающей инвестиционные 
расходы лизингодателя, и его вознаграждения (дохода). В состав 
инвестиционных расходов, возмещаемых лизингодателю, входят: 

- первоначальная (восстановительная) стоимость объекта; 
- проценты, выплаченные лизингодателем по его договору 

займа, заключенному с заимодавцем (кредитодателем) для 
приобретения объекта лизинга; 

- затраты на привлечение гарантии по договору с гарантом, если 
таковой заключен; налоги и другие обязательные платежи, 
начисляемые на объект лизинга, если лизингодатель их выплачивает; 

- затраты лизингодателя, связанные с осуществлением 
капремонта объекта лизинга, если он этот ремонт осуществляет; 

- платежи по всем видам страхования объекта лизинга и рисков, 
если страхует лизингодатель и если в договоре лизинга не оговорено 
иное. 

Вознаграждение (доход) лизингодателя состоит из оплаты за все 
виды работ и услуг по договору и представляет собой разность между 
общей суммой причитающихся (полученных) лизинговых платежей и 
суммой платежей, возмещающих инвестиционные затраты. 

Все текущие расходы лизингодателя, не включенные в состав 
инвестиционных, возмещаются за счет полученного дохода. 

Лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции 
(работ, услуг) по элементу «Прочие затраты». 

ЛИЗИНГ В АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Организационная схема лизинга в АПК Республики Беларусь 

представлена на рис.1. 

Необходимо отметить, что многие агропромышленные 
предприятия Республики Беларусь применяют коммерческий (его доля 
составляет 5-10% от общего объема лизинга) и государственный 
лизинг (финансируемый за счет средств Республиканского фонда 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и аграрной науки). Главное отличие лизинга от 
традиционной аренды состоит в том, что в нем принимают участие три 
стороны: лизингодатель (арендодатель), лизингополучатель 
(арендатор), продавец (поставщик). Мировой опыт организации 
лизинговых операций показывает, что в качестве лизингодателя могут 
выступать банки, создающие в своих структурах лизинговые службы; 
специализированные лизинговые компании; лизинговые компании, 
созданные предприятиями, выпускающими машины и оборудование; 
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лизинговые компании, организованные фирмами, занятыми 
поставками и обслуживанием техники. 

 

 
Рис. 1. Организационная схема лизинга в АПК 

 

В динамике за 2000-2002 годы главный лизингодатель Республики 
Беларусь, РУП Белагроснаб, вложил в поставки техники предприятиям 
АПК более 150 млн. долларов США. Однако принципиально ничего не 
изменилось в уровне фондооснащенности, технооснащенности 
отрасли (лизинг превратился в товарный кредит, переходящий в 
дотирование государственных убыточных агропромышленных 
предприятий). В 2002 году предприятия АПК Могилевской области 
получили с Минского тракторного завода (МТЗ) на основании 
договоров финансового лизинга 194 трактора и 3 зерноуборочных 
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комбайна. В 2001 году российское правительство начало переход с 
дотирования АПК через Росагроснаб (аналог Белагроснаба) на 
рыночные схемы внутренних и межгосударственных расчетов за 
поставленную технику, создав чисто финансовую лизинговую 
компанию «Росагролизинг». Исходя из мировой практики государство 
дотирует только выплату процентов по кредитам, при этом действуют 
основные принципы финансового лизинга: привлечение кредитов по 
минимальным ставкам, минимальные доходы лизинговой компании. 
Белорусская лизинговая компания ЗАО “Белтракторлизинг” (60% из 
92% госпакета акций принадлежит МТЗ) работает над созданием 
совместного белорусско-российского предприятия по реализации 
отечественной техники в России. Европейская практика показывает, 
что наиболее привлекательными объектами лизинговых сделок 
являются автотранспортные средства, машиностроительное и 
технологическое оборудование, компьютеры, офисное оборудование. 

ЛИЗИНГОВЫЙ ДОГОВОР 
Отношения, возникающие по поводу реализации лизинговой 

сделки, регулируются лизинговым договором, который является 
соглашением между лизингодателем и лизингополучателем об 
установлении прав и обязанностей по поводу приобретения 
лизингодателем в собственность указанного лизингополучателем 
объекта лизинга у определенного последним продавца (поставщика) и 
предоставления лизингополучателю объекта лизинга за плату во 
временное владение и пользование с правом или без права выкупа 
либо предоставления лизингодателем лизингополучателю ранее 
приобретенного объекта лизинга за плату во временное владение и 
пользование с правом или без права выкупа. 

Обязательными элементами договора лизинга являются: 

1) Объект лизинга, в том числе его наименование, 
количественные и качественные характеристики (детально описание 
предмета договора содержится в спецификации, являющейся 
неотъемлемой частью договора). Объект лизинга, подлежащий 
государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, регистрируется на имя лизингодателя или 
лизингополучателя по договоренности сторон. 

2) Контрактная стоимость объекта лизинга. 

3) Обязательства сторон по уплате налоговых и неналоговых 
платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 
связанных с объектом лизинга. 

4) Цена договора лизинга устанавливается лизингодателем по 
согласованию с лизингополучателем при заключении договора 
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лизинга исходя из суммы инвестиционных расходов лизингодателя, 
связанных с исполнением данного договора, и суммы его 
вознаграждения либо совокупности лизинговых платежей и выкупной 
стоимости, если по условиям договора предусмотрен выкуп объекта 
лизинга. 

5) Размеры, способы и периодичность уплаты лизинговых 
платежей. Лизинговые платежи состоят из суммы, полностью или 
частично возмещающей инвестиционные расходы лизингодателя, и 
суммы вознаграждения лизингодателя. В состав инвестиционных 
расходов, возмещаемых лизингодателю, входят: первоначальная или 
восстановительная стоимость объекта лизинга; проценты за кредит, 
выплачиваемые лизингодателем в случае приобретения объекта 
лизинга за счет кредита; затраты на привлечение гарантии по 
договору с гарантом, если такой договор заключался; налоги и другие 
обязательные платежи, начисляемые на объект лизинга, если 
лизингодатель выплачивает такие налоги и платежи, затраты 
лизингодателя, связанные с осуществлением капитального ремонта 
объекта лизинга, если этот ремонт осуществляет лизингодатель; 
платежи по всем видам страхования объекта лизинга и рисков, если 
страхование осуществляет лизингодатель и если в договоре лизинга 
не оговорено иное. Все текущие расходы лизингодателя, не 
включенные в состав инвестиционных, возмещаются за счет 
полученного дохода лизингодателя. Вознаграждение лизингодателя 
состоит из оплаты за все виды работ и услуг и договору лизинга и 
представляет собой разность между общей суммой причитающихся 
лизинговых платежей и суммой платежей, возмещающих 
инвестиционные затраты. Расчеты по лизинговым платежам 
осуществляются в денежной и (или) натуральной и других, не 
запрещенных законодательством формах. Лизинговый платеж 
относится на себестоимость продукции (работ, услуг) 
лизингополучателя. Выкупная стоимость объекта лизинга не входит в 
состав затрат лизингополучателя. 

6) Сведения об условиях поставки объекта лизинга и 
ответственности поставщика. 

7) Обстоятельства передачи лизингополучателю объекта 
лизинга во временное владение и пользование, а также возврата 
данного объекта лизингодателю, включая его досрочное изъятие. 

8) Срок действия договора лизинга, исчисляемый с момента 
фактической передачи лизингодателем лизингополучателю объекта 
лизинга. По истечении срока действия договора лизинга 
лизингополучатель возвращает лизингодателю объект в состоянии, 
определенном условиями договора, если он его не приобрел в 
собственность или не взял в лизинг повторно. 
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9) Права и ответственность сторон за невыполнение своих 
обязательств по договору лизинга. Лизингополучатель имеет право 
предъявить непосредственно поставщику (продавцу) объекта лизинга 
требования, вытекающие из договора поставки (купли-продажи), 
заключенного между поставщиком (продавцом) и лизингодателем. В 
случае недопоставки, непоставки, нарушения сроков поставки или 
иных условий договора поставки объекта лизинга лизингодатель 
может отказаться от объекта лизинга, потребовав замену 
ненадлежащего объекта на надлежащий или, в случае невозможности 
замены, расторгнуть договор с лизингодателем. Убытки, понесенные 
лизингодателем и (или) лизингополучателем в случае нарушения 
поставщиком условий договора поставки объекта лизинга, 
распределяются между сторонами в соответствии с условиями 
договора лизинга. 

10) Условия эксплуатации и технического обслуживания 
объекта лизинга. В течение договора лизинга лизингополучатель 
обеспечивает сохранность объекта лизинга, а также выполняет все 
необходимые действия, направленные на поддержание его в рабочем 
состоянии, включая техническое обслуживание и ремонт, если иное не 
предусмотрено договором. 

11) Право собственности на произведенные улучшения объекта 
лизинга. Как правило, стоимость неотделимых улучшений объекта 
лизинга, произведенных лизингополучателем с согласия 
лизингодателя за счет собственных средств лизинг получателя, 
подлежит возмещению лизингодателем после прекращения договора 
лизинга. Стоимость неотделимых улучшений объекта лизинга, 
произведенных лизингополучателем без согласия лизингодателя за 
счет собственных средств лизингополучателя, возмещению не 
подлежит. 

12) Сведения о страховании объекта лизинга и рисков сделки. 
Страхование объекта лизинга от всех видов возможного ущерба, 
связанного с риском гибели, потери, кражи, порчи, повреждения и 
преждевременного износа объекта, осуществляется по соглашению 
сторон. Сторона, исполняющая обязанность страхователя объекта 
лизинга, и сроки страхования определяются в договоре лизинга. 

Если договором лизинга не установлено иное, то риск 
случайной гибели, утраты, порчи и повреждения объекта лизинга 
переходит от лизингодателя к лизингополучателю с момента передачи 
ему во владение и пользование данного объекта, утрата объектом 
лизинга своих функций не освобождает лизингополучателя от его 
обязанностей по выплате лизинговых платежей в полном объеме. 
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Такое распределение рисков является обоснованным, так как 
лизингодатель обычно приобретает объект лизинга по выбору и в 
интересах лизингополучателя. Кроме того, оно является эффективной 
гарантией обеспечения тщательного ухода за объектом лизинга со 
стороны лизингополучателя. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА 
1. Лизинг предполагает кредитование и не требует 

незамедлительного начала платежей. Лизинговые платежи 
начинаются после поставки имущества арендатору либо позже. Для 
сравнения: при использовании обычного кредита для покупки 
имущества предприятие должно было бы определенную часть 
стоимости покупки оплачивать предварительно. 

2. Гораздо проще получить контракт по лизингу, чем кредит в 
банке. Особенно это относится к мелким и средним предприятиям. 
Некоторые лизинговые компании даже не требуют от 
лизингополучателя никаких дополнительных гарантий. 
Предполагается, что обеспечением надлежащего исполнения условий 
сделки является само оборудование. При невыполнении 
лизингополучателем своих обязательств лизинговая компания может 
сразу же забрать свое имущество. 

3. Лизинговое соглашение является более гибким, чем кредит. 
Действующим законодательством четко определены сроки погашения 
кредитов, которые должны устанавливаться при краткосрочном 
кредитовании - исходя из графиков переработки (отгрузки) 
прокредитованных ценностей и реализации готовой продукции, при 
долгосрочном кредитовании – с учетом освоения введенных 
мощностей и окупаемости кредитуемого проекта. Сроки и размеры 
выплат при лизинге являются предметом взаимной договоренности и 
поэтому могут гибко учитывать интересы каждой из сторон. Так, 
исходя из финансового состояния лизингополучателя может 
применяться отсрочка первого платежа, нарастание лизинговых 
выплат, или, наоборот, авансовый платеж и снижение объема выплат; 
размеры платежей могут отличаться друг от друга. 

4. Риск устаревания оборудования целиком ложится на 
лизингодателя. Лизингополучатель имеет возможность постоянного 
обновления своей производственной базы. 

5. Лизингополучатель может задействовать гораздо большие 
производственные мощности, чем до получения лизингового 
имущества. При этом временно высвобожденные благодаря лизингу 
финансовые средства он может использовать на другие цели. 

6. Так как лизинг является эффективной формой вложения 
средств в развитие производства, то государственная политика, как 
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правило, направлена на поощрение и расширение лизинговых 
операций.  

7. Преимущества учета арендуемого имущества. Основными 
принципами Евролиза (Leaseurope – ассоциация европейских 
лизинговых компаний) по учету лизинговых операций является 
опубликование лизингополучателем своих финансовых обязательств,  
вытекающих из лизинговых соглашений. Считается, что 
опубликованные обязательства будут играть важную роль в оценке 
финансового положения лизингополучателя. Такая публикация может 
быть сделана в форме приложения к балансу, что позволяет 
установить соотношение собственного и заемного капиталов. При 
учете объекта лизинга на балансе лизингодателя лизингополучатель 
может расширить свои производственные мощности, не затронув 
соотношение собственного и заемного капиталов. 

8. Международный валютный фонд не учитывает сумму 
лизинговых сделок при подсчете национальной задолженности, т.е. 
существует возможность превысить лимиты  кредитной 
задолженности, устанавливаемые МВФ по отдельным странам. 

НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГА 
Вместе с тем необходимо указать и на некоторые недостатки 

лизинга, а именно: 

1. Если оборудование взято в финансовый лизинг, но устарело до 
окончания лизингового договора, то несмотря па это 
лизингополучатель обязан выплачивать лизинговые платежи до 
конца контракта; 

2. При оперативном лизинге риск устаревания оборудования ложится 
на лизингодателя, который вынужден брать за это большую плату 
с лизингополучателя; 

3. В случае выхода оборудования из строя платежи по лизингу 
производятся в установленные договором сроки независимо от 
состояния оборудования. 
 

ВЫВОДЫ 
Совершенствование механизма лизинговых отношений на 

предприятиях АПК Республики Беларусь предполагает использование 
рыночных инструментов для оценки эффективности финансирования 
инвестиционных проектов на основе концепции дисконтирования: 
определение чистой текущей стоимости, внутренней нормы прибыли, 
рентабельности инвестиции.  

Для оценки лизинга как варианта  финансирования 
инвестиций необходимо учитывать следующие факторы: плата за 
лизинг должна осуществляться в течение договорного срока 
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лизинга из суммы доходов, получаемых в результате 
использования объекта лизинговой сделки; сохранение 
ликвидности капитала в течение всего инвестиционного срока; 
уменьшение размера налогооблагаемой прибыли за счет отнесения 
лизинговых платежей на производственные расходы;  возможность 
экономии финансовых ресурсов на трансакциях.  

Дальнейшее использование лизингового имущества за счет 
его купли, пролонгирования лизингового соглашения или обмена 
лизингового имущества на более современное облегчает принятие 
управленческих решений, касающихся планов реконструкции 
производства, позволяет соотносить все действия со 
складывающимися производственными, финансовыми условиями, с 
изменяющейся конъюнктурой рынка [5]. 
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Agnieszka Górzyńska, Piotr F. Borowski 
Szkoła Główna Gopsodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Wydział Inżynierii Produkcji 

Projekt inwestycyjny wyposażenia ubojnii drobiu 
 

I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 

   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe - Ubojnia Drobiu funkcjonu-
je  od 1989 r. Przez ten okres funkcjonowania przedsiębiorstwo zajmowało 
się działalnością handlową, rozpoczynając od handlu obwoźnego, a na-
stępnie otwierając kolejne własne sklepy. 

    W listopadzie 1994 r. właściciele zakupili budynek gospodarczy. Na 
zasadzie systematycznej adaptacji tego budynku powstał budynek spełnia-
jący wymogi ubojni. Kolejne lata to okres rozbudowywania i modernizowa-
nia ubojni oraz otwierania nowych własnych punktów sprzedaży. Obecnie 
firma posiada dziewięć własnych punktów sprzedaży. 

      Lata 2001-2004 to okres intensywnych prac związanych z dostoso-
waniem ubojni do wymagań unijnych. W tym okresie zrealizowano szereg 
wymagań zawartych w harmonogramie dostosowania.  

     Bardzo istotnym etapem rozwoju ubojni była inwestycja realizowana 
w ramach SPO 2004-2006. W jej efekcie dokonano rozbudowy pomiesz-
czeń socjalnych i magazynowych oraz zakupiono wagi pomostowe. Reali-
zacja tej inwestycji umożliwiła przede wszystkim poprawę warunków sani-
tarno-higienicznych i weterynaryjnych w produkcji i magazynowaniu wytwo-
rzonych produktów w Zakładzie, a tym samym przyczyniła się do spełniania 
obowiązujących norm prawnych umożliwiających otrzymanie decyzji na 
handel.  

II. PLANOWANA INWESTYCJA 

   W ramach planowanej inwestycji właściciele firmy zamierzają doko-
nać zakupu myjek pojemników oraz urządzeń linii ubojowej, linii patrosze-
nia i półautomatycznej dzielarki drobiu.  

  Realizacja tej inwestycji umożliwi przede wszystkim poprawę jakości 
produkowanych wyrobów. Na realizację zaplanowanej inwestycji firma wy-
stępuje do ARiMR o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 działa-
nie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. 
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Koszty kwalifikowane planowanych inwestycji wyniosą 645,9 tys. zł. 
Inwestycja zrealizowana zostanie z wykorzystaniem bieżących środków 
własnych wnioskodawcy.

     Analiza produkcyjno-finansowa firmy wskazuje, że w latach 2005-
2007 notowany był systematyczny wzrost wielkości produkcji i sprzedaży 
oraz wielkość wypracowywanego zysku. Wyjątkiem był rok 2007, w którym 
zanotowano minimalną stratę, powodem której były intensywne prace re-
montowe nowo zakupionych punktów sprzedaży, finansowane z działalno-
ści operacyjnej.

III. STRUKTURA PRODUKCJI  

1. Rzeczowa struktura produkcji  
 Produkty końcowe

Tabela 1. Ilościowa struktura produkcji.

Wyszczególnienie j.m.

           2005              2006           2007

Ilość
%

udział Ilość
%

udział Ilość
%

udział

Drób kurzy- całe, świe-
że lub chłodzone tona 276,6 69,3% 418,3 45,8% 490,4 44,4%

Kawałki z drobiu ku-
rzego tona 118,6 29,7% 484,8 53,1% 607,3 55,0%

Wędliny drobiowe tona 4,0 1,0% 10,5 1,1% 7,4 0,7%

Razem produkcja 
sprzedana - 399,2 100,0% 913,6 100,0% 1 105,1 100,0%

Źródło: Materiał własny
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Tabela 2. Wartościowa struktura produkcji 

Wyszczególnienie j.m. 

           2005 

  

             2006 

  

          2007 

  

    wartość 
% 

udział wartość 
% 

udział wartość 
% 

udział 

Drób kurzy- całe, 
świeże lub chłodzone tys.zł 1 458,3 65,8 2 205,4 42,1 2 608,7 38,0 

Kawałki z drobiu ku-
rzego  tys.zł 714,9 32,3 2 922,2 55,8 4 163,4 60,7 

Wędliny drobiowe tys.zł 42,1 1,9 110,6 2,1 89,0 1,3 

Razem produkcja 
sprzedana tys.zł 2 215,3 100,0 5 238,2 100,0 6 861,1 100,0 

Źródło: Materiał własny 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1 i tabeli 2 w ciągu 
ostatnich lat następiło wyraźne przesunięcie w strukturze produkcji charak-
teryzujące się zmniejszeniem udziału drobiu całego i wzrostem udziału 
drobiu podzielonego (kawałki z drobiu). Przesunięcie to wynika z wyraźnie 
korzystniejszego poziomu cen, które występują w segmencie drobiu po-
dzielonego. 

Charakterystyka produkcji w ubojni drobiu w Bruskowie Wielkim: 

 wahania roczne uwzględniające emisje zanieczyszczeń, zużycie 
mediów (w tym wody) nie przekracza wzrostu o więcej niż 20% dla 
każdego ze składowych cyklu produkcyjnego; 

 produkcja odbywa się w systemie jednozmianowym;  
 linia uboju i patroszenia dostosowana jest do uboju kurczaków o 

średniej masie żywej 2,20 kg i wydajności 1500 szt./h * 8h = 12. 000 
sztuk dziennie. 
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2. Główne procesy produkcyjne 
Cykl produkcyjny zakładu podzielony jest na fazy przedstawione na rys. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Struktura cyklu produkcyjnego badanego zakładu 

Źródło: materiał niepublikowany -praca inżynierska: A. Powęzka, Techno-
logiczno-energetyczna analiza ubojni drobiu w Bruskowie Wielkim, War-
szawa 2009. 

IV RYNEK I MARKETING 

Analiza SWOT PRZEDSIĘBIORSTWA 

MOCNE STRONY  

- dobra lokalizacja – jedyna ubojnia drobiu w powiecie słupskim 
- długi okres działalności w branży, dobra znajomość  rynku producentów  

i rynku zbytu 
- dobrze zorganizowana sieć dystrybucji – sklepy własne i umowy długo-

terminowe na zbyt produktów na poziomie ok. 85 % wartości sprzedaży  
- inwestycje służące wzrostowi efektywności działalności 
- ugruntowany, pozytywnie odbierany wizerunek firmy na rynku 
- konkurencyjne ceny 
- wykwalifikowana, stabilna kadra pracowników 
 

OPERACJE 

WSTĘPNE 

związane z przyjęciem surowca, opako-

wań i dodatków do produkcji; 

OBRÓBKA 

WSTĘPNA 

związana z ogłuszaniem, nacinaniem i 

wykrwawianiem 

PRODUKCJA 
związana z czynnościami wytrzewiania, schładzania, mielenia i 

nadziewania a także pakowania, odbiorem jakościowym i 

transportem do magazynu wyrobów gotowych 

 

EKSPEDYCJA 
związana z kompletowaniem wysyłkowej 

partii towaru i załadunkiem 
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 SŁABE STRONY 

 -    konieczność realizacji kapitałochłonnych inwestycji 
- konieczność prowadzenia intensywnego marketingu i pozyskiwania 

nowych klientów 
- konieczność realizacji inwestycji modernizujących infrastrukturę produk-

cyjną Zakładu 

SZANSE 

- wzrost konsumpcji mięsa drobiowego w kraju i na świecie (w tym w 
Chinach) 

-   dostępność środków funduszy strukturalnych 
-   możliwość wzrostu eksportu mięsa drobiowego 
-   usytuowanie Ubojni w pobliżu „zagłębia drobiarskiego – powiat kartuski 

w woj. pomorskim. 

ZAGROŻENIA 

- ewentualność powrotu  kryzysu gospodarczego i zmniejszenie siły na-
bywczej konsumentów 
- nieustabilizowane prawo gospodarcze i polityka fiskalna kraju 
- ostra konkurencja producentów unijnych 
- liberalizacja handlu 
- zaostrzające się przepisy dotyczące zasad chowu, mogące wpłynąć na 
dostępność surowca  

 
V. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OSTATNIE TRZY PEŁNE 
LATA ORAZ ZAKOŃCZONE KWARTAŁY W ROKU BIEŻĄCYM 
 

1. Analiza  statyczna i dynamiczna bilansu 
Tabela 3. Analiza bilansu majątkowego – aktywa 

Wyszczególnienie 2005  2006  2007  2008 
Razem majątek trwały w tys. zł 1 047,1 2 772,0 2 190,7 2 310,4 
Razem majątek trwały % w akty-
wach ogółem 71,7% 77,4% 70,3% 71,4% 
Majątek obrotowy w tys. zł 413,3 810,0 925,6 927,0 
Majątek obrotowy % w aktywach 
ogółem 28,3% 22,6% 29,7% 28,6% 
RAZEM AKTYWA w tys. zł 1 460,4 3 582,0 3 116,3 3 237,4 
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Tabela 4. Analiza bilansu majątkowego – pasywa 
Wyszczególnienie 2005  2006  2007  2008 
Kapitał własny w tys. zł 1 276,7 2 271,0 2 384,2 2 539,1 
Kapitał własny % w pasywach 
ogółem 87,4% 63,4% 76,5% 78,4% 
Zobowiązania długoterminowe  
w tys. zł 70,1 990,0 513,9 503,8 
Zobowiązania długoterminowe  
% w pasywach ogółem 4,8% 27,6% 16,5% 15,6% 
Razem kapitał stały w tys. zł 1 346,8 3 261,0 2 898,1 3 042,9 
Razem kapitał stały % w pasy-
wach ogółem 92,2% 91,0% 93,0% 94,0% 
Zobowiązania krótkoterminowe  
w tys. zł 113,6 321,0 218,2 194,6 
Zobowiązania krótkoterminowe 
% w pasywach ogółem 7,8% 9,0% 7,0% 6,0% 
Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rozliczenia międzyokresowe  
% w pasywach ogółem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
RAZEM PASYWA 1 460,4 3 582,0 3 116,3 3 237,4 
     

Kapitał pracujący w tys. zł * 299,7 489,0 707,4 732,5 
Wskaźnik udziału kapitału  
pracującego w % ** 20,5% 13,7% 22,7% 22,6% 

* (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe - majątek trwały) 
** udział kapitału pracującego w pasywach ogółem 
 
 
Kapitał stały (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe) pokrywa war-
tość majątku trwałego oraz w znacznej mierze wartość majątku obrotowe-
go. Sytuacja płatnicza Ubojni charakteryzuje się w analizowanym okresie 
bardzo wysoką stabilnością.  

 

Wskaźnik udziału kapitału pracującego stanowiący stosunek kapitału pra-
cującego do wartości pasywów ogółem wskazuje na bardzo duże możliwo-
ści inwestycyjne analizowanej firmy. 
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Tabela 5. Wskaźniki sprawności ekonomicznej 
Wyszczegolnienie 2005  2006  2007  2008 
Wskaźnik udziału majątku trwałego 
w % 71,7% 77,4% 70,3% 71,4% 
Podstawowy wskaźnik struktury ma-
jątku * 2,53 3,42 2,37 2,49 
Wskaźnik struktury zadłużenia w % 38,2% 75,5% 70,2% 72,1% 
Wskaźnik sfinansowania majątku 
trwałego ** 1,29 1,18 1,32 1,32 

* Majątek trwały/majątek obrotowy 
** (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / majątek trwały 

VI. OKREŚLENIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJ-
NEGO 
1. Cel realizacji przedsięwzięcia  
Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa konkurencyjności Zakładu 
poprzez usprawnienie procesu technologicznego uboju drobiu, obróbki su-
rowca i przygotowania produktów gotowych. 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;  

  - Nazwa przedsięwzięcia – Uzupełnienie wyposażenia technologicznego 
w zakresie zakupu maszyn i urządzeń usprawniających proces technolo-
giczny uboju drobiu , obróbki surowca i przygotowania produktów gotowych 

Tabela 6. Skład wyposażenia 

LP. Wyszczególnienie Koszty kwalifikowalne 
PLN 

1. Linia przyjęcie żywca 100 500,0 
2. Linia ubojowa 218 500,0 
3. Linia patroszenia 119 100,0 
4. Wydział dzielenia i pakowania 126 800,0 
5. Konstrukcje nośne 26 000,0 
6. Montaż urządzeń 48 000,0 
7. Opracowanie biznes-planu 7 000,0 
 Ogółem koszty kwalifikowane 645 900,0 
 Łączne koszty niekwalifikowane 0,0 
 RAZEM CAŁKOWITY KOSZT 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
645 900,0 

Źródło: Materiały wlasne 
 
- Sposób i miejsce realizacji inwestycji – Zakupione urządzenia zainstalo-
wane zostaną na terenie PUH Hubart Ubojnia Drobiu. 
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- Informacja o spełnieniu wszystkich wymaganych dla tego rodzaju operacji 
norm przez planowaną operację. 
- Wszystkie planowane do zakupu  urządzenia  spełniają  wymagane nor-
my. 

3. Uzasadnienie projektu – zakresu rzeczowego operacji i wnioskowa-
nej kwoty wsparcia 

a) przydatność /komplementarność technologiczną projektu 
 Planowane do zakupu urządzenia stanowić będą kompleksowe uzupełnie-
nie funkcjonujących linii technologicznych. Ich zakup usprawni proces ubo-
ju drobiu , obróbki surowca i przygotowania produktów do sprzedaży. 

b) wykazać, że operacja jest uzasadniona dotychczasową skalą i profi-
lem działalności zakładu 

   Planowane do zakupu maszyny i urządzenia dobrane są pod kątem 
kompatybilności z dotychczas posiadanym parkiem maszynowym. Prze-
ciętny wiek użytkowanych do tej pory  maszyn i urządzeń produkcyjnych 
oscyluje w granicach 10-12 lat . W związku z powyższym istnieje obecnie 
pilna potrzeba unowocześnienia wyposażenia, głównie w kontekście 
usprawnienia procesu produkcyjnego i jakości wytwarzanych wyrobów. 
Planowana do realizacji inwestycja doprowadzi do kompleksowego odno-
wienia wyposażenia technologicznego. 

4. Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji – uzasadnienie dla wspar-
cia środkami PROW 

     Realizacja inwestycji umożliwi  pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produkcyjnego pomieszczeń Ubojni. Zakupione maszyny i urządzenia 
usprawnią proces technologiczny produkcji zwiększając jego umaszyno-
wienie,  poprawią warunki sanitarno-higieniczne i weterynaryjne . Szcze-
gólnie istotne będzie ułatwienie utrzymania wymaganej czystości – wszyst-
kie elementy wyposażenia linii wykonane będą ze stali nierdzewnej i kwa-
soodpornej. Realizacja inwestycji wpłynie zatem  na zmniejszenie kosztów 
pracy, zużycia wody (mechanizacja procesu mycia) oraz energii elektrycz-
nej.  

   W wyniku wzrostu wydajności pracy i obniżką wymienionych kosztów po-
dwojeniu ulegnie  wartość dodana netto w roku 2013 w stosunku do 2007 r. 
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VII. ANALIZA PERSPEKTYW EKONOMICZNYCH 

Sprzedaż  

Tabela 7. Sprzedaż wyrobów gotowych  

Wyszczególnienie j.m. 2007 2008 2009 

    Ilość  
wartość 
tys.zł Ilość  

wartość 
tys.zł Ilość  

Wartość 
tys.zł 

Drób kurzy- całe, 
świeże lub chłodzo-
ne tona 490,4 2 608,7 475,7 2 625,6 451,9 2 494,3 
Kawałki z drobiu ku-
rzego  tona 607,3 4 163,4 625,5 4 475,9 655,5 4 690,8 
Wędliny drobiowe tona 7,4 89,0 8,2 100,4 10,6 130,5 
Razem produkcja 
sprzedana - 1 105,1 6 861,1 1 109,3 7 201,9 1 118,0 7 315,6 
 
Koszty   

Tabela 8. Koszty w roku 2008 i prognozowane do roku 2013 

Wyszczególnienie 2008  2009  2010  2011  2012-2013 
Surowce podstawowe 5 876,1 5 933,5 6 081,3 6 081,3 6 081,3 
Materiały 438,9 440,6 442,8 442,8 442,8 
Energia 64,2 67,4 70,8 70,8 70,8 
Usługi obce 270,7 276,1 281,6 281,6 281,6 
Podatki i opłaty 33,7 34,0 34,3 34,7 34,7 
Wynagrodzenia 311,8 318,0 327,6 327,6 327,6 
Świadczenia na rzecz 
pracowników 69,7 66,8 68,8 68,8 68,8 
Pozostałe  7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 
Amortyzacja 128,8 191,6 173,4 157,5 143,6 
RAZEM W  TYS.ZŁ 7 200,9 7 335,2 7 487,9 7 472,4 7 458,5 

WNIOSKI – OCENA RYZYKA I SPOSOBY JEJ ELIMINACJI 

- Planowana inwestycja na 2009 r. uzupełnienie wyposażenia i odnowa za-
kładu, nie niesie za soba zbyt wielkiego ryzyka; 
- Jeżeli rentowność produkcji nie spadnie poniżej wymaganego poziomu, 
inwestycje będą opłacalne i będą się zwracać;  
- Całkowity koszt przedsięwzięcia mieści się w granicach 645 900 zł, koszt 
inwestycji mieści się w możliwościach inwestycyjnych przedsiębiorstwa; 
- Realizacja tej inwestycji umożliwi przede wszystkim poprawę jakości pro-
dukowanych wyrobów.  
- Na realizację zaplanowanej inwestycji p. Powęzka występuje do ARiMR o 
dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 dz. Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. 
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- Realizacja inwestycji umożliwi  pełniejsze wykorzystanie potencjału pro-
dukcyjnego pomieszczeń Ubojni. 
- Zakupione maszyny i urządzenia usprawnią proces technologiczny pro-
dukcji zwiększając jego umaszynowienie,  poprawią warunki sanitarno-
higieniczne i weterynaryjne  
- Szczególnie istotne będzie ułatwienie utrzymania wymaganej czystości – 
wszystkie elementy wyposażenia linii wykonane będą ze stali nierdzewnej i 
kwasoodpornej.  
- Realizacja inwestycji wpłynie zatem  na zmniejszenie kosztów pracy, zu-
życia wody (mechanizacja procesu mycia) oraz energii elektrycznej.  
- W wyniku wzrostu wydajności pracy i obniżką wymienionych kosztów po-
dwojeniu ulegnie  wartość dodana netto w roku 2013 w stosunku do 2007 r 
. 
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Analiza zużycia energii i wody w ubojni drobiu 
 

Słowa kluczowe: przetwórstwo drobiarskie, zużycie energii i wody, ekoe-
fektywność. 

WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ 
Ac  - dobowe zużycie energii cieplnej (Ac= Brz

r
wQ ), MJ/24 h 

Ae  - dobowe zużycie energii elektrycznej czynnej, kWh/24 h 
At1  - całkowite zużycie energii (uwzględniając przelicznik 1kWh = 12MJ), 

MJ/24 h 
At2  - całkowite zużycie energii (uwzględniając przelicznik 1kWh = 3,6MJ), 

MJ/24 h 
Aw - dobowe zużycie wody, m3/24 h 
Bce1 - dobowe zużycie paliwa umownego z przeliczenia wartości At1, kg 

c.e./24 h 
Bce2 - dobowe zużycie paliwa umownego z przeliczenia wartości At2, kg 

c.e./24 h 
Brz  - zużycie paliwa rzeczywistego, kg/24 h 
Km - moc zainstalowana urządzeń elektrycznych na 1000 kg przerabia-

nego drobiu w ciągu doby, (Km = P ∙ Z-1) kW/Mg drobiu 
P - łączna moc zainstalowana urządzeń elektrycznych, kW 
r - współczynnik korelacji  
Qce - wartość opałowa paliwa umownego (29,3076 MJ/kg p.u.),  

r
wQ  - wartość opałowa paliwa rzeczywistego, MJ∙kg-1 

Wc  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła w ciągu doby 
(Wc=Ac∙Z-1), MJ/Mg drobiu 

We  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii elektrycznej dla 
okresu dobowego (We=Ae∙Z-1), kWh/Mg drobiu 

Wce1  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia paliwa umownego z 
uwzględnieniem relacji  
1 kWh = 12 MJ, kg c.e./Mg drobiu 

Wce2  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia paliwa umownego z 
uwzględnieniem relacji  
1 kWh = 3,6MJ, kg c.e./Mg drobiu 

Wrz1  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii ogółem zawartej 
w paliwie rzeczywistym (z uwzględnieniem przeliczenia 1 kWh = 
12MJ), MJ/Mg drobiu 
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Wrz2  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii ogółem zawartej 
w paliwie rzeczywistym (z uwzględnieniem przeliczenia 1 kWh = 
3,6MJ), MJ/Mg drobiu 

Wt1  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii ogółem (z 
uwzględnieniem przeliczenia 1 kWh = 12MJ), MJ/Mg drobiu. 

Wt2  - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii ogółem (z 
uwzględnieniem przeliczenia 1 kWh = 3,6MJ), MJ/Mg drobiu 

Ww - zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia wody dla okresu do-
bowego (Ww = Aw ∙ Z-1), m3/Mg drobiu 

Z - dobowy przerób drobiu, Mg/24 h 
Zh - dobowy przerób drobiu, sztuk drobiu/24h 

WPROWADZENIE 
Zapotrzebowanie na nośniki energii w zakładach przetwórstwa dro-

biarskiego zależy od czynników spośród, których wymienia się najczęściej: 
wielkość i strukturę przerobu, termofizyczne właściwości surowca, stoso-
waną technologię produkcji, stopień zmechanizowania operacji produkcyj-
nych, udział pracy ludzkiej oraz stopień wykorzystania zdolności przerobo-
wej [Fritzson i Berntsson, 2006, James i in., 2006, Marcotte i in., 2008, 
Somsen i in., 2004]. Ilości zużywanych nośników energii są uwzględniane 
w pozwoleniu zintegrowanym. Stanowi ono zbiór wymagań i zasad wpływa-
jących na efektywną ochronę środowiska z uwzględnieniem najlepszych 
dostępnych techniki produkcyjnej (IFC – World Bank Group 2007, Ramirez 
i in. 2006, WS Atkins Int. 1998. 

 
CEL PRACY 

Celem pracy było przeprowadzenie analizy zużycia energii i wody w ma-
łym zakładzie przetwórstwa drobiarskiego. Praca ma dostarczyć mate-
riałów przydatnych do budowy modeli zakładów tej branży jako użyt-
kowników energii i wody oraz poszukiwanie zależności między wielko-
ścią uboju drobiu a zapotrzebowaniem na nośniki energii stanowiący je-
den z elementów efektywności produkcji. 

MATERIAŁ I METODYKA 
Materiały badawcze zebrano w zakładzie przetwórstwa 

drobiarskiego zatrudniającego ogółem 50 osób, przerabiającym średnio w 
ciągu doby Z ok. 4260 szt./dobę drobiu w zakresie od 2130 do 6580 
szt./dobę. Masa ubojowa brojlerów kurzych zawierała się w granicach od 
4290 do 19620 kg/dobę i wynosiła średnio 10760 kg/dobę. Powierzchnia 
użytkowa zakładu wynosiła 1325 m2, a kubatura 7347 m3. Moc 
zainstalowana wszystkich urządzeń elektrycznych zakładu P wynosiła 
150,53 kW. Średnia wartość wskaźnika Km dla okresu dobowego wynosiła 
16 kW/Mg przerabianego drobiu. Na rysunku 1 przedstawiono schemat 
stosowanej technologii produkcji.  
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Rysunek 1. Technologia produkcji drobiu w analizowanej ubojni drobiu 
Źródło: Materiały zakładowe 
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Realizacja celu pracy wymagała m. in. posłużenia się modelem 
zakładu przemysłu spożywczego jako użytkownika nośników energii oraz 
zakładowymi wskaźnikami jednostkowego zużycia nośników energii i wody 
określonymi w metodyce przedstawionej w publikacji Wojdalskiego i 
Dróżdża [2006]. 

Dotychczasowe nieliczne prace (np. Dróżdż i in., 2006, Dróżdż i 
Wojdalski, 2004) przedstawiają najczęściej odrębnie zużycie energii 
cieplnej, elektrycznej lub wody. Jekayinfa (2007) uwzględnił także nakłady 
pracy ludzkiej w trzech zakładach różniących się stopniem 
zmechanizowania operacji produkcyjnych. Z punktu widzenia kosztów i 
oceny określonej technologii istotne jest posługiwanie się wartością 
wskaźnika, który obejmowałby łączne zużycie energii w zakładzie 
produkcyjnym jak też w przeliczeniu na energię ze źródeł alternatywnych. 
W tym celu przyjęto następujące wskaźniki jednostkowego zużycia energii:  

  11
11 12   ZQBAZAW r

wrzett  MJ/kg drobiu 

  11
22 6,3   ZQBAZAW r

wrzett  MJ/kg drobiu 

Powyższe wskaźniki przeliczono na paliwo umowne: 

Wce1 = Wt1/Qce 

Wce2 = Wt2/Qce 

Wskaźniki te przeliczono również na energię jaka może być pozyskana z 
różnych źródeł, stosując następujące wzory: 

Wrz1 = Wt1/ r
wQ  

Wrz2 = Wt2/ r
wQ  

Przyjęto założenie, że dobowa wielkość przerobu (Z) ma wpływ na 
zapotrzebowanie nośników energii w zakładzie produkcyjnym. 
Dotychczasowe badania wykazały, że czynnik ten ma największą 
przydatność ze względu na ocenę oddziaływania zakładów drobiarskich na 
środowisko i określenie najlepszych dostępnych technik produkcyjnych 
[Dróżdż i Wojdalski, 2004, WS Atkins Int. 1998]. 

W celu określenia wpływu wielkości przerobu drobiu (Z) na zużycie 
nośnika energii (A) będące rzeczywistą wielkością obserwowaną w prakty-
ce przyjęto równanie: 

A = b + aZ 

w którym: A – zużycie nośników energii (zmienna objaśniana - Ae, Ac, Aw), 
Z – wielkość przerobu drobiu (zmienna objaśniająca). 
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Przy spełnieniu warunków: 

aZ  b oraz Z  0 

zastosowanie otrzymanych równań regresji z uwzględnieniem 
współczynników korelacji (r)  
i determinacji (R2) pozwala częściowo wyjaśnić omawiany problem w 
analizowanym zakładzie przetwórstwa drobiarskiego. 
Analogiczny tok postępowania przyjęto do określenia wpływu wielkości 
przerobu drobiu (Z) na zakładowe wskaźniki jednostkowego zużycia energii 
i wody (We, Wc, Ww). 
 
WYNIKI I DYSKUSJA 
 W tabeli 1 przedstawiono zakresy zmienności dobowego zużycia 
nośników energii i wody w ciągu siedemnastu dni roboczych. 

Tabela 1. Zużycie nośników energii i wody w badanym okresie z uwzględ-
nieniem wielkości przerobu drobiu 

Zmienna za-
leżna, 

wskaźniki zu-
życia nośni-
ków energii i 

wody 

Oznaczenia i jednostki Zakres średnio 

Energia elek-
tryczna 

Ae [kWh/24 h] 392,2 – 
705,6 

539,3 
We [kWh/Mg drobiu] 35,96 – 

330,2 
95,13 

Energia 
cieplna 

Ac [MJ/24h] 450 - 2706 2120 
Wc [MJ/Mg drobiu] 61 - 342 207 

Energia ogó-
łem 

At1 [MJ/24 h] 5157 - 
11051 

8591 
Wt1 [MJ/Mg drobiu] 628 - 1507 798 

At2 [MJ/24 h] 1862 - 
5124 

4061 
Wt2 [MJ/Mg drobiu] 211 – 680 377 

Paliwo 
umowne 

Bce1 [kg.c.e./24 h] 176,0 – 
377,0 

293,1 
Wce1 [kg c.e./Mg drobiu] 21,43 – 

51,42 
27,93 

Bce2 [kg.c.e./24 h] 63,53 – 
174,83 

138,56 
Wce2 [kg c.e./Mg drobiu] 7,20 – 

23,20 
12,86 

Woda 
Aw [m3/24 h] 20,69 – 

36,21 
29,66 

Ww [m3/Mg drobiu] 1,85 – 5,79 3,06 
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Uzupełniając dane zawarte w tabeli 1 można dodać, że średnie wartości 
wskaźników jednostkowego zużycia energii elektrycznej (We), energii ciepl-
nej (Wc) i wody (Ww) wynosiły odpowiednio 123,6 kWh/1000 szt. drobiu, 485 
MJ/1000 szt. drobiu i 7,12 m3/1000 szt. drobiu. 

Największe dobowe wahania wystąpiły w zużyciu energii cieplnej (6-cio krot-
nie) a najniższe w dobowym zużyciu wody (o ok. 70%). 

Wykorzystując analizę statystyczna zebranego materiału otrzymano 
równania regresji liniowej wyrażające zmienność zużycia energii i wody, któ-
re przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wpływ wielkości dobowego przerobu drobiu (Zh) na zużycie nośni-
ków energii 

L.
p. Równanie regresji  r (R2) Oznaczenia 

1. Ae= 0,039∙Zh+366,4 0,437 (0,191) Ae [kW∙h/24 h] 
Zh [sztuk drobiu/24h] 

2. We= -0,028∙Zh+253,25 0,727 (0,529) 
We – [kW∙h/sztuka dro-
biu.] 
Zh – [sztuk drobiu/24h] 

3. Aw= 0,002∙Zh+18,08 0,735 (0,540) Aw  [m3/24 h] 
Zh [sztuk drobiu/24h] 

4. Ww= -10-6Zh+0,013 0,837 (0,701) Ww [m3/sztuka drobiu] 
Zh [sztuk drobiu/24h] 

5. Ac= 0,0003∙Zh+0,692 0,495 (0,245) Ac [MJ/24 h] 
Zh [sztuk drobiu/24h] 

6. Wc= -0,033∙Zh +0,639 0,192 (0,037) Wc [MJ/ sztuka drobiu ] 
Zh [sztuk drobiu/24h] 

 
Liczba przerabianego drobiu w największym stopniu wpływała na jed-

nostkowe zużycie wody (w ponad 70%). Dobowe zużycie wody było także w 
54% wyjaśnione przez liczbę ubitego drobiu. W mniejszym stopniu zostało 
wyjaśnione jednostkowe zużycie energii elektrycznej (ok. 53% wpływu liczby 
ubitego drobiu). W praktyce nie wykazano istotnego związku między liczbą 
ubitego drobiu a zużyciem energii cieplnej pod postacią pary i gorącej wody. 

Otrzymane wyniki porównano z danymi zawartymi w pracy IFC World 
Bank Group, 2007. Z cytowanej pracy wynika, że jednostkowe zużycie ener-
gii ogółem dla zakładów drobiarskich zlokalizowanych w Unii Europejskiej 
wynosi 0,152 – 0,86 kW∙h/kg ubijanego drobiu, co w przeliczeniu na porów-
nywalne jednostki zawarte w niniejszej pracy wynosi 547,2 – 3096,0 MJ/Mg 
drobiu. Z przeprowadzonego porównania wynika, że w badanym zakładzie 
energochłonność produkcji zawierała się poniżej średniego poziomu energo-
chłonności podobnych zakładów w UE. Cytowane źródło przytacza także 
wyniki badań skandynawskich dotyczących jednostkowego zużycia energii 
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elektrycznej (We = 0,16 – 0,86 kW∙h/kg ubitego drobiu). W analizowanym za-
kładzie średnia wartość tego wskaźnika wynosiła ok. 0,1 kW∙h/kg ubitego 
drobiu co także świadczy o niskiej energochłonności produkcji. 

Według WS Atkins Int. [1998] efektywność energetyczna (wyrażona 
wskaźnikiem We) wynosi średnio dla polskich zakładów drobiarskich ok. 
840 kW∙h/Mg ubitego drobiu (do ujednolicenia jednostek przyjęto masę 1 
sztuki drobiu na poziomie 2,5 kg). 

Wskaźniki przedstawione w tabeli 1 mogą mieć zastosowanie w anali-
zie oddziaływania zakładu produkcyjnego na środowisko. 

Po przeliczeniu wskaźników Wt1 i Wt2, uwzględniając wartości opa-
łowe różnych paliw zawarte w literaturze [Niedziółka i Zuchniarz, 2006, Ro-
siński i in, 2006], w tablicy 3 przedstawiono zużycie wymienionych nośni-
ków energii (paliwo rzeczywiste). Do obliczeń zastosowano wartości opa-

łowe r
wQ  wyrażone w MJ/kg paliwa rzeczywistego.  

Tabela 3. Wskaźniki jednostkowego zużycia energii pochodzącej z różnych 
paliw 

Nośniki energii 
Wartość opałowa 

r
wQ , [MJ/kg] 

Wskaźniki jednostkowego 
zużycia paliw 

Wrz1 
[kg/Mg  
drobiu] 

Wrz2 
[kg/Mg  
drobiu] 

Słoma pszenna 17,3 46,1 21,8 
Słoma jęczmienna 16,1 49,6 23,4 
Słoma kukurydziana 16,8 47,5 22,4 
Słoma rzepakowa 15,0 53,2 25,1 
Trociny 19,3 41,9 19,5 
Zrębki wierzby 16,5 48,4 22,8 
Pelety 18,0 44,3 20,9 
Brykiety ze słomy 17,1 46,6 22,0 
Brykiety drzewne 18,0 44,3 20,9 

 
Wybrane dane liczbowe zawarte w tabeli 3 mogą mieć znaczenie 

przy analizie możliwości zastępowania paliw energią pochodzącą ze źródeł 
alternatywnych.  

Wyniki zawarte w pracy mogą posłużyć do porównań z innymi za-
kładami przetwórstwa drobiarskiego zarówno pod względem ich specyficz-
nych cech wynikających z technologii produkcji jak również stosowanych 
metod badawczych [Amorima 2007, Jekayinfa 2007, Matsumura i Mierzwa 
2008]. 
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PODSUMOWANIE 

Analizowany zakład drobiarski charakteryzował się zmniejszonymi 
wskaźnikami jednostkowego zużycia energii w porównaniu z cytowaną lite-
raturą. Wynikało to z pełnego wykorzystania posiadanych zdolności prze-
robowych. Jednostkowe zużycie wody było istotnie mniejsze od wyników 
uzyskiwanych w podobnych zakładach UE, co świadczy o wysokiej efek-
tywności produkcji przy wykorzystaniu tego nośnika. Przeprowadzone ba-
dania dowiodły, że celowe jest prowadzenie aktywnego monitoringu jako 
jednej z najlepszych technik zarządzania gospodarką energetyczną w po-
wiązaniu z aktualną wielkością produkcji. Wyniki zawarte w pracy mogą być 
przydatne do weryfikacji standardów środowiskowych jak też wdrażania 
zasad czystszej produkcji. Otrzymane wskaźniki mogą mieć znaczenie do 
określania kosztów produkcji i emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ła-
dunku zanieczyszczeń do wód. 
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В современном мире все большую актуальность приобретают 
экологически чистые технологии, среди которых – безопасное для 
здоровья человека производство продуктов, строительство домов и 
изготовление одежды с достаточной долей натуральных материалов. 
Но под экологически чистыми технологиями можно понимать и 
рациональное, «экологическое» потребление природы.  Последнее 
очень важно сейчас, когда человечество переходит в пост-
индустриальную стадию развития. Быстрый экономический скачок 
вперед некоторых восточных стран (Япония, Китай, Тайвань, 
Малайзия) показал, что при этом востребован опыт традиционных 
культур. В частности – в потреблении природных сырьевых ресурсов. 
Опыт российских регионов, таких как Вятский край  / Кировская 
область  демонстрирует необходимость бережного потребления почв, 
лесов, воды и т.д.        

Результаты экспедиций Вятского государственного университета, 
составляющие Вятский этнографо-археологический архив (ВЭАА)  
позволяют реконструировать этноэкологическую картину 
использования природных ресурсов местными крестьянами.  Весьма 
показательны в этом плане традиции земледелия. Специфика 
климата и почв повлияла на то, что плодородной земли было отно-
сительно мало, урожаи небольшие. Расчищаемые от леса участки 
под поля «выгоря», «пальники» сохраняли слой гумуса лишь 
несколько первых лет. Экономить плодородие почв помогала, 
конечно же, трехпольная система. В системе «классического» 
трехполья на паровой участок обычно запахивали навоз, других 
удобрений не использовали. С сорняками боролись путем 
«зябливой» вспашки, в результате которой сорные растения за зиму 
вымерзали. При засухе служили молебен, зерновые культуры 
выбирали холодостойкие. Для увеличения урожая и «щадящего» 
отношения к почве следовало максимально точно установить срок 
сева. О готовности земли к посеву судили, садясь на поле или раз-
мельчая комок земли в кулаке. В основном придерживались 
следующего порядка сева: овес, лен, горох, ячмень. Про озимую 
рожь говорили: «Посеешь на Спас, соберешь на квас» [1].  
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При уборке урожая практически исключены были какие-либо поте-
ри, так как после взрослых жниц шли еще и дети, собирающие остав-
шиеся колоски. Обычно для помощи в уборке привлекали детей, 
начиная с пяти лет. В некоторых полевых работах - уборке хлебов, 
унаваживании -  использовались так называемые «помочи», коллек-
тивные работы. 

С точки зрения этноэкологии важны были некоторые приемы в 
огородничестве. Овощи сажали либо на отдельном участке 
(«капустник»), либо на краю зернового поля (репа) [2].  Как правило, 
землю под огород сильнее унаваживали. Фиксировались традиции 
коллективно садить и коллективно убирать урожай с огородов.  
Семена не покупали, использовали со своего огорода. Некоторым 
сортам давали свои названия. Например, на юге Вятской губернии 
использовали сорт картофеля, получивший название «несохлая 
ветлина», дающий по 18-20 картофелин с куста. Известны случаи 
выращивания рассады для огорода в «вырешниках». Последние 
представляли собой срубы из дерева с решеткой из жердей в 
нижней части, на которую весной закладывали привезенные осенью 
с полей срезанные кочки. В эту землю сажали семена и рассаду, 
поливали теплой водой с веника. На юге Вятской губернии было 
развито и садоводство. Кроме яблонь, здесь выращивали ягодные 
кустарники: смородину, крыжовник и т. д. «Под стеклом» 
выращивались ананасы, хотя и в незначительном количестве [3]. 

Большую часть правил традиционного природопользования в 
Вятском регионе составляли те, что имели отношение к лесу. Лес 
берегли. Без решения деревенского схода нельзя было рубить 
деревья и даже собирать мох в лесу. На ремонт дома можно было 
срубить пять - десять деревьев. Сохранялась традиция рубить 
деревья осенью. Прежде всего, разрешалось рубить лес в низинах, 
на болотах, сухостой. Необходимо было после рубки убрать и пень, 
и все сучья. Все это уносили домой, и использовали при топке печи. 
Строевой лес обычно не рубили. Его использовали только в важных 
случаях [4].   

В разных случаях использовали разные породы древесины, чтоб 
рационально потреблять лесные ресурсы. Из сосны строили дом, 
делали колодец; из ивовых прутьев плели корзины, хлебницы, 
тарелки; из липы получились ложки, рюмки, веревки, лапти; из 
березы - пестери, бураки; из осины – бочки; из соснового, елового 
корня - утварь. Ограничение вырубки наиболее ценных пород 
деревьев и использование менее ценного древесного сырья не 
приводило к перерубкам леса, лес восстанавливался самосевом. 

Ряд традиций сохранился и в отношении сбора «даров леса» - ле-
карственных трав, ягод, грибов. Прежде всего, лекарственное 
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снадобье собиралось «знающими» людьми, знахарками. 
Определенные «профессиональные» качества знахарей, как и 
пастухов, исключали расточительство по отношению к окружающей 
среде. «Знающие» целебные растения люди сами были 
заинтересованы в воспроизводстве лекарственного сырья, они 
регулировали нормы его сбора. Немаловажно для сохранения лесных 
ресурсов было то, что сбором ягод занимались в основном дети. В 
некоторых вятских районах у них была неписаная обязанность летом 
приносить по корзинке ягод ежедневно. Небольшие, «детские» нормы 
сбора исключили браконьерство. Взрослые подключались к заготовке 
ягод лишь осенью, когда на лошади с телегой выезжали в лес и 
собирали ягоды (бруснику, клюкву) целыми мешками, на всю зиму. 
Так как подобные сборы происходили «всем обществом», то 
губителей ягодников не было: каждый был у других «на виду» [5].  
Аналогичным способом происходил и сбор грибов.   

Охота для вятских крестьян в конце XIX - начале XX века являлась 
вспомогательным занятием. На крупных зверей охотились редко, 
преимущественно в северных и северо-восточных вятских окраинах. 
Охотничье снаряжение было несложным, но разнообразным. 
Главным объектом охоты была дичь, но по сравнению с 
современностью, «дичи было много, охотников мало». Существовали 
сезонные запреты: летом в основном не охотились. И если к 
хлебопашеству относились уважительно, то к охоте - иногда 
иронично. Характерным было высказывание: «Рыбак да охотник - 
хрен не работник» [6].   

Особое отношение наблюдалось к водоемам. Чистая речка или озеро 
были предметом крестьянской гордости. Лишь иногда детям можно было 
«взбаламутить» воду в речке [7]. Наносящих вред водоему промыслов, 
производств  в традиционной культуре практически не было, молевого 
сплава - тоже.  

В рыбной ловле, как и в других занятиях, соблюдались сезонные 
ограничения, для каждого вида рыбы осуществляли свои сроки ловли. 
Использовали бредни, иногда сеть была общей на две-три деревни, и 
ею ловили рыбу редко, но делили улов «по справедливости». Не 
запрещалась индивидуальная ловля - на удочку, но так рыбачили «в 
ночь», днем полагалось заниматься серьезной работой. Несмотря на 
многие ограничительные правила в рыболовстве, рыбы, как и ягод, и 
грибов, вятское население около ста лет назад употребляло в пищу 
больше, чем сейчас, и лучших сортов. 

Крестьянское природопользование в Вятском крае отличает береж-
ное, почти сакральное, отношение к окружающей среде, сохраняющиеся 
до  XX века элементы общинного пользования и регулирования, ряд 
запретов и ограничений. В некоторых случаях определенный контин-
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гент «природопользователей» (дети, знахари, охотники и др.) не допус-
кал кризисных природных ситуаций. Традиционная культура вятчан 
находилась в гармонии с северной таежной природой региона. 
Политику, направленную на рациональное использование природных 
ресурсов, должны были поддерживать в Вятском лесном и крес-
тьянском крае и государственные учреждения. 

Ситуации экологического кризиса до ХХ века фиксировались 
нечасто. К концу ХIХ века стали проявляться следующие явления:  
сведение лесов, малое плодородие почв, загрязнение водоемов 
промыслами.  В 1870-е годы появлялись и государственные 
ограничения на вырубки леса в Вятском, лесном крае. Встала 
потребность прибавочного продукта в производстве зерна. С 
развитием рынка в крестьянском хозяйстве больше стали нужны  
деньги. Как увеличивать урожаи? Резерв пустошей и лесов для 
расчистки исчерпан. На имеющихся почвах стало трудно выращивать 
достаточно зерна. Для интенсивного освоения земель в крестьянском 
хозяйстве не было достаточных средств. Традиционная культура 
находила выход: миграции населения в уезды и губернии, где не 
стояли  так остро эти проблемы. 

Итак, подстраховка  в зоне рискованного земледелия шла через 
комплекс видов занятий  («не одно занятие») и через  коллектив («не 
один труженик»). Консерватизм в традиционной культуре сохранялся 
и из-за детальной и прочной сцепки с природой. Усовершенствовать 
климат, улучшить земли в позднем средневековье и в новое время 
было трудно, поэтому традиционная модель культуры и не 
изменялась быстро. С другой стороны, отсутствие специализации в 
сельском хозяйстве тормозило развитие в каждом виде деятельности  
и не давало большего прибавочного продукта. В каком направлении 
могло идти развитие? Единственный выход – иметь больше рабочих 
рук. Как? Нанять? Это в условиях натурального хозяйства практически 
было невозможно. Поэтому в крестьянской семье должно было быть 
больше детей, а в крестьянском обществе поддерживалось такое 
явление, как «помочи». Это делало присущей традиционной культуре 
идею вечной созидательности, ибо в вечном противостоянии 
природным и другим проблемам «выжить» означает «созидать».         

Увеличивать урожай, впрочем, не было острой необходимости, так 
как длительное время господствовало натуральное хозяйство, в 
излишках продуктов не было надобности, их не  надо было продавать, 
отсутствовала потребность и в предпринимательстве.  Все это 
приводило  к экологическому равновесию, существование 
традиционной культуры представлялось на границе природного и 
социального. Изменения в производственной деятельности должны 
были быть тщательно продуманными, чтоб предотвратить неудачи, 
экологические кризисы и тем более - катастрофы. Негативные 
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изменения в окружающей среде мыслились не только природными, но 
и этническими. 

Опыт этнических культур должен быть использован и в начале XXI 
столетия, когда человечество в очередной раз встало перед выбором: 
как обеспечить переход к более сложной экономике, стилю жизни и 
при этом рационально использовать природное сырье.    
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Bezpieczeństwo pilarza podczas pozyskiwania drewna na powierzchni 
poklęskowej 

 
WSTĘP 

Lasy w Polsce zajmują 9,066 mln ha (wg GUS- stan w dniu 31.12.2008 
r. [3]), co odpowiada lesistości 29%. Są niezbędnym czynnikiem równowagi 
ekologicznej, cennym zasobem naturalnym oraz dobrem ogólnospołecz-
nym, kształtującym jakość życia człowieka. Jednocześnie jednak są nie-
bezpiecznym miejscem pracy. Zdarza się tam więcej poważnych wypad-
ków, w tym również śmiertelnych, aniżeli w pozostałych sektorach gospo-
darki, a pracownicy stosujący pilarki łańcuchowe do ścinania drzew są na-
rażeni na szczególne niebezpieczeństwo. Dlatego, praca w lesie jest uwa-
żana za pracę wysokiego ryzyka.  

Przyczynami, które mogą spowodować zagrożenie dla pilarza są m.in.: 
 nieznajomość zasad bezpiecznej pracy, brak doświadczenia 

operatora pilarki, 
 nieuwaga, zmęczenie, brak koncentracji, 
 niesprawność pilarki, 
 niewłaściwa technika ścinania drzew, 
 próby pracy pilarką trzymaną jedną ręką, 
 nieumiejętna praca przy drzewach trudnych. 

Najczęstsze przyczyny wypadków to m.in.: 
 przecięcie lub zerwanie zbyt wąskiej zawiasy, 
 obalenie drzewa na uprzednio ścięte, 
 stoczenie się okrzesywanego pnia na nogi operatora w wy-

niku obcięcia podtrzymujących go gałęzi, 
 błędne ściąganie na ziemię drzew zawieszonych. 

Charakter pracy w lesie ulega nieustannym zmianom wraz z wprowa-
dzeniem mechanizacji procesu pozyskiwania drewna. Choć nadal przeno-
śne pilarki łańcuchowe są podstawowymi maszynami, które służą do pozy-
skiwania drewna w Polsce, to wprowadza się także inne rozwiązania, w 
postaci maszyn samojezdnych, takich jak np. harwestery, ścinarki czy pro-
cesory. Zastosowanie maszyn wysokowydajnych wiąże się przede wszyst-
kim ze zwiększeniem bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Jed-
nak można zastosować je tylko w określonych warunkach, które są kształ-
towane przede wszystkim przez: jednorodne drzewostany, dogodne wa-
runki terenowe oraz wysokie koszty pracy. W związku z powyższym, praca 
z zastosowaniem pilarki łańcuchowej jest nadal najbardziej popularną me-
todą stosowaną przy pozyskaniu i obróbce drzew. 
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Zawód pilarza wiąże się z dużym niebezpieczeństwem nie tylko ze 
względu na pracę z użyciem pilarki, ale przede wszystkim ze względu na 
trudne warunki terenowe. Ścinka jest często prowadzona na obszarach do-
tkniętych klęskami żywiołowymi, takimi jak: wiatrołomy, wiatrowały, śniego-
łomy i inne. Wymienione zjawiska powodują znaczne szkody na po-
wierzchni, której dotknęły. Ze względu na to, że stanowią także duże za-
grożenie ekologiczne, muszą być usuwane jak najszybciej z obszaru, na 
którym wystąpiły. 

Wobec powyższego, istotnym staje się nacisk na odpowiednie szkole-
nia drwali oraz ich  wyposażenie w stosowne środki ochrony indywidualnej 
oraz narzędzia.  Może to być jednym z czynników poprawiających bezpie-
czeństwo pracy. 

Celem opracowania jest analiza procesu pozyskiwania drewna na wia-
trołomie pod względem bezpieczeństwa pracy oraz ocena stosowania 
przez pilarzy powszechnie przyjętych zasad bezpiecznego pozyskiwania 
drewna. 

 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PILARZA W ŚWIETLE LITERATURY 

Ścinka drzew jest czynnością trudną i niebezpieczną dla pilarza. We-
dług Państwowej Inspekcji Pracy najczęstszymi nieprawidłowościami na 
obszarze zrębowym są [5]: 

 zaniedbania w wyposażeniu pracowników w środki ochrony indywi-
dualnej (kaski, osłony oczu i słuchu), 

 brak odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pracami, 
 niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy (brak ścieżek oddala-

nia, brak okorowania szyi korzeniowej drzewa w miejscu przykła-
dania łańcucha tnącego pilarki, nieusuwania przeszkadzających 
nabiegów korzeniowych), 

 niewłaściwa kolejność zakładania rzazów, brak progu bezpieczeń-
stwa lub jego niewłaściwa wysokość, przecinanie i złe formowanie 
zawiasy, 

 pozyskanie drewna bez wymaganego sprzętu pomocniczego ( kli-
nów do obalania drzew, tyczek kierunkowych, właściwych siekier, 
obracaków, ściągaczy linowych), 

 prowadzenie pracy pomimo zawieszonego drzewa, bądź zostawia-
nie zawieszonych drzew po zakończonej pracy, 

 zły stan techniczny używanych pilarek. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest niezbędne, co wy-

nika ze specyfiki pracy w lesie. Według zasad BHP, środki ochrony indywi-
dualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź 
trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub 
większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bez-
pieczeństwo pracy [2]. 
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Zgodnie z normą środki ochrony indywidualnej pod względem kon-
strukcji oraz ich ogólnego przeznaczenia można podzielić na następujące 
grupy [2]: 

 Odzież ochronna - w przypadku pracy pilarza stosuje się odzież 
chroniącą przed czynnikami mechanicznymi. Zabezpiecza ona 
drwala przed przecięciem, przekłuciem, otarciem lub wciągnięciem 
w wirujące elementy maszyn.  Do odzieży chroniącej przed czynni-
kami mechanicznymi zalicza się również odzież ostrzegawczą.  

 Środki ochrony kończyn dolnych - pilarz powinien być wyposażony 
w obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi. Chroni ono 
przed przekłuciem i przecięciem.  

 Sprzęt ochrony głowy - pilarz zagrożony jest urazami mechanicz-
nymi głowy, które mogą powodować obrażenia skóry głowy, kości 
czaszki, kręgów szyi oraz mózgu. Zagrożenie to pochodzi głównie 
od spadających przedmiotów, uderzeń głową o wystające gałęzie 
oraz przemieszczających się obiektów mogących powodować wy-
stąpienie sił ściskających. 

 Sprzęt ochrony oczu i twarzy - podstawową funkcją środków ochro-
ny oczu i twarzy jest zabezpieczenie oczu i twarzy ich użytkownika 
przed: odpryskami ciał stałych oraz uderzeniem o wystające ele-
menty np. konstrukcji budowlanych, maszyn czy gałęzi drzew. Do 
ochrony oczu i twarzy pilarza przed odpryskami ciał stałych stoso-
wane są osłony twarzy noszone bezpośrednio na głowie lub moco-
wane na hełmie. 

 Ochronniki słuchu - jedną z form ochrony słuchu podczas pracy pila-
rza są nauszniki przeciwhałasowe. 

 Środki ochrony kończyn górnych - środki ochrony rąk to głównie rę-
kawice ochronne antywibracyjne.  

Istotnym aspektem przy pozyskaniu drewna jest także posiadanie przez 
pilarza dodatkowych narzędzi oraz urządzeń pomocniczych. Są to: siekiery, 
motyki, tyczki kierunkowe, dźwignie - obracaki, kliny do obalania, kleszcze, 
obracaki i haki oraz ściągacze linowe itp. 

Przed przystąpieniem do ścinki i wyróbki drewna należy rozpocząć 
prace przygotowawcze, które mają na celu: 

 oznaczenie granic powierzchni roboczej, działek roboczych oraz 
zapoznanie pracowników z przebiegiem tych granic, 

 ustalenie kierunku obalania drzew, 
 wyznaczenie szlaków zrywkowych i składnic zrębowych, 
 wyznaczenie schronu zrębowego, 
 ustalenie kierunku postępowania ścinki. 
Przystępując do pracy na zrębie należy w pierwszej kolejności usunąć 

drzewa szczególnie niebezpieczne (wywroty, złomy, drzewa hubiaste itp.), 
ponieważ mogą one zagrozić pracującym na powierzchni ludziom. 

Przystępując do obalania drzewa pilarz musi [1]: 
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1) Ustalić kierunek jego obalania, który powinien być zgodny z ogólnie 
ustalonym kierunkiem obalania. Należy uwzględnić konfigurację te-
renu, kształt pnia (strzały) oraz korony drzewa, jego pochylenie, 
otoczenie i leżące obalone drzewa. 

2) Obciąć gałęzie na obalanym drzewie na wysokość drwala. W miarę 
możliwości należy usunąć gałęzie położone wyżej, które są nadła-
mane bądź wiszące. Odcięte gałęzie powinno się wynieść poza 
miejsce pracy pilarza. 

3) Przygotować miejsce ścinki. Czynność ta polega na oczyszczeniu 
gleby wokół drzewa oraz na wykonaniu ścieżek oddalania. W tych 
miejscach nie może być jakichkolwiek przeszkód, które utrudniałyby 
swobodne poruszanie się robotnika w czasie pracy (np. kamienie, 
wystające pnie). Teren wokół drzewa musi być oczyszczony tak, 
aby w zasięgu rąk drwala nie było przedmiotów utrudniających mu 
pracę.  

4) Ustalić kto z członków zespołu kieruje pracą (w przypadku zespołu 
dwuosobowego) oraz jakie są znaki porozumiewania się między 
pracownikami. 
Ścinkę należy rozpocząć od wykonania podcięcia od strony kierun-

ku obalania drzewa. Najczęściej wykonuje się dwa rzazy skośny i poziomy, 
usuwając wycięty klin. Rzaz ukośny wykonuje się w pierwszej kolejności, 
starając się, aby w końcowym etapie cięcia uzyskać poziomą krawędź. 
Powinien być wykonany pod kątem nie mniejszym niż 450. Rzaz poziomy 
prowadzi się aż do wycięcia klina. 

Kolejnym etapem jest wykonanie dwóch rzazów skracających za-
wiasę na głębokości kilku centymetrów. Należy je wykonać na wysokości 
poziomego rzazu podcinającego, aby nie utrudniały oceny poprawności 
rzazu ścinającego. Rzazy te powodują niewielkie skrócenie przyszłej za-
wiasy, ale zabezpieczają odziomkową część kłody przed wyrwaniem włó-
kien podczas obalania. 

Rzaz ścinający wykonuje się po przeciwnej stronie podcięcia. Musi 
być on prowadzony poziomo, o 1/10 średnicy powyżej krawędzi podcięcia. 
Pnia nie należy docinać do końca, powinno się zostawić tzw. zawiasę o 
szerokości równej 1/10 jego średnicy. 

Praca na powierzchniach poklęskowych (w szczególności na wiatro-
łomach) jest jedną z najbardziej niebezpiecznych. Do zabiegów przy zwa-
lonych drzewach należy zatrudniać wyłącznie pracowników w pełni kompe-
tentnych w zakresie ścinki drzew, ściągania drzew zawieszonych oraz cię-
cia naprężonych pni lub gałęzi. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy 
oczyszczaniu wiatrołomów powinni zostać poinformowani o ryzyku związa-
nym z tą pracą, co w szczególności dotyczy cięcia naprężonych pni lub ga-
łęzi oraz pracy przy drzewach spiętrzonych. 

Zgodnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zale-
ca się następujące postępowanie podczas pracy na wiatrołomie [4]: 
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 pracę w drzewostanach pohuraganowych należy prowadzić w ze-
społach dwu- lub trzyosobowych z użyciem ciągnika z wciągarką, 
wyjątkowo ze ściągaczem linowym oraz bloczkami kierunkowymi, 

 przed przystąpieniem do pracy drwali należy przystąpić do prac po-
rządkowych, które mają na celu ściągnięcie drzew zawieszonych, 
oderwanie złamanych wierzchołków, usunięcie drzew ze szlaków 
komunikacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowni-
ków, 

 nie należy przechodzić ani  pracować pod niestabilnymi wiatroło-
mami lub wyrwanymi korzeniami, 

 powinno unikać się chodzenia wzdłuż pni lub konarów zwalonych 
drzew, 

 należy zachować ostrożność podczas pracy z drzewami pod naci-
skiem oraz podczas cięcia korzeni, 

 zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidual-
nej, 

 ręczną pilarką łańcuchową powinno pracować się wyłącznie w ciągu 
dnia, zachowując odpowiednie przerwy w pracy. 
Jedną z głównych zasad, które obowiązują podczas pozyskiwania 

drewna w drzewostanach uszkodzonych jest obrabianie wyłącznie tych 
drzew, które leżą płasko na ziemi. Przygotowanie stanowiska roboczego 
należy rozpocząć od rozciągnięcia spiętrzonych zwałów drzew  oraz usu-
nięcia złamanych i wiszących wierzchołków drzew. Operacje te powinny 
zostać wykonane z pomocą ściągacza linowego lub ciągnika wyposażone-
go we wciągarkę linową. 

Wyróbkę wiatrowałów należy rozpocząć od odcięcia karpy. Aby nie 
doprowadzić do samoczynnego obalenia się karpy podczas pracy, trzeba ją 
odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu stosuje się liny. 

Po odcięciu drzewa karpę przewraca się na jej poprzednie miejsce 
używając do pomocy ściągacza bądź ciągnika. Odcięcie karpy jest niebez-
pieczną czynnością z uwagi na występujące w drewnie naprężenia. Czyn-
ność tę należy wykonać zawsze co najmniej dwoma rzazami. Pierwszy z 
nich zakłada się od strony ściskanej. Pochylone drzewa najłatwiej jest oba-
lać w kierunku ciążenia. Takie, które są pochylone w kierunku obalania 
można obalić w następujący sposób: wykonać podcięcie (nie więcej niż ¼ 
średnicy), następnie rzaz ścinający cięciem sztyletowym, formując zawiasę. 
W przypadku grubych drzew należy wykonać dwa cięcia sztyletowe z obu 
stron pnia, tak aby uformować na całej długości zawiasę. Kolejnym etapem 
jest wykonanie rzazu w stronę przeciwną do zawiasy, pozostawiając tzw. li-
stwę przytrzymującą. Obalenie drzewa następuje w momencie przecięcia 
tej listwy z zewnątrz do wewnątrz drzewa. 
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METODYKA BADAŃ 
Dane przedstawione w pracy zostały zebrane w dniach 19 - 23 paź-

dziernika 2009 roku w Nadleśnictwie Legnica podczas usuwania skutków 
huraganu, który tam wystąpił. Materiał dotyczący bezpieczeństwa pilarzy 
pracujących na powierzchni został zebrany na podstawie: 

1. Przeprowadzonego wywiadu z pracownikami nadleśnictwa - uzy-
skano informacje dotyczące: 

 dokładnego miejsca i daty wystąpienia huraganu, który spowodował 
zniszczenia w nadleśnictwie, 

 wielkości powierzchni dotkniętej wiatrołomem, 
 podjętych działań, 
 liczby pracujących osób na powierzchniach poklęskowych. 
2. Przeprowadzonego wywiadu z pilarzami - uzyskano informacje na 

temat: 
 praktyki zawodowej drwali, 
 doświadczenia na obszarach poklęskowych, 
 wieku i kondycji fizycznej, 
 harmonogramu zmiany roboczej, 
 używanego sprzętu ( firma, rok produkcji). 
3. Obserwacji, rejestracji fotograficznej oraz rejestracji video kamerą 

cyfrową pracy drwali.  
Huragan, który spowodował wiatrołom przeszedł nad lasami nadleśnic-

twa 23 lipca 2009 r. Poważnym uszkodzeniom uległy drzewostany na po-
wierzchni około 3000 ha. Według szacunków huragan przewrócił około 0,2 
miliona metrów sześciennych surowca drzewnego. Uszkodzeniu uległy 
około 2 km grodzeń leśnych. Wstępnie szacowane jest odnowienie około 
150 hektarów lasu. 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obserwacji pracy dwóch pi-
larzy. Jeden z nich wykonywał ścinkę w drzewostanie iglastym (przewaga 
sosny), drugi zaś w drzewostanie liściastym (przewaga dębu). Pomimo te-
go, że obaj pracowali na terenie poklęskowym ich praca różniła się: 

 W drzewostanie iglastym praca pilarza polegała głównie na odcina-
niu karp od pozostałej części drzewa. Spowodowane było to tym, że 
większość pozyskiwania na tym terenie wykonywały harwestery. 
Maszyny te miały jednak problem z przecięciem drzewa, które leża-
ło bezpośrednio na ziemi. Dlatego oprócz ścinki z użyciem harwe-
sterów wykorzystano pilarza, który zajmował się drzewami spiętrzo-
nymi i leżącymi, pozostawiając stojące. 

 Ze względu na specyfikę drzewostanu liściastego, pozyskanie wia-
trołomu odbywało się bez użycia harwesterów. Większość prac wy-
konywali pilarze oraz skidery typu klembank. Pozyskiwanie drewna 
w tych warunkach polegało na ścince i okrzesywaniu przez drwali 
na powierzchni leśnej, zrywce ciągnikiem zrywkowym do drogi, 
gdzie pozostali pilarze dokonywali przerzynki.  
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W tabeli 1 zestawiono dane zebrane podczas badań, dotyczące pilarzy, ich 
doświadczenia zawodowego oraz  wykorzystywanego sprzętu. 
 

Tab. 1. Podstawowe informacje o pilarzach pracujących na badanych powierzchniach 

  pilarz pracujący w 
drzewostanie iglastym 

pilarz pracujący w drze-
wostanie liściastym 

wiek 54 lata 50 lat 

doświadczenie zawodowe 22 lata 25 lat 
praca na obszarach po-

klęskowych 
Pisz Pisz, praca zagranicą 

(Niemcy) 
typ pilarki Husqvarna 372 XP Husqvarna 354 XP 

 
WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA 
  Środki ochrony indywidualnej, wyposażenie pilarza oraz przy-
gotowanie stanowiska roboczego 

Każdy z pilarzy był wyposażony we wszystkie niezbędne środki 
ochrony indywidualnej. Żaden z pilarzy nie posiadał natomiast dodatko-
wych narzędzi lub urządzeń pomocniczych. Wyposażenie drwali składało 
się z: pilarki łańcuchowej, zapasowej pilarki łańcuchowej, pilnika do ostrze-
nia pił łańcuchowych, pojemników z paliwem oraz olejem. 

Braki w wyposażeniu były spowodowane, według samych pilarzy tym, 
że praca była związana z ciągłym przemieszczaniem się. W związku z tym, 
jakiekolwiek narzędzia pomocnicze zwalniałyby pracę, ponieważ trzeba by 
je cały czas transportować w kolejne miejsca gdzie wykonywana była ścin-
ka. Przez to praca stałaby się bardziej uciążliwa, cięższa i mniej wydajna.
  

Analizując prace przygotowawcze można stwierdzić, że nie były one w 
pełni wykonywane. Poważnym niedopatrzeniem był brak wyznaczonych 
ścieżek oddalania. Było to często związane z warunkami panującymi na 
wiatrołomie oraz spiętrzeniem wielu złamanych drzew i gałęzi. Pilarze wie-
lokrotnie mieli problem z przejściem przez gęste zarośla. Mimo wszystko 
brak ścieżek oddalania należy uznać za poważne naruszenie zasad bez-
pieczeństwa pracy. 
 Podczas obserwacji zauważono także, że niezależnie od rodzajów 
ścinanych drzew i panujących warunków, pilarze pracowali pojedynczo. 
Poza tym drwale byli oddaleni od siebie na znaczne odległości. Stwarzało 
to wiele poważnych niebezpieczeństw. W razie wypadku, złego samopo-
czucia pracownika, znacznie zmniejszała się szansa na poinformowanie 
oraz pomoc ze strony innych robotników. 
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Techniki ścinki i obalania drzew na wiatrołomie  
a) Wywroty 

Pilarz rozpoczynał pracę od usunięcia traw i oczyszczenia miejsca wo-
kół ścinanego drzewa. Następnie prowadził dwa cięcia boczne w głąb pnia, 
do dołu. Ostatnią czynnością było wykonanie cięcia z góry. Jest to technika 
poprawna, dopuszczalna ustanowiona w przepisach dotyczących „Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z za-
kresu gospodarki leśnej” [5]. Należy pamiętać, aby cięcie z góry nie było 
wykonane w tej samej płaszczyźnie w której znajdują się rzazy boczne 
(powinno się pozostawić tzw. próg), ponieważ może to spowodować np. 
zakleszczenie pilarki lub odbicie naprężonego fragmentu drzewa.  

Zabezpieczenia karpy przed samoczynnym obsunięciem się, nie były 
wykonywane. Najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa drwala pod-
czas wykonywania operacji technologicznych na wywrotach były powodo-
wane przez: 

 Odbicie odcinanej części drzewa, która mogła uszkodzić ciało drwa-
la, 

 Niekontrolowane zsunięcie się karpy, która mogła przygnieść pila-
rza, szczególnie w przypadku dużych karp mogło to stanowić bez-
pośrednie zagrożenie życia. 
 

b) Spiętrzone drzewa 
Podczas badań drwal rozpoczynał pracę od uprzątnięcia po-

wierzchni wokół drzew, usuwając gałęzie i krzaki. Ścinka była rozpoczyna-
na od drzewa położonego najniżej. Pilarz wykonywał dwa boczne cięcia 
sztyletowe w głąb pnia, a następnie poprowadził cięcie z góry. 

Najczęstszym błędem mogącym wystąpić przy usuwaniu spiętrzonych 
drzew jest nie rozciągnięcie spiętrzonych drzew. Kolejnym może być roz-
poczęcie pracy od drzewa położonego najwyżej. Może spowodować to du-
że odbicie w wyniku silnych naprężeń oraz przygniecenie drzewa leżącego 
najniżej, co uniemożliwiłoby jego odcięcie od karpy. 

Częstym zabiegiem wykonywanym aby zmniejszyć naprężenia w drze-
wach spiętrzonych jest odcięcie wierzchołka. Jest to czynność niebez-
pieczna, ponieważ złe ustawienie się pilarza podczas cięcia może spowo-
dować wypadek. Naprężony czubek odbija na znaczną wysokość. Poza 
tym należy pamiętać, że cięcie rozpoczyna się zawsze od strony ściskanej. 

 
c) Drzewa pochylone z koroną wygiętą na dużej wysokości 
 Drzewa były ścinane w kierunku ciążenia. Pilarz na początku pracy 
usuwał gałęzie oraz krzaki wokół pnia. Ścinka była rozpoczynana od wyko-
nania rzazu podcinającego (około ¼ średnicy) od strony pochylenia drze-
wa. Następnie prowadził rzaz ścinający cięciem sztyletowym, formując za-
wiasę. Aby nie zerwać drzewa drwal skracał zawiasę. Próg, ze względów 
bezpieczeństwa, był dosyć wysoki, tak aby nie dopuścić do zsunięcia się 
drzewa z pniaka. 



138 

 

W większości przypadków drzewa tego typu były ścinane prawidłowo, 
zgodnie z jedną z zalecanych metod ścinki. Niebezpieczeństwo dla drwali 
stanowić mogą przede wszystkim zawieszenia się drzew na innych drze-
wach w trakcie obalania. Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem w takiej sy-
tuacji jest natychmiastowe oddalenie się od tego miejsca oraz zakaz wyko-
nywania prac w tej okolicy. Zawieszone drzewo może zostać ściągnięte je-
dynie przez skider lub inny ciągnik leśny. 

 
d) Drzewa silnie pochylone złączone koronami 

Praca przy tego rodzaju drzewach jest szczególnie niebezpieczna 
ze względu na występowanie bardzo dużych naprężeń oraz trudności w 
przewidywaniu zachowania się drzewa po jego przecięciu. Drwal rozpoczy-
nał pracę od usunięcia gałęzi i oczyszczenia powierzchni wokół drzewa. 
Następnie wykonywał rzaz podcinający od strony pochylenia. Kolejną 
czynnością było utworzenie rzazu ścinającego sztyletowego po bokach tak, 
aby nie przeciąć środka drzewa, które dodatkowo tworzyło zabezpieczenie 
przed pęknięciem i przechyleniem się drzewa. Dodatkowo pozostawiał tzw. 
listwę przytrzymującą, która była przecinana na końcu. 
Ścinka tego typu drzew stanowi wiele zagrożeń dla pilarza ponieważ: 

 Duże naprężenia i nieumiejętna ścinka może doprowadzić do pęk-
nięcia lub przechylenia się drzewa w kierunku przeciwnym do za-
mierzonego, 

 Dodatkową presję stanowi nieuszkodzenie cennego sortymentu, 
zwłaszcza w przypadku pozyskiwania drewna z drzewostanów li-
ściastych (np.: w przypadku silnie pochylonego dębu jest to trudne, 
ponieważ drzewo jest podatne na pęknięcia). 

 
 

STWIERDZENIA I WNIOSKI 
 Pilarze pracujący na badanych powierzchniach poklęskowych byli 

wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Nie posiadali na-
tomiast dodatkowych narzędzi i urządzeń pomocniczych, które są zalecane 
w przepisach dotyczących ścinki drzew. 
 Błędami zauważonymi podczas badań, na które należy zwrócić 
uwagę, gdyż mogą być popełniane przez niedoświadczonych drwali pracu-
jących w podobnych warunkach są: 

 Dopuszczenie do odbicia pilarki lub odcinanej części drzewa, która 
może spowodować uszkodzenie ciała pilarza, 

 Niekontrolowane zsunięcie się karpy, która może przygnieść pilarza, 
 Wyszarpywanie zakleszczonej pilarki „na siłę”, 
 W przypadku spiętrzeń drzew rozpoczęcie pracy od drzewa położo-

nego najwyżej, co może spowodować odbicie w wyniku silnych na-
prężeń oraz przygniecenie drzewa leżącego niżej,  
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 Ścięcie progu zabezpieczającego lub niedostosowanie go do wiel-
kości drzewa - zagrożenie przechylenia się drzewa w stronę prze-
ciwną do kierunku obalania, 

  Zawieszenie drzewa na innych drzewach w trakcie obalania, co 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i wymaga ściągnięcia go przy 
pomocy ciągnika leśnego, 

 Brak ścieżek oddalania. 
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Research of forest machines reliability 
 

SUMMARY: 

The paper deals with reliability of machines used in Slovak forestry. 
It is mainly focused on harvesters and forwarders, which are quite modern 
and helpful in the process of tree felling. The quality of felling is important 
for the further quality of wood used in wood industry. The quality of ma-
chines is centered on time, which a machine is able to work without any 
breaks caused by repairs. The way of maintenance is the way, how to real-
ize and extend the time for reliability of machines used in felling in general. 

Key words: reliability, forest machines, maintenance 

 

INTRODUCTION 
Diagnostics and maintenance at the present time have a very im-

portant position in the Slovak forestry. They have to provide all activities in 
operation process, to eliminate losses, accidents and to product high quali-
ty products. They require a good philosophy and co-operation between 
other management.  Maintenance staff knows well devices and can explain 
process of failure beginnings and their possible consequences.  Using 
methods for risk analysis help to discover a week points and to reduce 
losses. Many methods as FMEA or strategies as RCM or TPM in mainte-
nance create a base for human reliability feeling of co-responsibility for de-
vice states and for function of devices without high losses. 

 Operational reliability is an ability of an item to perform a required 
function under given conditions for a given time interval. This definition has 
four important elements:  

 probability, 
 time,  
 performance, and  
 operating conditions. 

First, reliability is defined as a probability, that is, a value between 
0 and 1. Thus, it is a numerical measure with a precise meaning. Express-
ing reliability in this way provides a valid basis for comparison of different 
designs for products and systems. For example, a reliability of 0.97 indi-
cates that, on average, 97 of 100 items will perform their function for a giv-
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en period of time and under certain operating conditions. Often reliability is 
expressed as a percentage simply for descriptive purposes. 

The second element of the definition is time. Clearly a device hav-
ing a reliability of 0.97 for 1,000 hours of operation is inferior to one having 
the same reliability for 5,000 hours of operation, assuming that the mission 
of the device is long life. 

Performance is the third element and refers to the objective for 
which the product or system was made. The term failure is used when ex-
pectations of performance of the intended function are not met. Two types 
of failures can occur: functional failure at the start of product life due to 
manufacturing or material defects such as a missing connection or a faulty 
component, and reliability failure after some period of use. Examples of re-
liability failures include the following: a device does not work at all (car will 
not start the operation of a device is unstable (car idles rough or the per-
formance of a device deteriorates (shifting becomes difficult. Since the na-
ture of failure in each of these cases is different, the failure must be clearly 
defined.  

The final component of the reliability definition is operating condi-
tions, which involves the type and amount of usage and the environment in 
which the product is used. Reliability engineers distinguish between inher-
ent reliability, which is the predicted reliability determined by the design of 
the product or process, and the achieved reliability, which is the actual reli-
ability observed during use. Actual reliability can be less than the inherent 
reliability due to the effects of the manufacturing process and the conditions 
of use.  

An important characteristic related to the reliability of an item is its 
safety. Safety is of crucial importance in atomic energy, all kinds of 
transport, medical care, industries and many other fields. 

In practice, reliability is determined by the number of failures per 
unit time during the duration under consideration (called the failure rate.  

In considering the failure rate of a product, suppose that a large 
group of items is tested or used until all fail, and that the time of failure is 
recorded for each item. Plotting the cumulative percent of failures against 
time results in a curve such as the one shown in Fig. 1.  

Both reliability and unreliability vary with time. Reliability R(t) de-
creases with time; an item that has just been tested and shown to meet 
specification has a reliability of 1 when first placed in service, 1100 hours 
later this may have decreased to 0.5. Unreliability F(t) increases with time; 
an item that has just been tested and shown to meet specification has an 
unreliability of 0 when first placed in service, increasing to 0.5 after 1100 
hours. Since, at any time t, the product has either survived or failed, the 
sum of reliability and unreliability must be 1, i.e.: 

  
1)()(  tFtR .                                                        (1) 
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The situation is shown in Fig. 2. 
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Fig. 1 Cumulative failure curve of the product 
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Fig. 2 Unreliability (F) and reliability (R) of the product 

HARVESTERS AND FORWARDERS 

Integrated technologies on the base of multi-operational machines 
represent progressive systems of sawing trees and first wood processing in 
the operational area: shrubby – manipulation place.  

Harvester and forwarders are modern operational devices, which 
decrease negative aspects of damaging forestry ecosystem by multi-
operational technologies. They show also other possible ways of manipula-
tion at work with multi-operational machines and devices. 

Harvester is a multi-operational machine. It does several operations 
in one cycle and these operations can be done at the same time. These 
machines are popular at wood producers because of their ability to be 
friendly to environment, trees and soil. The first harvesters constructed in 
Slovakia were LKT 90H and LKT 120T-H. 

There are many criteria according to which harvesters are consid-
ered. 
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According to chassis there are harvesters divided into following 
groups: 

a) wheel harvesters, 
b) belt harvesters, 
c) walking harvesters, 
d) combined harvesters. (Kováč, J., 2006)

According to processed trunks there are harvesters divided into fol-
lowing groups (Fig. 3): 

a) small (used in smaller crops and for cleaning the forest), 
b) medium (used in improvement cutting of wood), 
c) large (used in felling and calamity felling). 

Fig. 3 Harvesters according to processed trunks 

According to the way of delimbing there are harvesters divided into 
following groups (Fig. 4): 

a) with one point holding a trunk of a tree by a felling head, where an 
aggregate is used for cutting, delimbing and storing trees  

b) with two point holding a trunk of a tree, where two aggregates are 
used for felling, cutting, delimbing and storing trees 

Fig. 4 Harvesters according to the way of delimbing 

According to the location of a felling head there are harvesters di-
vided into following groups: 

a) harvesters with wide engaging movement (radius of a crane with a 
felling head is about 11m), 

b) harvesters with narrow engaging movement (a felling head is 
brought on the construction of a harvester cabin). 
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Forwardes are machines, which cut trees and also transport them 
from felling to a transport place or store. 

In the PhD. thesis are going to be used harvesters and forwarders 
by John Deere, which have been chosen because of their often occurrence 
in the Slovak forestry. 

 
MATERIALS AND METHODS 
 The PhD. thesis will be realized in company Lesy SR, s.r.o. This is 
very important fact because the company follows all service requirements. 
With the help of observed objects, software and statistical methods there 
are going to be obtained requested results of the Phd. thesis. They are go-
ing to solve the problem of maintenance costs and make more effective 
operational conditions. 

 The methodology of PhD. thesis rises up from observation, record-
ing and analysis of operational parameters recorded in real conditions. 

Material used in the PhD. thesis can be divided into several catego-
ries:  

 observed objects: 3 harvesters and 4 forwarders by John Deere,  
 statistical methods, 
 methods of reliability analysis: FMEA (Failure mode and effect anal-

ysis), 
 software: MS Office, STATISTICA 6. 

 

Main methods of reliability analysis consists of four basic stages: 

1. functional and technical analysis where first data about a system 
are collected (characteristics of a system, functional and technical 
characteristics), 

2. quality analysis goal is to find out all failures, reasons of their crea-
tion and description of a system what an individual failure can 
cause, 

3. quantitative analysis creates estimation of numerical value for relia-
bility indicators, 

4. synthesis of data and conclusions from quality and quantitative 
analysis directly show failures and their combinations which system 
reliability is the most dependent on. 

 

The reliability analysis of PhD. thesis is going to use conditions 
shown in Slovak technical standards based on European standards. The 
exact procedure for the research of harvesters and forwarders according to 
mentioned methods of reliability analysis is following: 
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1. Machine card creation for each device individually. Machine card is 
going to obtain technical data of a device, resume of working and a 
drawing of it. 

2. Definition constructional groups for each machine. This can help to 
record outputs from service notes. 

3. Creation of folders in MS Excel for each device. It can help to classi-
fy failures and create analysis of a device. 

4. Creation of universal table for each device i.e. each device is going 
to have the same structure what guarantees uniformity and repeat-
ability of records and the research. 

5. Collected data analysis using mathematical statistics. The results 
are going to be presented in graphical and fable forms e.g. repeata-
bility of maintenance actions, multitude, costs of maintenance, etc. 

6. Failures and break-downs where the repeatability becomes more 
than once are going to be evaluated by FMEA method. It can help 
to eliminate unwanted actions, optimize length (time) of mainte-
nance and point out repeating failures, which can make store supply 
more effective. 

 

CONCLUSION 
The importance of products reliability is a very significant aspect of 

each device. This is the reason why the PhD. thesis deals with this prob-
lem. The outputs of it can be resumed from many points of view.  

The results can bring positive solutions for operational usage of har-
vesters and forwarders in organizations using these technologies in prac-
tice. This PhD. thesis is going to decrease costs for maintenance, time for 
its execution, prepare store of spare parts and finally increase profits of 
felling companies. 
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Analiza wskaźnikowa dla wybranych przedsiębiorstw sektora włó-
kienniczego i paliwowego 

 
Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych zaliczana jest do ana-
lizy wstępnej oceniającej działalność jednostek i często jest traktowana ja-
ko „czytanie bilansu”. Całościowej analizy dokonuje się w oparciu o przyjęty 
przez daną jednostkę zbiór standardowych wskaźników ujętych w cztery 
podstawowe grupy. Grupami tymi są: 

I. Wskaźniki zyskowności kapitału (zyskowności), 
II. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej, 
III. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia, 
IV. Wskaźniki rynku kapitałowego. 

Wymienione wyżej wskaźniki pozwalają ocenić sytuację finansową przed-
siębiorstwa, a zwłaszcza jego płynność finansową, czyli zdolność do spłaty 
wszystkich zobowiązań wraz z odsetkami w danym momencie. W artykule 
zostaną przeanalizowane wybrane wskaźniki dla przedsiębiorstw w dwóch 
sektorów gospodarki. 

Analiza wskaźnikowa jest narzędziem opierającym się na sprawoz-
daniach finansowych, służącym do przewidywania przyszłych zysków i 
przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa. Jest ona również użyteczna jako punkt 
wyjścia do planowania działań mających wpływ na przyszłe położenie 
przedsiębiorstwa.1 

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, nie 
wystarczy samo sprawozdanie finansowe. Musi ono zostać poddane dal-
szej analizie. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia zwane wskaźni-
kami finansowymi. Sposób ich użycia w celu uzyskania odpowiedniej in-
formacji to analiza wskaźnikowa. Przedmiotem analizy jest sprawozdanie 
finansowe. 

Wskaźnik finansowy jest określoną relacją, w formie działania alge-
braicznego, co najmniej dwóch wielkości finansowych posiadającą ściśle 
określoną interpretację.2 

Do podstawowych zadań wskaźników finansowych zalicza się: 
 Określanie aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa; 

                                                           

1 G. Michalski, Leksykon zarządzania finansami, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 
2004, s. 8. 
2 D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego,  Wolters Kluwer 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 57. 
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 Identyfikacja problemu i umiejscowienie go w strukturze zarzą-
dzania; 

 Ułatwianie oceny wpływu podejmowanych decyzji na kondycję 
finansową. 

Na podstawie klasyfikacji stosowanych przez najważniejszych auto-
rów zajmujących się problematyką analizy finansowej, najczęściej stosuje 
się następujący podział grup wskaźników: 

 Wskaźniki płynności finansowej (ang. liquidity ratio); 
 Wskaźniki wypłacalności długoterminowej (ang. solvency ratio); 
 Wskaźniki sprawności działania (ang. efficiency ratio); 
 Wskaźniki rentowności (ang. profitability ratio). 
„Każde przedsiębiorstwo jest jednym organizmem gospodarczym. 

Jest to wielki system naczyń powiązanych, w którym zmiana w jednym ob-
szarze natychmiast spowoduje zmiany w drugim. Organizm ten powinien 
zatem być oceniany całościowo. Ocena jednej sfery działalności gospodar-
czej nie może obyć się bez analizy drugiej. Aby dostrzec zależności pomię-
dzy wskaźnikami należy dokładnie przyjrzeć się procesowi ich obliczania 
jak i samej interpretacji. Są to dwa nieodzowne warunki, które muszą być 
spełnione, aby dokonana analiza i ocena były prawidłowe.”3 
Analiza wybranych wskaźników finansowych za lata 2005-2008 na przykła-
dzie firm z branży: 

 włókienniczej 
 paliwowej. 

 
1. WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 

Wskaźnik ten informuje o zdolności firmy do terminowej regulacji 
zobowiązań krótko terminowych w oparciu o aktywa bieżące. Pokazuje on 
również jaki poziom kapitału obrotowego netto przedsiębiorstwo może wy-
korzystać w celu rozwijania działalności operacyjnej. Wyższa wartość ma-
jątku obrotowego od wielkości zobowiązań bieżących świadczy o dobrej 
płynności firmy. Optymalna wartość tego wskaźnika powinna mieścić się 
w przedziale od 1,2-2,0.  

Tendencja spadkowa poziomu tego wskaźnika występuje w firmie, 
która ma problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. Również zbyt 
wysoka wartość tego wskaźnika ma negatywny wpływ na sytuację finanso-
wą firmy, występuje wtedy w firmie nadpłynność finansowa. Jest to stan 
kiedy w firmie występuje nadmierny zasób nie inwestowanych środków 
pieniężnych. Stan ten prowadzi do obniżenia rentowności przedsiębior-
stwa4.   

                                                           

3 J. Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 50. 
4 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE,  Warszawa 2007, s. 
11. 
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Wykres 1. Wskaźnik płynności bieżącej w firmie z branży włókienniczej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży włókienniczej

Zasadniczo zaleca się, aby wskaźnik płynności bieżącej zawierał się 
w przedziale 1,2-2,0. Wskaźnik branżowy zarówno w roku 2007 jak i 2008 
miał wartość 1,5. Według teorii i praktyki zachodniej wielkość wskaźnika 
bieżącej płynności powinna wynosić powyżej 2,0 , czyli aktywa bieżące 
powinny dwukrotnie przewyższać powstające zobowiązania bieżące. W 
badanym przedsiębiorstwie wartość ta w latach 2005-2008 była wyższa za-
równo od wskaźnika zalecanego jak i branżowego. W zaistniałej sytuacji 
firma nie powinna mieć problemów z regulowaniem należności. Jedyne co 
może być niepokojące, to tendencja malejąca, jednak najprawdopodobniej 
wynika ona ze zwiększenia nakładów na inwestycje, a co za tym idzie, bar-
dziej efektywne wykorzystanie zasobów majątkowych, co jest zjawiskiem
wpływającym na poprawę sytuacji firmy.

Wykres 2. Wartość wskaźnika bieżącej płynności w firmie z branży paliwowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży paliwowej

W badanym okresie wartość tego wskaźnika ulegała dużym zmia-
nom. Nie można jednoznacznie określić stałej tendencji zmiany jego warto-
ści. W 2005 jego wartość mieściła się w wartości optymalnej. W kolejnym 
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roku nastąpił duży spadek spowodowany nabyciem akcji innej spółki sfi-
nansowanym w dużym stopniu kredytami bankowymi. W roku 2007 poziom 
wskaźnika wrócił do wartości początkowej. Wzrost ten był spowodowany 
głównie wzrostem aktywów obrotowych. W roku 2008 nastąpił ponowny 
spadek, wskaźnik wynosił już tylko 0,8. Spadek ten spowodowany był prze-
klasyfikowaniem kredytów. Poziom wskaźnika na koniec 2008 roku oznacz, 
że firma nie posiada wystarczających zasobów gotówkowych do spłacania 
bieżących zobowiązań. Można stwierdzić, że przedsiębiorstwo ma proble-
my z utrzymaniem optymalnego poziomu wskaźnika bieżącej płynności.

2. WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW
Wskaźnik ten informuje o tym, ile razy w ciągu okresu sprawozdawcze-

go zapasy materiałów i surowców posiadane przez przedsiębiorstwo, zo-
staną przekształcone w sprzedane produkty gotowe5. Nie ma on określonej 
wartości optymalnej. Interpretuje się go poprzez porównanie zmian warto-
ści w poszczególnych latach.  Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost jego 
wielkości, ponieważ świadczy o zmniejszeniu stopnia zamrożenia środków 
w zapasach. Niski poziom wskaźnika może wskazywać na krótki cykl obro-
tu zapasami, wpływa to na zaangażowanie w zapasy większych środków 
pieniężnych.

Wykres 3. Wskaźnik rotacji zapasów w firmie z branży włókienniczej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży włókienniczej

Dla firmy korzystny jest jak najwyższy wskaźnik rotacji zapasów. W 
badanym przedsiębiorstwie ma on wysoki poziom i zachowuje tendencję 
wzrostową, co jest bardzo pozytywną sytuacją.

                                                           

5 W. Pluta (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 
2004, s. 121. 
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Wykres 4. Wartość wskaźnika rotacji zapasów w firmie z branży paliwowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży paliwowej

Wyższa wartość tego wskaźnika oznacza krótszy czas cyklu obrotu 
zapasami, a także niższy koszt ich utrzymania. Jak widać wartość wskaźni-
ka rotacji zapasów w badanym okresie wzrasta, a w roku 2008 jest większa 
prawie o 2 w stosunku do roku 2005. Wzrost ten oznacza poprawę efek-
tywności gospodarowania zapasami przez firmę, ponieważ sprzedaż reali-
zowana jest przy niższym poziomie zaangażowanych zapasów. Zaistniała 
sytuacja jest korzystna, gdyż maleją koszty magazynowania zapasów oraz 
zmniejsza się stopień zamrożenia środków w zapasach.

3. WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI
Wskaźnik ten informuje, ile razy firma w ciągu roku odtwarza stan 

swoich należności. Wartość tego wskaźnika powinna się mieścić w prze-
dziale 7,0-17,0.  Jeżeli jego wartość jest mniejsza od 7,0, to może ozna-
czać że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów, środki pie-
niężne są na długo zamrażane w należnościach. Wzrost wartości tego 
wskaźnika w badanym okresie jest zjawiskiem pozytywnym,  ponieważ im 
większy obrót należnościami, tym mniej środków własnych trzeba angażo-
wać w należnościach odbiorców6.

                                                           

6 W. Janik, A. Paździor, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSPA, 
Lublin 2009, s. 91. 
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Wykres 5. Wskaźnik rotacji należności w firmie z branży włókienni-
czej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży włókienniczej

Wskaźnik rotacji należności powinien mieć jak najwyższą wartość. Zasad-
niczo przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien wahać się od 7 do 17. W 
przypadku badanego przedsiębiorstwa, jego wartość nie jest wysoka, niż-
sza od zalecanej, jednak generalnie, poza ostatnim analizowanym rokiem, 
zachowana jest tendencja wzrostowa.  

Wykres 6. Wartość wskaźnika rotacji zapasów w firmie z branży paliwowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży paliwowej

Przyglądając się wskaźnikowi rotacji należności, zauważyć można, 
że jego wartość w badanym okresie wzrosła. Po zwiększeniu ilości stanu 
swoich należności w 2006 roku  do okresu poprzedniego o jeden (0,86) w 
kolejnym roku nastąpił małe spowolnienie obrotu należności (o 0,45) , i w 
2008 roku nastąpił ponowny wzrost o 2,17 i wskaźnik ukształtował się na 
poziomie 12,39. Wysoka wartość tego wskaźnika mówi nam że w przed-
siębiorstwie środki pieniężne nie są na długo zamrażane w należnościach. 
Wzrost wskaźnika w badanym okresie świadczy o lepszym zarządzaniu na-
leżnościami. 
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4. WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY
Wskaźnik ten jest najczęściej wykorzystywany w celu prezentacji 

efektów finansowych osiągniętych ze sprzedaży produktów, towarów i ma-
teriałów. Przy użyciu tego wskaźnika pokazana jest wielkość marży zysku 
osiąganego ze sprzedaży. Wysokość tego wskaźnika zależy od długości 
cyklu wytwarzania i sprzedaży. Tendencja rosnąca wskaźnika rentowności 
sprzedaży przy porównaniu dwóch lub więcej okresów świadczy o rozsze-
rzeniu działalności gospodarczej w wyniku wzrostu sprzedaży. Wzrost 
wskaźnika informuje również o osiągnięciu korzystniejszych cen sprzedaży 
oraz obniżeniu jednostkowych kosztów własnych. Im wyższa wartość 
wskaźnika tym sprzedaż jest bardziej opłacalna.7

Wykres 7. Wskaźnik rentowności sprzedaży w firmie z branży włókienniczej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży włókienniczej

Im wartość wskaźnika rentowności sprzedaży wyższa, tym lepiej dla
przedsiębiorstwa, ponieważ wzrasta zysk dostępny dla właścicieli. W ba-
danym przedsiębiorstwie obserwuje się spadek wartości tego wskaźnika, 
co jest równoznaczne ze spadkiem efektywności sprzedaży a co za tym 
idzie, również spadkiem zysku osiąganego przez firmę. Wynik z roku 2008- 
0,35% jest bardzo niepokojący, szczególnie na tle całej branży, dla której 
średnia wartość tego wskaźnika wynosiła 2,8%.

                                                           

7 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw na podstawie standardów 
światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s.198-199. 
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Wykres 8. Wartość wskaźnika rentowności sprzedaży w firmie z branży pali-
wowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży paliwowej

Pomimo ciągłego wzrostu przychodów ze sprzedaży w danym okre-
sie, wartość tego wskaźnika cały czas spadała, a w 2008 roku przyjęła war-
tość ujemną. Wartość ujemna wskaźnika w 2008 roku była wynikiem straty 
netto poniesionej w tym roku. Z analizy wynika że pogorszyła się rentow-
ność przedsiębiorstwa, czyli spadła jego zyskowność. Niska wartość 
wskaźnika informuje o złej kondycji finansowej firmy.

5. WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI AKTYWÓW
Wskaźnik informuje, ile zysku (straty) netto wypracowują wszystkie 

aktywa przedsiębiorstwa, czyli jaka częścią wartości aktywów  jest zysk 
(strata) netto8. Wartość tego wskaźnika jest syntezą efektywności finanso-
wej z całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Korzystna jest jak najwyż-
sza wartość tego wskaźnika. Im jest on wyższy, tym jest efektywniejsze 
wykorzystanie aktywów przedsiębiorstwa, ponieważ wypracowują większy 
zysk. 

Wykres 9. Wskaźnik rentowności aktywów w firmie z branży włókienniczej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży włókienniczej

                                                           

8 T. T. Kaczmarek, Zarządzanie płynnością małych i średnich przedsiębiorstw- 
ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa 2007, s. 113. 
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Dla przedsiębiorstwa korzystna jest jak najwyższa wartość wskaźni-
ka rentowności aktywów, gdyż wskazuje on na efektywność wykorzystania 
aktywów i ich zdolność do generowania zysku. W ostatnich latach w bada-
nym przedsiębiorstwie można zaobserwować spadek wartości tego wskaź-
nika. Wskaźnik branżowy w roku 2007 wynosił 5,9 %, a więc był niższy od 
wskaźnika w firmie, tak więc posiada ona większą rentowność niż średni 
wynik dla przedsiębiorstw z tej samej branży.

Wykres 10. Wartość wskaźnika rentowności aktywów w firmie z branży pali-
wowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży paliwowej

Analiza wskaźnika rentowności aktywów pokazuje spadek wartości 
w 2006 roku, a następnie, w 2007 roku niewielką poprawę efektywności 
gospodarowania majątkiem. Zmiany te wynikają ze stałego wzrostu mająt-
ku i nieregularnych zmian zysku(w 2006r. nastąpił jego spadek, natomiast 
w 2007r.-wzrost). W 2008 wartość wskaźnika przyjmuję wartość ujemną 
spowodowaną poniesioną stratą netto. Wartości wskaźnika rentowności ak-
tywów kształtuje się na niskim poziomi i ma tendencję spadkową. Wartości 
te świadczą o nieefektywnym wykorzystywaniu majątku spółki, oraz sygna-
lizują o pojawiającym się zagrożeniu dla przyszłego funkcjonowania firmy.

6. WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO
Wskaźnik zawiera informacje o tym, jaka część zysku netto przypa-

da na kapitał własny przedsiębiorstwa. Mierzy on korzyść uzyskaną przez 
właścicieli, którzy decydują o istnieniu przedsiębiorstwa. Im wyższa wartość 
wskaźnika tym lepiej, ponieważ oznacza to, że inwestycje w postaci wkładu 
kapitałowego przynoszą coraz większe korzyści, coraz większy zysk netto 
powiększa pierwotny wkład kapitałowy.9

                                                           

9 D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego,  Wolters Kluwer 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków  2006, s. 519-520. 
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Wykres 11. Wskaźnik rentowności kapitału własnego w firmie z branży
włókienniczej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży włókienniczej

Wskaźnik ten mierzy zdolność kapitału własnego do generowania 
zysku, dlatego korzystna jest jego jak najwyższa wartość. W roku 2007 
wskaźnik rentowności kapitału własnego dla branży włókienniczej miał war-
tość 11,3 % , czyli był bardzo zbliżony do sytuacji w badanym przedsiębior-
stwie. Od roku 2006 można zaobserwować bardzo gwałtowny spadek war-
tości tego wskaźnika, co może być niepokojące dla dalszego rozwoju firmy.

Wykres 12. Wartość wskaźnika rentowności kapitałów własnych w  
firmie z branży paliwowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki 
z branży paliwowej 

Wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego uległa pogor-
szeniu. Podobnie jak w przypadku wskaźników rentowności netto ze sprze-
daży i rentowności aktywów, ten również w 2008 roku osiągnął wartość 
ujemną.
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Analiza współczynnika wewnętrznej dyfuzji wody w biomasie 

drzewnej – wierzbie 
 

STRESZCZENIE 
   W pracy przedstawiono metodę i wyniki wyznaczenia współczynnika we-
wnętrznej dyfuzji wody w pędach wierzby, w zależności od zmian ich za-
wartości wody i temperatury powietrza suszącego. Wykorzystano do tego 
pomiary procesu suszenia pojedynczych wycinków pędów wierzby wicio-
wej, w pięciu temperaturach 40, 50, 60, 70 oraz 80C., w suszarce kon-
wekcyjnej. Przyjmując założenie, że transport wody w pędach jest jednokie-
runkowy a wymiana wody przez korę jest na tyle mała, że można ją pomi-
nąć, sformułowano hipotezę, że, że matematycznym modelem procesu 
konwekcyjnego suszenia wycinków wierzby wiciowej jest rozwiązanie rów-
nania jednokierunkowego transportu wody w ciele stałym.  Do wyznaczenia 
współczynnika zastosowano metodę zagadnienia odwrotnego, wykorzystu-
jącą wartości liczby Fouriera z rozwiązania równania dyfuzji dla płyty nieo-
graniczonej, i dla zmierzonych zawartości wody w badanych próbkach. 
Wyznaczone wartości współczynnika pozwoliły na zweryfikowanie modelu 
suszenia pędów wierzby, co potwierdza przyjętą hipotezę. Stwierdzono też, 
że model suszenia pędów wierzby w postaci teoretycznego rozwiązania 
drugiego prawa Ficka dla płyty, może mieć postać tylko pierwszego wyrazu 
szeregu stanowiącego to rozwiązanie, zachowując wystarczającą prak-
tycznie dokładność obliczeń, dla znaczącego czasu procesu.  
 
WSTĘP 

Wartość opałową drewna znacząco zmniejsza jego naturalna wysoka wil-
gotność, z tego powodu przed wykorzystaniem go w roli surowca energe-
tycznego należy poddać je suszeniu. W większości przypadków suszenie 
na wolnym powietrzu jest nieekonomiczne ze względu na zamrożenie kapi-
tału spowodowane koniecznością składowania dużej ilości wysychającego 
drewna. Z tego powodu zachodzi konieczność suszenia drewna w suszar-
niach. Efektywne przewidywanie zmian zawartości wody w suszonym ma-
teriale wymaga posiadania informacji o charakterystyce współczynnika 
wewnętrznej dyfuzji wody (Olek, 2007). Nie są znane metody bezpośred-
niego wyznaczania tego współczynnika dla materiałów niejednorodnych, a 
do takich należy biomasa drzewna, należy go wyznaczać metodami po-
średnimi – wykorzystującymi modele matematyczne. W pracy podjęta zo-
stała próba wyznaczenia współczynnika wewnętrznej dyfuzji wody drewna 
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wierzby, potrzebnego do przewidywania procesu suszenia, na podstawie 
modelu wymiany ciepła i masy. 

Woda jest głównym składnikiem soku wypełniającego żywe komórki ro-
ślin, w tym drzew. W świeżo ściętym drewnie rozróżnia się następujące jej 
formy (Bernatowicz, 1996):  
 woda wolna (swobodna), w postaci ciekłej oraz pary wodnej, wystę-

pująca w świetle komórek, 
 woda związana z substancją celulozową ściany komórkowej, 
 woda konstytucyjna wchodząca w skład substancji chemicznych 

występujących w drewnie, 
Drewno zaliczane jest do ciał kapilarno-porowatych. Z informacji przyta-

czanych przez Bernatowicza (1996), wynika, że główne siły termodyna-
miczne, które odpowiadają za ruch wody w drewnie, to siły kapilarne i dyfu-
zja. Siły kapilarne, działające zasadniczo powyżej obszaru nasycenia włó-
kien powodują transport wody z przestrzeni komórkowych w kierunku swo-
bodnej powierzchni. Dyfuzja jest to chaotyczny ruch cząsteczek wody cie-
kłej i pary wodnej, prowadzący do wyrównywania potencjałów w całym 
układzie, który w drewnie decyduje o koncentracji cząsteczek wody lub in-
nego potencjału wymiany masy.  

Proces suszenia mokrego drewna można podzielić na trzy okresy (Berna-
towicz, 1996): 
 pierwszy okres suszenia – transport wody zachodzi wyłącznie w 

drodze kapilarnej, wówczas prędkość suszenia w przypadku stałych wa-
runków zewnętrznych jest także stała, 
 drugi okres suszenia – transport wody zachodzi w fazie ciekłej przez 

siły kapilarne, a w formie pary wodnej na drodze dyfuzji. Prędkość suszenia 
w przypadku niezmiennych warunków zewnętrznych jest mniejsza niż w 
pierwszym okresie suszenia, oraz maleje wraz ze zmniejszaniem się za-
wartości wody ciekłej w drewnie, 
 trzeci okres suszenia – ruch wody odbywa się wyłącznie w formie 

pary wodnej na drodze dyfuzji, a prędkość suszenia malejąca. 
Z badań na które powołuje się Bernatowicz (1996), wynika, że pomimo 

istnienia sił kapilarnych wiążących wodę w świeżo ściętym drewnie, już po 
kilku minutach suszenia, proces przebiega tak, jakby zależał wyłącznie od 
wewnętrznej dyfuzji. 

Celem pracy było wyznaczenie współczynnika wewnętrznej dyfuzji wody 
w pędach wierzby, w zależności od zmian ich zawartości wody i temperatu-
ry powietrza suszącego. Zakres pracy obejmował wyznaczenie wartości 
współczynnika wewnętrznej dyfuzji wody i ich aproksymację. Zdecydowano 
się w tym celu skorzystać z zależności liczby Fouriera dla wymiany masy 
od tego współczynnika. 
 
METODYKA BADAŃ 

Metodyka wyznaczania współczynnika dyfuzji masy operuje na danych 
pomiarowych kinetyki suszenia. W pracy wykorzystano pomiary procesu 
suszenia pojedynczych wycinków pędów wierzby wiciowej, w pięciu róż-
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nych temperaturach, suszarce konwekcyjnej. Średnia początkowa zawar-
tość wody wynosiła 0,708 kg H2O/kg s.s., a średnia końcowa zawartość 
wody wynosiła 0,026 kg H2O/kg s.s.. Wycinki o kształcie walców miały wy-
równane wymiary, ich wartości średnie były równe: wysokość h = 5cm, 
średnica d = 1cm. Temperatura czynnika suszącego była w czasie trwania 
procesu suszenia stała i wynosiła dla każdego z pięciu przypadków odpo-
wiednio 40, 50, 60, 70 oraz 80C. Suszenie odbywało się w warunkach 
konwekcji naturalnej. Zmiany masy suszonych pędów były rejestrowane co 
5 minut. 

Posiadane informacje na temat przepływu wody w drewnie wskazywały 
na to, że jej transport jest jednokierunkowy a wymiana wody przez korę jest 
na tyle mała, że można ją pominąć. Przyjęto założenie, że odparowywanie 
wody zachodzi głównie w płaszczyznach cięcia, a wymiary próbki w czasie 
trwania procesu suszenia nie zmieniają się. Pozwoliło to sformułować hipo-
tezę, mówiącą o tym, że matematycznym modelem procesu konwekcyjne-
go suszenia wycinków wierzby wiciowej jest rozwiązanie równania jedno-
kierunkowej dyfuzji wody w ciele stałym, nazywane rozwiązaniem dla ciała  
o kształcie płyty nieograniczonej (Pabis, 1982). W modelu tym pomija się 
strumienie wody odprowadzanej z powierzchni bocznej. 

Matematyczną postacią takiej hipotezy jest równanie będące rozwiąza-
niem drugiego prawa Ficka: 
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przedstawiające średnią w czasie zawartość wody w płycie o znanej, stałej 
grubości, w postaci:

  (2) 

Wartość współczynnika wewnętrznej dyfuzji wody dla materiałów biolo-
gicznych określa się za pomocą zależności gicznych określa się za pomocą zależności 

     (3) 

gdzie: 
am – współczynnik wewnętrznej dyfuzji wody, 
t – czas, 
s – wymiar charakterystyczny. 
Wartości współczynnika am w zależności od fizycznych cech suszonego 

ciała wyznacza się metodą zagadnienia odwrotnego, po uprzednim do-
świadczalnym określeniu zależności 
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Przykład takiej zależności pokazano na rysunku 1. 

Rysunek 1. Zależność zredukowanej zawartości wody od czasu suszenia w 
temperaturze 40C, w pędach wierzby.

WYNIKI BADAŃ
Wyznaczenie współczynnika am metodami bezpośrednimi jest aktualnie 

nie znane, stosuje się więc metodę pośrednią. Można bowiem wyznaczyć 
a’priori zależność funkcyjną liczby Fouriera Fom od zredukowanej zawarto-
ści wody U. Można, ponieważ, jak wynika z równania (2), znana jest zależ-
ność zredukowanej zawartości wody od liczby Fouriera U=f(Fom), zatem 
istnieje też  taka funkcja f odwrotna do F, że Fom=f(U).  

Funkcję f określono jako funkcję sklejaną, aproksymującą kawałkami war-
tości wyznaczane z sumy 265 wyrazów szeregu nieskończonego (równanie 
2). Taka liczba sumowanych wyrazów wynikała z założonej dokładności 
aproksymacji, co było szczególnie ważne dla małych wartości liczby Fourie-
ra. Szereg stanowiący postać rozwiązania równania dyfuzji jest szybko 
zbieżny, co pozwala od pewnych wartości liczby Fom uprościć obliczenia do 
jednego tylko wyrazu. 

Wartość współczynnika wewnętrznej dyfuzji wody w drewnie wyznaczono 
na podstawie znanych z wyników pomiarów zawartości wody w suszonym 
materiale w danej chwili. Dla znanej zależności U=f(t) znajdowano wartości 
liczby Fouriera odpowiadające aktualnym w danych chwilach zredukowa-
nym zawartościom wody w pędach wierzby. Następnie na podstawie rów-
nania 
nym zawartościom wody w pędach wierzby. Następnie na podstawie ró

obliczono wartości współczynnika dyfuzji wody am w pę-

dach i przyporządkowano je odpowiednim chwilom ich suszenia.
Na rysunku 2 pokazano wykresy uzyskanych obliczeń współczynnika am. 
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Rysunek 2. Wykresy wartości współczynnika dyfuzji masy w pędach 
wierzby, w zależności od zredukowanych zawartości wody, dla pięciu 

analizowanych temperatur. 

Uzyskane wyniki obliczeń sprawdzono, weryfikując dwie uproszczone po-
staci modelu (2) tzn. uproszczenie szeregu nieskończonego do jednego 
wyrazu: 
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     (4) 

oraz analogicznie do dwóch pierwszych wyrazów.
Wyniki weryfikacji przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Wyniki weryfikacji uproszczonych postaci modelu (2),   
z wyznaczonym współczynnikiem dyfuzji masy.

Jak widać, że za pomocą matematycznego modelu konwekcyjnego su-
szenia ciała stałego o kształcie płyty możliwe jest takie wyznaczenie warto-
ści współczynnika dyfuzji masy, że można wykorzystać do modelowania 
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procesu konwekcyjnego suszenia pędów wierzby, nawet uproszczonymi 
modelami teoretycznymi. Stanowi to empiryczne potwierdzenie przyjętej hi-
potezy. 

 
WNIOSKI: 

1. Współczynnik dyfuzji wody wyznaczony w procesie suszenia pędów 
wierzby pozwala na zweryfikowanie modelu jej suszenia, co potwierdza 
przyjętą hipotezę, że wymiana wody w suszonych pędach wierzby odbywa 
się w jednym kierunku, wzdłuż włókien. 

2. Model suszenia pędów wierzby w postaci teoretycznego rozwiąza-
nia drugiego prawa Ficka dla płyty, może mieć postać tylko pierwszego wy-
razu szeregu stanowiącego to rozwiązanie, zachowując wystarczającą 
praktycznie dokładność obliczeń, dla znaczącego czasu procesu. 

3. Współczynnik wewnętrznej dyfuzji wody bezpośrednio zależy od 
temperatury czynnika suszącego, wraz z jej zwiększeniem, następuje 
wzrost wartości współczynnika. 
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A Program for Modelling a Drive of Tractor Transport Set 

 
ABSTRACT:  

The paper deals with the possibilities of using computer modelling tech-
niques to model a drive of tractor transport set (tractor and trailer). Visual 
Basic.NET programming language was used to create the modelling pro-
gram. The suggested method of calculating these indicators takes into ac-
count the relevant parameters of the transport set and transport route. The 
measured data on the fuel consumption and the emissions production rep-
resent the main basic input data, together with the route description. The 
suggested calculation method considers splitting of the route into elemen-
tary sections, where important route parameters such as the slope angle 
and the surface characteristic can be regarded as constant. Investigated 
indicators are defined in every route section and the values of the whole 
transport cycle are given by the sum of the sectional values. 

Key words: agricultural transport, model of drive, Visual Basic.NET, fuel 
consumption, emission production 

INTRODUCTION 

Material handling, which also includes transportation, connects the various 
phases of the production process and ensures circulation and consumption 
of goods. Although agricultural transportation has many common features 
with transport in other sectors of the economy, there are quite differences in 
many respects. The differences between agricultural transport and 
transport in other sectors are mainly caused by the nature of agricultural 
production. Transport in the area of agriculture is mainly characterized by: 
shorter transport distances and one-way material flows, transportation of 
various materials (mostly voluminous), the movement of vehicles on paved 
roads or in the field, significant seasonality and dependence on climatic 
conditions. 

The agricultural transport transfers about 100 million tons of materials an-
nually in the Czech Republic. Therefore agricultural transport takes a great 
share in production costs of an agricultural company. A substantial part of 
transportation costs are the costs for diesel fuel. Agricultural transport op-
erations consume about 118 million litres of diesel annually in the Czech 
Republic, which represents costs approximately 831 CZK per hectare of 
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farmland (Syrový et al., 2008). It is also significant that operation of 
transport machines negatively influences the environment, mainly through 
gaseous and solid pollutants, which are produced by diesel engine. 

Due to the above mentioned reasons, it is evident that for each agricultural 
company which wish to operate successfully in the market, it is necessary 
to deal with the efficient organization of transport processes. Several au-
thors dealed with problems of optimization of the production and transport 
proceses in the area of agriculture. Søgaard a Sørensen (2004) have de-
veloped a simulation model for optimal machine selection from the point of 
view of the lowest costs in the framework of the farm machine system. 
Similar expert system was developed by Syrový and Podpěra (2009a). This 
system takes into consideration the specific natural and production condi-
tions and the characteristics of the technical means when calculating the 
model. 

The basic premise for the effective agricultural transportation, which is con-
siderate towards the environment, is the knowledge of energetic, exploita-
tion and environmental indicators of transport operations. Today, the bulk of 
agricultural transport is provided by tractor transport sets, which consist of 
an agricultural tractor and trailer or semitrailer. Therefore, it is particularly 
important to correctly evaluate the fuel consumption of a tractor during the 
optimization of transport processes. Grisso et al. (2004) describes the pos-
sibility of determining the fuel consumption of a tractor on the basis of ex-
perimentally derived dependence of hourly fuel consumption at rated power 
and its utilization. Dependence of fuel consumption on engine operation 
mode for a particular tractor can be determined based on knowledge of the 
characteristics of the engine (Grisso et al., 2008). A similar problem was al-
so solved by Syrový et al. (2008), who described the possibility of calculat-
ing the fuel consumption for different types of work. 

In order to determine the fuel consumption during transport operations, var-
ious simulation programs have been proposed. Syrový and Podpěra 
(2009b) created a program in MS Access, which allows determining the 
energy, the exploitation and the economic parameters of the selected trac-
tor transport set. This program can also suggest the optimum engine power 
for a selected trailer (semitrailer) and conditions of the transport route. Pro-
grams in Visual Basic was also created by Kumar and Pandey (2009) or 
Sahu and Raheman (2007). All the above mentioned programs consider 
that the engine is working in steady state during calculation. It is due to the 
fact that simulation model does not include the effects of variability in some 
parameters of simulation, such as speed and slope angle. The operating 
mode of the engine is constantly changing due to the influence of external 
conditions in real drive of tractor with trailer. This fact has a significant im-
pact on fuel consumption and emissions production. Lindgren and Hansson 
(2002) proposed a simulation model for use in SIMULINK software. This 
simulation model allows consideration of the impact of variability of the driv-
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ing conditions on the result of simulation. Fuel consumption and emissions 
production are computed by interpolating values of fuel consumption and 
emissions production measured on the tractor in eight points according to 
standard ISO 8178. 

This paper describes a simulation program for calculating energy, exploita-
tion and environmental indicators for tractor transport set. The program was 
developed in Visual Basic.NET for computers running Windows XP and 
higher. During the calculation the program takes into account the most im-
portant parameters of the tractor, trailer and route which affect the above 
indicators. 

SIMULATION MODEL 
During the transportation, the fuel consumption and emissions are mainly 
influenced by technical parameters of means of transport, characteristic of 
transported material and the route, and of course behaviour of the driver. 
Most parameters influencing investigated indicators change during the drive 
and so the engine works in transient conditions. Therefore, the suggested 
calculation model considers splitting of the route into elementary sections, 
where these parameters can be regarded as constant. 

While we know engine speed at the end of the previous section - at the be-
ginning of the calculation of each route section, it is necessary to decide 
whether it is essential to change the speed gear. If it is necessary to 
change the speed gear (shift up or shift down), eventual deceleration or ac-
celeration of the set is determined with regard to the route resistance.  

If the shift is not necessary, the current speed of the set is compared with 
the required speed in the particular route section. Based on this compari-
son, it is determined whether it is necessary to keep constant speed, accel-
erate or slow down. Should the set slow down because of its exceedingly 
high speed, the required deceleration and engine torque are determined. If 
the speed corresponds with the required speed, it is necessary to evaluate, 
whether there is enough engine power to keep this speed and determine 
necessary torque and eventual deceleration in case of absence of the pow-
er. If the acceleration is required, the accessible engine power is evaluated, 
and subsequently the acceleration is determined (eventually deceleration in 
case of absence of the power). 

Finally, with regard to the acceleration (deceleration) of the set, the drive 
period, the change of set speed and the overall route length is calculated in 
each section. Fuel consumption and emissions production is determined 
from the calculated values and input data. 

The above mentioned calculation process is repeated for every single sec-
tion of the route, until its end is reached. Subsequently, the investigated in-
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dicators for the whole route are calculated out of values from single sec-
tions. 

Route description 
The transportation route is defined by its length, elevation profile, character-
istic of the surface and routing. Because all these parameters influence the 
energetic and exploitative indicators significantly, they should be included in 
the calculation model. The route can be described with the use of the se-
quence of points that are determined by means of geographic coordinates 
(latitude, longitude and altitude). The distance between single points should 
be of such a length that enables to consider the set driving resistance be-
tween these points as constant. The distance between two points specified 
by geographic coordinates can be calculated e.g. via the “Harvesine formu-
la” (Sinnott, 1984). 

Fuel consumption and emissions production 
With regard to the fact, that in each moment of the drive, the fuel consump-
tion and the emissions production are determined by the current operation 
mode of the engine, it is necessary to know the overall characteristic of the 
particular engine, for the calculation. The basic input data of the simulation 
model is the dependence of the fuel consumption and the investigated pol-
lutants production on the engine speed and the torque, i.e. so called engine 
map. The examples of engine maps measured for the tractor CaseIH 
JX90U are showed in Fig. 1 and Fig. 2.  

 
Fig. 1 – CaseIH JX90U fuel consump-

tion map 

 
Fig. 2 – CaseIH JX90U PM production 

map 

Defining the engine operating point 
The operating point of the diesel engine is determined by the engine speed 
and the torque. Because the operating point of the engine determines its 
fuel consumption and emissions, it is necessary to determine the engine 
operating mode in each moment of the set movement, to get the correct 
calculation of the investigated indicators. Engine speed and torque oscillate 
during his work constantly. During the model calculation, the whole drive of 
the set is divided into short enough time periods and in each period the cur-
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rent operating mode of the engine is determined. By default the program 
determines the engine operating mode by an average of three times per 
second.
Engine speed and its determination 
Engine speed of the set going at speed vs can be calculated by means of 
Eq. (1) (we suppose engaged clutch, which does not slip): 

    (1) 

where: nM is engine speed (min-1), vs is actual speed of the transport set 
(m s-1), rd is dynamic radius of drive wheels (m), ic is total gear ratio be-
tween the engine and the drive wheels (-), δ is the slippage of drive wheels 
of the tractor (-).
The slippage of drive wheels of the tractor depends on the ratio between 
the driving force and the wheel vertical load and then on the characteristic 
of the surface and the tyre (Juostas & Janulevičius, 2008). The intensity of 
the tractor driving force and surface characteristic changes during the drive, 
and therefore the slippage changes as well. Slippage of the drive wheels in 
the particular route section can be calculated according the relevant litera-
ture (Grečenko, 1994).

Engine’s torque determination
The engine of the tractor has to provide necessary driving force to its 
wheels, which helps to overcome the road resistance. During the drive of 
the transport set, the torque is thus determined by the current driving force, 
the gear ratio between the engine and the driving wheels and by the trans-
missions efficiency. The current torque can be calculated according to the 
following Eq. (2). (Bauer, 2006) 

    (2) 

where: MM is engine torque (Nm), Fh is driving force (N), m is transmis-
sions efficiency between the engine and the driving wheels (-).

The driving force Fh of the wheels of the tractor, which can be defined 
according to Eq. (3), has to overcome the resistance against the set 
movement, including Ff rolling resistance, Fv air resistance, Fs slope re-
sistance, Fa inertial force and Ft pull force. 

    (3) 

where: Ff is rolling resistance (N), Fv is air resistance (N), Fs slope re-
sistance (N), Fa is inertial force (N), Ft is pull force (N).

Magnitudes of these forces can be calculated according the relevant 
literature e.g. Syrový et al. (2008). 
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Calculation of fuel consumption, emission production and the perfor-
mance 
In the area of agricultural transport, the usage of the means of transport 
can be characterized mainly as a one-way operation, therefore the investi-
gated indicators are generally expressed for the whole transport cycle (driv-
ing with and without the load). The fuel consumption and the emissions 
productions in the whole transport cycle are determined by means of Eq. 
(4), (5), (6), (7), (8) and (9)

     (4)      (4) 

    (5) 

      (6)       (6) 

     (7) 

      (8)       (8) 

     (9) 
where: Qc is fuel consumption in the transport cycle (l), Qi,0 is fuel consump-
tion in the section i, driving without load (l), Qi,n is fuel consumption in the 
section i, driving with load (l), Qt is unit fuel consumption (l t-1), Qtkm is unit 
fuel consumption (l tkm-1), Ex,c is production of the emission component x in 
the transport cycle (g), Ex,i,0 is production of the emissions component x in 
the section i, driving without load (g), Ex,i,n is production of the emissions 
component x in the section i, driving with load (g), Ex,t is unit production of 
the emissions component x (g t-1), Ex,tkm is unit production of the emissions 
component x (g tkm-1), mm is the amount of the transported material (t), L is 
route length (km).

The performance of transport set for the whole transport cycle can be 
determined by means of Eq. (10) and Eq. (10).determined by means of Eq. (10) a

    (10)     (10) 

    (11) 
where: Wt is performance of the set (t h-1),  Wtkm is transport output of the 
transport set (tkm h-1), Tc is overall driving time of the transport set (s). 
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Description of the program for model calculations 
A program in Visual Basic.NET was created according to the above men-
tioned computational model. Input data for the program are stored in a da-
tabase file; the calculated values are displayed on the output screen and 
can be exported to MS Excel for further processing. 

The program consists of the main screen (see Fig. 3), and few dialog 
screens, which can be used for setting the parameters of the simulation. 
The main screen contains a list of saved transport sets and a list saved 
transport routes. These lists are used for selecting the transport set and the 
route, for which the simulation is calculated. Currently selected route can 
be displayed in Google Earth (if it is installed on the computer). Calculation 
of the simulation is started by pressing the button "Calculate Simulation". 
The parameters of selected transport set or route can be adjusted using the 
appropriate buttons. It is also possible to add a new transport set or route, 
which is then stored in the database. The basic parameters of the tractor, 
which are needed for the calculation, are the weight of the tractor, its di-
mensions and the parameters of the engine and the gearbox. It is also 
needed for the calculation to load into the database the maps of fuel con-
sumption and emission production for each tractor. The program is able to 
read these maps in the form of text files that contain tabulated data on fuel 
consumption and emissions production. 

 

Fig. 3 – Program main screen 
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Fig. 4 – Program output screen 

The calculation will start after pressing the button "Calculate Simulation" on 
the main screen. When it is finished the output screen appears (see Fig. 4). 
Brief information about the input data of the simulation are given at the top 
of this screen. The bottom of the screen contains the calculated values of 
energy, exploitation and environmental indicators for the selected transport 
set. The results can be exported to XLS format for further processing by 
pressing the button "Export to Excel". 

RESULTS OF THE MODEL CALCULATION 
The determination of the investigated indicators of the transport process 
according to the above mentioned method can be done for any agricultural 
transport set, which is provided with required input data. The transportation 
of the forage in the mountains was chosen for the validation of the sug-
gested calculation method. 

The simulated transport set consists of the tractor CaseIH JX90U (for which 
the maps of fuel consumption and emission production were previously 
measured and processed – see Fig. 1 and Fig. 2) and the silage trailer. The 
calculation was done for different capacity weight of the silage trailer, so 
that the dependence of the investigated indicators on the capacity weight of 
the silage trailer could be determined. The route, on which was simulated 
the set drive, represents real route in the mountainous area of Šumava 
(South Bohemia), where the transportation of the forage is commonly  
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realized. Calculation results for the sets with the capacity weight from 3 t to 
9 t are presented in Fig. 5 and Fig. 6. 

 

Fig. 5 – Dependence of the transport 
output and fuel consumption on weight 

capacity 
 

 

Fig. 6 – Dependence of CO and PM (Par-
ticulate Matter) unit production on weight 

capacity 
 

The results show the expected tendency of the transport output of the set, 
which increased along with increasing of its weight capacity, and it was ac-
companied by decreasing of the unit fuel consumption and unit emissions 
production. The transport set with the weight capacity 3 t performs the 
transportation output 39.22 tkm h-1 and the unit consumption 0.28 l tkm-1. 
The unit production of emissions is 0.33 g tkm-1 PM and 7.63 g tkm-1 NO. 
On the other hand, the set with the weight capacity of 7 t reaches the 
transport output 69.46 tkm h-1, while the unit consumption is 0.18 l tkm-1. 
The unit production of emissions is 0.22 g tkm-1 PM and 5.06 g tkm-1 NO. 

However, increasing the weight capacity of the attached vehicle has its lim-
its, and that is especially because of the limited engine power. Transport 
set with very high weight capacity reaches a very low average speed, which 
leads into the increase in total transport costs. 

CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 
The above described program for calculating the energetic, exploitative and 
environmental indicators enables their calculation with regard to important 
parameters of the transport set and the route. The program allows storing a 
database of various parameters of tractors, trailers and transport routes. 
Then the model can be simply calculated on different combinations of trac-
tors, trailers and routes. 

The example of the calculation was applied on the set, which consisted of 
CaseIH JX90U tractor and the silage trailer. The results of calculation con-
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firm the importance of correct choice of a trailer for the specific tractor. 
Transport set with the low weight capacity does not fully exploit the power 
of the engine which results in cost increases due to excessive fuel con-
sumption. It also increases the load on the environment due to the exces-
sive production of emissions. 

The results of the calculation may serve either for the determination of suit-
able set for a particular transport operation, but mainly for the simulation of 
drive of the transport set in different conditions, which enables to determine 
the investigated indicators without the need to carry out difficult field-
laboratory tests. The simulation calculations can be used e.g. for setting the 
amount of emissions produced during various transport operations. The re-
sults of simulation calculations can also be used as base in determining the 
energy consumption and emissions of the agricultural transport in the agri-
cultural sector. 
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Aktualna problematyka wspomagania komputerowego na etapie    
konstruowania wybranych zespołów roboczych maszyn rolniczych 

 

STRESZCZENIE 
Niniejsza praca przedstawia problematykę wspomagania kompute-

rowego, przedstawiony jest w niej podział systemów wspomagania po-
szczególnych stadiów procesu projektowania, wytwarzania oraz eksploata-
cji. Przedstawiono obszary zastosowań praktycznych procedur komputero-
wych w projektowaniu maszyn rolniczych oraz zaprezentowano model obli-
czeniowy jak również komputerową symulacja wytrzymałości wirtualnego 
modelu konstrukcji ram nośnych agregatu doprawiającego nowej generacji. 
Z opracowania wynika że w dzisiejszych czasach praca konstruktora była-
by bardzo utrudniona a wręcz nawet niemożliwa bez systemów wspoma-
gania komputerowego. 

1. WPROWADZENIE 
 Zaobserwowany w ostatnich latach szybki rozwój techniki kompute-
rowej sprawił, że jest coraz trudniej znaleźć jakąkolwiek dziedzinę gospo-
darki lub techniki, funkcjonującą bez komputera. Komputery znalazły rów-
nież bardzo szerokie zastosowanie w procesie projektowania, wytwarzania 
i eksploatacji maszyn. Zastosowanie odpowiedniej techniki komputerowej, 
profesjonalnego oprogramowania umożliwia znaczne przyśpieszenie pro-
cesu projektowania maszyny. Dobrze zorganizowane biuro projektowe, da-
je wymierne korzyści finansowe i ekonomiczne. Natomiast zatrudnienie 
konstruktorów i projektantów biegle znających profesjonalne oprogramo-
wanie przyczynia się do szybszego rozwoju przedsiębiorstw wytwarzają-
cych maszyny i urządzenia rolnicze. W dzisiejszych czasach zawodowo 
czynny inżynier powinien umieć zdefiniować problem, wydzielić 
i sformułować te zadania, które mogą być wspomagane komputerowo, wy-
korzystując odpowiednie oprogramowanie znajdujące się na rynku 
i przystosować je do własnych potrzeb. 
 Zastosowanie w życiu codziennym informacji wyspecjalizowanej 
powoduje konieczność upraszczania informacji w taki sposób, aby była ona 
jak najbardziej czytelna dla jak największej ilości odbiorców. Dążenie anali-
tyków, inżynierów czy informatyków do jak najszybszego korzystania 
z algorytmów i gotowych wzorców ma swój wymierny cel - oszczędność 
czasu, która przekłada się w oszczędność finansową. 
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2. CEL PRACY 
 - wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania (ogólne 

pojęcia), 
 - przedstawienie problematyki związanej ze wspomaganiem CAD, 
 - zaprezentowanie systemów i programów komputerowych wspomagają-

cych projektowanie maszyn i urządzeń rolniczych, 
 - opisanie praktycznych zastosowań technik komputerowych na przykła-

dzie agregatu doprawiającego. 

3. PODZIAŁ SYSTEMÓW WSPOMAGANIA POSZCZEGÓLNYCH 
STADIÓW PROCESU PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA  
I EKSPLOATACJI ORAZ ICH ZASTOSOWANIE. 

Zastosowanie technik komputerowych ułatwia pracę inżyniera 
w zakresie wykonywania rutynowych, czasochłonnych obliczeń, wyszuki-
wania danych w katalogach i normach oraz pomaga usprawnić wykonanie 
dokumentacji technicznej. 

Komputery wykorzystywane są na wszystkich etapach  procesu 
konstrukcyjno - produkcyjnego, od projektowania do sterowania maszyn w 
procesie wytwarzania. W zależności od rodzaju wykonywanych prac wyod-
rębniły się różne typy komputerowych systemów wspomagających związa-
nych z fazą procesu, w której są wykorzystywane. Wśród nich znajdują się: 
CAD (Computer Aided Design) - komputerowe wspomagane projektowa-
nie, CAE (Computer Aided Engineering) - komputerowo wspomagane pra-
ce inżynierski. (obliczenia MES, analizy kinematyczne, dynamiczne itp.), 
CAM (Computer Aided Manufacturing) – komputerowo wspomagane wy-
twarzanie, CAMM (Computer Aided Maintenance Management) - kompute-
rowe wspomaganie eksploatacji maszyn i urządzeń, CAP (Computer Aided 
Planning) – komputerowo wspomagane planowanie, CAPP (Computer Ai-
ded Process Planning) – komputerowo wspomagane planowanie proce-
sów, CAQ (Computer Aided Quality Control) – komputerowo wspomagane 
sterowanie jakością, CAT (Computer Aided Testlng) określa wspomaganie 
komputerowe doświadczalnych badań prototypowych. 

Powyższe zabiegi, które łączą pojedyncze działania w poszczegól-
nych obszarach określa się mianem komputerowo zintegrowanego wytwa-
rzania CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) 
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Rys. 1. Miejsce procedur CAD w ogólnej strukturze procesu konstrukcyjno 

– produkcyjnego [2] 

 
4.  WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE 
MASZYN ROLNICZYCH 

Jeszcze kilkanaście lat temu praca projektanta odbywała się w 
oparciu o deski kreślarskie oraz obliczenia wykonywane ręcznie. Czas two-
rzenia projektu oraz całego produktu był długi, często pojawiały się błędy 
w obliczeniach. Dokumentację papierową gromadzono w przepastnych ar-
chiwach, co powodowało znaczne utrudnienia w odszukiwaniu potrzebnych 
dokumentów.  

Programy wspomagające pracę projektanta pojawiły się już na po-
czątku lat sześćdziesiątych, ale ich upowszechnienie nastąpiło dopiero 
dzięki rozwojowi minikomputerów, a przede wszystkim komputerów osobi-
stych. Spopularyzowane zostały nowe terminy, takie jak CAD, CAM, CAE. 

Można stwierdzić, że na każdym etapie projektowania możliwe jest 
wykorzystanie odpowiednich programów komputerowych, które w istotny 
sposób skracają czas pracy projektanta i podnoszą jej jakość. Na rys. 2 
przedstawiony został schemat wykorzystania zaawansowanego oprogra-
mowania w procesie projektowania od idei nowego produktu aż do otrzy-
mania gotowego urządzenia, kiedy na etapie produkcji zastosowano obra-
biarki CNC. 
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Rys. 2. Schemat zastosowania zaawansowanego oprogramowania  
wspomagającego prace inżynierskie w procesie projektowania [3] 

 
Obecnie dostępnych jest bardzo wiele systemów wspomagających, 

które wykorzystywane są na etapie projektowania i konstruowania zespo-
łów roboczych maszyn rolniczych. Różnią się one między sobą ceną, zło-
żonością, zakresem działania i zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. 
Można je podzielić na trzy główne grupy [3]: 
a)  Oprogramowanie low-end to narzędzia pełniące rolę szkicowni-
ków, nie mające możliwości projektowania bryłowego, pozwalają jedynie na 
wykonanie dokumentacji płaskiej. Nie wymagają „silnych stanowisk robo-
czych”. Tę grupę programów reprezentuje AutoCAD LT; 
b)  Programy mid-range umożliwiają wykonanie zarówno dokumenta-
cji płaskiej, jak i modeli bryłowych. Coraz częściej możliwościami 
i wyglądem dorównują modułom CAD z grupy high-end. Ze wzglądu na 
wymagania użytkowników ich interfejs staje się coraz bardziej intuicyjny. 
Dzięki łatwej wymianie danych mogą bez problemu współpracować z pro-
gramami typu CAM i CAE. Do grupy mid-range zaliczamy: Mechanical 
Desktop, Microstation, Solid Edge, Solid Works, MegaCad; 
c) Oprogramowanie bigli-end to kompleksowe systemy wspomagają-
ce cały proces projektowania, symulacji, wytwarzania. Ich możliwości 
obejmują cały algorytm wytwarzania. Systemy te wykorzystują własne jądro 
modelowania, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba konwersji plików pomię-
dzy poszczególnymi modułami. Do programów tego typu należą: Pro-BN 
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GINĘ ER, Unigraphics, CATIA, CADDS 5, DFAS. Systemy te podzielone 
są na funkcjonalne moduły, które można kupić oddzielnie w zależności od 
sposobu np. zorganizowania pracowni komputerowo - projektowej. 

Programy CAD/CAM z grupy high-end mają duże wymagania  
sprzętowe, jednak  rozwój sprzętu spowodował, że można już je urucha-
miać na szybkich komputerach klasy PC. Jedyną wadą tego typu systemów 
jest ich wysoka cena. 
 
5. OBSZARY ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH PROCEDUR  
KOMPUTEROWYCH W PROJEKTOWANIU MASZYN ROLNICZYCH 

Ważną cechą maszyn rolniczych jest praca w bardzo zróżnicowa-
nych warunkach eksploatacyjnych. Wykorzystywane są one do uprawy 
gleby, prac transportowych, oraz przy zbiorze różniących się między sobą 
roślin. Poddawane są złożonym obciążeniom, których parametry zależą od 
wielu czynników charakteryzujących zjawiska zachodzące na styku roślina 
– zespół roboczy i zespół roboczy - gleba. Maszyny rolnicze mogą posia-
dać własne źródło energii lub mogą być napędzane za pomocą ciągnika za 
pośrednictwem wału odbioru mocy WOM. Mogą być również ciągnione po 
polu (maszyny bierne). W związku z tym są one poddawane obciążeniom 
o szerokim zakresie amplitud i dużej zmienności w zakresie częstotliwości. 
Często więc, w trakcie ich projektowania mamy do czynienia z bardzo zło-
żonymi systemami, które generują liczne problemy dla projektantów [3]. 

 
5.1. Model obliczeniowy i komputerowa symulacja wytrzymałości 
wirtualnego modelu konstrukcji ram nośnych agregatu doprawiające-
go nowej generacji 

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych, zmierzająca do powiększania 
ich obszaru, wprowadzenie nowych technologii uprawy gleby polegających 
na łączeniu zabiegów uprawowych i siewnych oraz coraz szersze stosowa-
nie w rolnictwie ciągników o dużej mocy, stanowią główne przesłanki do 
przewidywania szybkiego wzrostu popytu na maszyny o dużych wydajno-
ściach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie opracowano agregat uprawowo 
siewny, który będzie łączyć funkcje dwóch maszyn - wału zagęszczającego 
glebę i zestawu do uprawy przedsiewnej. Dodatkowo, agregat będzie miał 
możliwość przyłączenia siewnika do rzędowego wysiewu nasion [4]. 

Do projektowanego agregatu opracowano dwie wersje ramy nośnej - 
ramę, której głównymi elementami nośnymi są dwie podłużnice o profilu 
prostokątnym (rama płaska) i ramę kratownicową (rama przestrzenna). 

W wyniku przeprowadzonej wstępnej analizy na modelach wirtual-
nych, konstrukcja ramy nośnej „przestrzennej” charakteryzuje się mniejszą 
masą użytych materiałów. Masa ramy „płaskiej” jest blisko 40% większa od 
masy ramy przestrzennej.  

Model obliczeniowy bazuje na teorii metody elementów skończonych 
i powstał na bazie geometrii ram nośnych agregatu. Geometria maszyny, 
po odpowiednim przygotowaniu, została zaimportowana do systemu kom-
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puterowego 1-DEAS, wyposażonego w moduł do obliczeń konstrukcji me-
todą elementów skończonych. 

Sposób wykonania modeli obliczeniowych (struktura siatki MES, wa-
runki brzegowe) przedstawiono na rys.3. 

. 

 
Rys. 3. Model obliczeniowy oraz wyniki brzegowe dla agregatu 

z przestrzenną ramą nośną [4]: 
1  - podparcie na dyszlu, 
2  - podparcie na końcach osi jezdnej, 
3  - masa skupiona odpowiadająca masie narzędzia sekcji I, 
4  - masa skupiona odpowiadająca masie narzędzia sekcji II, 
5  - masa skupiona odpowiadająca masie siewnika 
 

Każdą konstrukcję ram nośnych agregatu poddano analizie dla 
dwóch przypadków obciążeń: przypadek l - transport agregatu z podniesio-
nymi sekcjami roboczymi, przypadek 2 - transport agregatu z opuszczony-
mi sekcjami roboczymi tzw. transport agregatu na uwrociach. 

Najbardziej niebezpieczną pozycją maszyny jest pozycja z podnie-
sionymi sekcjami roboczymi, czyli pozycja transportowa po drogach pu-
blicznych. Agregat sześciometrowy w celu umożliwienia jego transportu po 
drogach publicznych musi być składany. W tym położeniu cała masa sekcji 
roboczych spoczywa pionowo na podłużnicach powodując ugięcie ram no-
śnych - przypadek 1. Dla przypadku 2 rozkład obciążeń ram nośnych jest 
inny. Występuje tam, oprócz nacisku masą narzędzi, również skręcenie 
ram nośnych sekcjami narzędziowymi rozłożonymi. Sekcje są blokowane 
przed obrotem opierając się o dolną powierzchnie profilu ram nośnych. 

Metoda obliczeń wytrzymałościowych pozwoliła przebadać konstruk-
cję dla przypadków obciążeń, zbliżonych do warunków rzeczywistych. Wy-
niki dostarczyły niezbędnych informacji o stanie konstrukcji, ze wskazaniem 
niebezpiecznych miejsc (rys 4 i 5) [4]. 

Takie analizy i porównania są szczególnie pomocne dla konstruktora, 
pozwalają bowiem na wybór optymalnego rozwiązania konstrukcji, zarówno 
pod względem trwałości i wytrzymałości, spełniając jednocześnie kryteria 
minimalizacji kosztów materiałowych. 
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Rys. 4. Naprężenia zredukowane [Pa] w ramie nośnej przestrzennej  

agregatu, przypadek 1, widok z przodu na tzw. przełamanie ramy nośnej [4] 

 

Rys. 5. Naprężenia zredukowane [Pa] w ramie nośnej przestrzennej  
agregatu, przypadek 2, środkowa cześć ramy [4] 

6. PODSUMOWANIE 
 Zdaniem autorki pracy korzyści płynące z komputerowego wspoma-
gania procesu projektowania maszyn rolniczych są bardzo duże. Należy 
wymienić tutaj przede wszystkim: 
1. Zastosowanie szybkich systemów cyfrowych pozwala, poprzez wielo-

krotne skrócenie czasu opracowania dokumentacji, na zmniejszenie 
kosztów projektowania, a także zwiększa możliwości przerobowe biura 
konstrukcyjnego; 

2. Zwiększenie możliwości korzystania z rozwiązań projektowych już ist-
niejących. 



182 

 

3. Możliwość obniżenia kosztów projektowanej maszyny poprzez optyma-
lizację rozwiązań. 

4. Podniesienie stopnia bezpieczeństwa, niezawodności i równomierności 
zużywania się poszczególnych elementów, poprzez zastosowanie me-
tod optymalizacji na etapie konstruowania maszyn; 

5. Możliwości prowadzenia obliczeń symulacyjnych na opracowanych 
modelach matematycznych danej maszyny. 
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Rola menedżera w kreowaniu wizerunku firmy 
Wszystkie podmioty gospodarcze mogą być postrzegane w różnym 

świetle, którego pozytywny lub negatywny charakter wpływa na nasze na-
stawienie – sympatię i antypatię, a także na sposób postępowania wzglę-
dem nich. Wizerunek jest czynnikiem  decydującym o powodzeniu na rynku 
przedsiębiorstw oraz oferowanych przez nie produktów i usług. 

Miniony wiek przyniósł ze sobą wielkie zmiany – od elektryczności, 
przez silniki spalinowe na komputerach i Internecie kończąc. Obecnie – 
praktyczne wykorzystanie licznych osiągnięć techniki sprawiło, że Ziemia 
stała się „mała”, a rynek uległ globalizacji. Jakość i efektywność ekono-
miczna stymulowane są przez wolny rynek, obserwuje się wzrost po-
wszechnej dostępności wielu dóbr i usług. Duże przedsiębiorstwa mogą 
sobie pozwolić na działanie z dużym rozmachem, inwestowanie środków 
zarówno na działalność jak rozwój, jednak o sukcesie rynkowym w pierw-
szej kolejności wcale nie decyduje wielkość firmy.  

Głównym wyznacznikiem powodzenia na rynku są obecnie zasoby 
niematerialne jak wiedza, marka, tożsamość, reputacja, wizerunek.  Gwał-
towny rozwój rynku i narastająca konkurencja sprawiają, że same działania 
promocyjne nie są już wystarczające dla przetrwania firmy. Podstawą ist-
nienia przedsiębiorstwa jest stworzenie dobrego wizerunku organizacji czy 
też samego produktu oraz ciągłe dbanie o niego.  

W ostatnich latach pojęcie wizerunku firmy nabierało nowego zna-
czenia, obecnie pozytywne wyróżnienie się na tle konkurentów i zwrócenie 
na siebie uwagi uważa się za jeden z najważniejszych warunków sukcesu 
rynkowego. 

Niezmiennie każdego dnia nowe firmy pojawiają się na rynku – jed-
ne szybko kończą swoją działalność, niektórym udaje się przetrwać, ale nie 
są wyraziste – nie odnoszą oczekiwanego sukcesu. Tylko nieliczne dbają o 
to aby ich działania były spójne, czytelne i jednakowe dla całego otoczenia. 
Kiedy przedsiębiorstwo działa zgodnie z poczynionymi wcześniej deklara-
cjami i prezentowanymi przekonaniami, buduje sobie wiarygodność w oto-
czeniu. Proces budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa nie 
może przebiegać niezależnie od sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa i w je-
go otoczeniu, a określenie innych mianem konkurencji wymaga od każdej 
firmy zdefiniowania własnej tożsamości.  
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Tożsamość organizacyjna (ang. corporate identity), to zespół cech 
jednoznacznie wyróżniających firmę na tle otoczenia. Wyraża się ona w jej 
indywidualnym charakterze w formie wizerunkowej. Jednocześnie winna 
być to spójna całość wspierająca działania przedsiębiorstwa.10 Zdaniem J. 
Penca, tożsamość organizacji stanowi zespół atrybutów i wartości, które 
umożliwiają prezentowanie siebie i swoich osiągnięć w sposób szczególnie 
wyrazisty.  Istotą tożsamości jest takie przedstawienie się otoczeniu, aby 
identyfikacja zarówno firmy, jej wyrobów i usług była bezbłędna. Celem na-
tomiast jest wyróżnienie się organizacji na tle konkurentów.11 Jak można 
wnioskować – tożsamość nie jest jedynie opisem pewnych atrybutów, ale 
również ich oceną na tle konkurentów. „Tożsamość  organizacyjna daje 
wewnętrznym i zewnętrznym odbiorcom przedsiębiorstwa informację o tym, 
czym jest firma, jak się zmienia, dokąd zmierza i jakie reprezentuje warto-
ści”12  

Przez stulecia zmieniało się zarządzanie tożsamością. Poczynając 
od projektowania graficznego, kończąc na wizji zadań kulturowych i spo-
łecznych, które stają się celem misji organizacji. Obecnie systemy zarzą-
dzania tożsamością obejmują wiele elementów takich jak kultura organiza-
cyjna, komunikacja z otoczeniem, misja, wizja i reputacja przedsiębiorstwa. 
Zarządzanie tożsamością to logiczny, uporządkowany ciąg przedsięwzięć, 
które składają się na planowanie, realizację i kontrolę działań wizerunko-
wych organizacji zmierzających do osiągnięcia wymiernych celów rynko-
wych.13 Jest to zestaw metod mających na celu analizowanie, redefiniowa-
nie i utrwalanie corporate identity. Polega natomiast na ciągłym i dyna-
micznym sterowaniu aktywami niematerialnymi organizacji, przekazywaniu 
otoczeniu informacji o firmie – czym ona jest, jak się zmienia, dokąd zmie-
rza i co wyróżnia ją od aktualnych i potencjalnych konkurentów. Efekty za-
rządzania tożsamością organizacyjną można podzielić, ze względu na ich 
charakter na ilościowe (wzrost efektywności, wzrost wartości przedsiębior-
stwa – w długiej perspektywie) oraz jakościowe (wizerunek, umocnienie re-
putacji organizacji).  Efekty ilościowe wpływają na jakościowe, pierwsze są 
łatwe do zmierzenia, drugie natomiast silnie oddziaływają na otoczenie i 
wnętrze przedsiębiorstwa. W obecnych, burzliwych warunkach otoczenia 
ilościowym efektem zarządzania tożsamością jest utrzymanie na wysokim 
poziomie efektywności organizacyjnej (stopnia osiągania przez firmę po-
stawionych celów i zadań), długookresowo – wzrost wartości firmy. 

                                                           

10 K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, 
Warszawa 2005, s. 140;  
11 J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, [w:] Marketing Serwis 1998, nr 4, s. 4-9 
12 A. Zarębska, Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną 
firmę?, Difin, Warszawa 2008, s. 9  
13 http://www.twoja-firma.pl/slownik/zarzadzanie-tozsamoscia.html 

http://www.twoja-firma.pl/slownik/zarzadzanie-tozsamoscia.html
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Zarówno powstanie jak istnienie firmy są ściśle uzależnione od ist-
nienia odbiorcy dla oferowanych przez nią dóbr czy usług. Pozyskanie 
klienta poprzedza kilka etapów: nawiązanie kontaktu, przekonanie do za-
kupu, przyzwyczajenie do marki czy oderwanie od produktu konkurencji – 
wszystkie uwarunkowane są posiadanym wizerunkiem. Należy jednak pa-
miętać, że konsument bombardowany jest ofertami rywali. Obecność wielu 
podmiotów na rynku jest pozytywne z punktu widzenia odbiorców, dla firm 
oznacza to jednak ciągłą walkę o klienta, pozycję w branży, dostawców, 
kontrahentów oraz kanały dystrybucji. W celu przetrwania, przedsiębior-
stwo musi odejść od aminowości i wykreować cechy, które odróżnią je od 
konkurentów przez budowanie własnego, unikalnego wizerunku. Dzięki te-
mu otoczenie będzie bezbłędnie identyfikowało firmę i jej produkty.14 Każda 
osoba, instytucja, organizacja, firma posiada pewien wizerunek, niezależnie 
czy tego chce, czy nie – nawet brak wykreowanego wizerunku jest pewne-
go rodzaju wizerunkiem. Słownik języka polskiego określa wizerunek jako 
podobiznę, odzwierciedlenie, odtworzenie, obraz czegoś. W literaturze an-
glojęzycznej używa się słowa image, czyli wizerunek, obraz, wizja. „Wize-
runek przedsiębiorstwa jest jego obrazem wśród ludzi, którzy się z nim spo-
tykają – klientów, kontrahentów, urzędników, pracowników i innych. Inaczej 
– jest on tym, co ludzie myślą o przedsiębiorstwie.” 15 „Wizerunek firmy nie 
jest tym, w co firma wierzy, że powinno znaleźć się w umysłach interesariu-
szy, lecz sumą odczuć, które przychodzą do głowy interesariuszom, gdy 
usłyszą nazwę firmy, zobaczą jej godło, kolory, produkty czy zauważą ja-
kiekolwiek przejawy jej działalności.”16 Wyróżnić możemy trzy typy wizerun-
ków, są to:17 

- Wizerunek zwykły (rzeczywisty) – to wizerunek zewnętrzny firmy, 
czyli to jak jest postrzegana przez otoczenie;  

- Wizerunek lustrzany – to wizerunek wewnętrzny – postrzeganie or-
ganizacji przez nią samą;  

- Wizerunek pożądany – określa jak firma pragnie być postrzegana 
przez otoczenie; 

- Wizerunek optymalny – stanowi kompromis możliwy do osiągnięcia.  
Wizerunek pożądany to image docelowy - organizacja dąży do jego osią-
gnięcia przez podejmowanie działań o charakterze długookresowym. Krót-
kookresowo – firma zawsze zdobywa jedynie wizerunek optymalny w da-
nym momencie. Proces tworzenia wizerunku może i niejednokrotnie podle-

                                                           

14 A. Talik – Orłowska, Rola wizerunku w dążeniu przedsiębiorstwa do sukcesu ,  
http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894 
15 W. Budzyński Public relations zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 
1998 
16 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wydawnictwo Triada, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej 2004 
17 opr. MK/PO, Reputacją firmy jest jej wizerunek i tożsamość;  
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/retorykawt.html 

http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/retorykawt.html
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ga w czasie pewnym modyfikacjom. Dzieje się tak, gdyż cele i struktura 
działania organizacji ulegają korygowaniu, a otoczenie – weryfikacji. Za-
sadniczym elementem jest trafne określenie stopnia zmian zależnych od 
celów rynkowych i komunikacyjnych.18 Istotne jest zatem, aby od samego 
początku działalności postawić za cel to, aby firma była postrzegana w ko-
rzystnym świetle. Ugruntowany wizerunek "dobrego” przedsiębiorstwa, któ-
re wytwarza "dobry" produkt, posiada ciekawą ofertę, a przy tym uważane 
jest za podmiot uczciwy i rzetelny, stanowi pierwszy krok do sukcesu firmy.  

Na swój wizerunek firma nie ma bezpośredniego wpływu (zależy on 
w dużym stopniu od doświadczeń życiowych i charakteru odbiorcy), może 
jednak pośrednio go kształtować. Niezbędna jest w tym celu umiejętność 
efektywnego zarządzania wizerunkiem, co oznacza systematyczne reali-
zowanie działań długoterminowych w celu komunikowania tożsamości 
przedsiębiorstwa i realizację założeń: 19 

- angażowanie pracowników w realizację wspólnej wizji i stawianych 
celów; 

- konsekwentne prezentowanie indywidualnego charakteru organiza-
cji, jej tożsamości i wyróżnienie jej na tle konkurentów; 

- precyzyjne określenie pozycji i wartości firmy na rynku. 
Przez konsekwentne komunikowanie otoczeniu jasno określonej tożsamo-
ści, firma aktywnie buduje swój wizerunek.  

Należy dążyć do zmniejszenia różnic między tożsamością wizerun-
kiem. W osiągnięciu tego celu służy pozycjonowanie. „Pozycjonowanie (...) 
to akt projektowania oferty i wizerunku firmy, którego celem jest zajęcie wy-
różniającego się miejsca w świadomości rynku docelowego.”20 Stanowi ono 
taktykę doprowadzenia maksymalnego zbliżenia wizerunku z tożsamo-
ścią.21 Celem pozycjonowania jest określenie i wypromowanie różnic po-
zwalających na wyróżnienie się w tłumie konkurentów, skłaniających do 
zakupu i lojalności a także wywołujących skojarzenia zgodne z przyjętą po-
żądaną tożsamością. Jednak opracowanie i przyjęcie wyraźnej strategii po-
zycjonowania nie wystarcza, należy jeszcze skutecznie przekazywać od-
biorcom informacje na jej temat.22 Służy temu komunikacja, trzeba jednak 
wyjść poza politykę promocji i wykorzystać wszystkie dostępne kanały mar-

                                                           

18 opr. MK/PO, Reputacją firmy jest jej wizerunek i tożsamość;  
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/retorykawt.html 
19 P. Misiurki, Dlaczego wizerunek firmy jest ważny? 
http://manager.money.pl/strategie/marketing_i_sprzedaz/artykul/dlaczego;wizerunek;firmy;
jest;wazny,219,0,313307.html 
20 P. Kolter Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s.308 
21 J. Filipek, Marka doskonała bez końca, Marketing w Praktyce Nr 4 kwiecień 2004, 
www.marketing.org.pl 
22 P. Kolter Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s.313-315 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/retorykawt.html
http://manager.money.pl/strategie/marketing_i_sprzedaz/artykul/dlaczego
http://www.marketing.org.pl
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ketingowe. Dla klienta źródłem informacji o firmie jest bowiem zarówno 
produkt, jego cena, jak promocja i dystrybucja. Klient na podstawie wszyst-
kich docierających do niego komunikatów, tworzy jej obraz, zatem marke-
ting mix, by wiernie oddawać obraną przez firmę pozycję, musi być spójny 
wewnętrznie. Wszystkie wysyłane przez firmę komunikaty muszą przeka-
zywać to samo, dzięki czemu wzmacnia się siła oddziaływania na otocze-
nie. Prowadzenie zintegrowanej komunikacji marketingowej prowadzi do 
zbudowania wizerunku pożądanego, który trafia do odbiorców. Jeżeli mar-
keting mix i pozycjonowanie prawidłowo spełniły zadanie, to osiągamy stan, 
kiedy wizerunek jest zgodny z tożsamością pożądaną, czyli firma odbierana 
jest tak, jak to zakładano. Nie można jednak poprzestać na tym etapie bu-
dowania wizerunku, gdyż zawsze istnieją konkurencyjne źródła, z których 
otoczenie może otrzymywać informacje o firmie (inni konsumenci, konku-
rencja, organizacje konsumenckie, i in.).  Wynika z tego wniosek, że należy 
nieustannie pracować nad przekazywaniem wizerunku firmy nie tylko kon-
sumentom, ale wszystkim interesariuszom. 

Wiele lat temu odkryto, że nie tylko cena i jakość stanowią główne 
czynniki decydujące o zakupie. W warunkach wysokiej konkurencyjności i 
niewielkich różnic cenowych, klienci zaczynają skupiać swoją uwagę na in-
nych wyróżnikach, takich jak zastosowane materiały, technologie, ochrona 
środowiska ale także możliwość swoistego kreowania własnej osobowości i 
stwarzanie okazji potwierdzenia swojego statusu społecznego. Najistotniej-
szym narzędziem, jakim dziś mogą posługiwać się konsumenci jest infor-
macja – ogólnodostępny zestaw danych, opinii, skarg, życzeń i zażaleń. In-
ternet jako niewyczerpalne źródło wiedzy, stwarza sytuację, w której prze-
kazywane przez organizację komunikaty na temat produktu nie wystarcza-
ją. Globalizacja sprawiła, że w kilka sekund możemy dowiedzieć się, co o 
danej firmie, jej artykule czy usłudze sądzą osoby na całym świecie. Istotne 
jest zatem, aby informacje, jakie docierają do klienta z różnych źródeł (fir-
ma, pracownicy, inni konsumenci, i in.) były spójne i nie zaprzeczały sobie. 

Kreowanie wizerunku poprzedzić należy wyodrębnieniem grupy je-
go odbiorców. Po przeprowadzeniu badań marketingowych w ramach gru-
py i ustaleniu oczekiwań interesariuszy, można ustalić strategię kreowania 
image’u. Trzeba dążyć do przedstawienia organizacji w sposób możliwie 
prosty i wyrazisty tak, aby informacje były zrozumiałe i zostały zapamiętane 
przez odbiorcę, który każdego dnia bombardowany jest ogromną ilością 
różnych przekazów. Taki sposób przedstawienia przedsiębiorstwa pomaga 
w skoncentrowaniu się na jego atutach. Gdy proces kreowania wizerunku 
zostanie rozpoczęty, należy konsekwentnie stosować go odnośnie do każ-
dego elementu firmy. Image winien odzwierciedlać się zarówno w nazwie, 
logo, oferowanym towarze, szyldach informacyjnych jak sposobie obsługi 
klienta. Można więc stwierdzić, że tworzony wizerunek charakteryzuje się 
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trzema głównymi cechami: prostotą, wyrazistością i konsekwencją. 23 
Utrzymywanie tego samego obrazu firmy przez dłuższy czas, jest korzystne 
– utrwala się on w świadomości klientów,  tworząc skojarzenia umożliwiają-
ce jej bezbłędną identyfikację. Firma powinna jednak prowadzić ciągłe ba-
dania marketingowe wśród najważniejszych odbiorców wizerunku, czyli 
konsumentów (klientów). Dostarczą one wiedzy na temat tego, jakie kom-
ponenty tożsamości są oceniane pozytywnie.  

„Żadna firma nie powinna zakładać, że zapewniła sobie bezpieczną 
pozycję, której nic nie zdoła zachwiać”.24 Wizerunek nie jest statyczny, oto-
czenie zmusza do korekty zarówno wizerunku jak tożsamości. Sytuacja ta-
ka może być wynikiem zmian na rynku, aktywności i działań konkurencji, 
nowych upodobań klientów, nastania nowej mody czy trendów.  Możliwa 
jest również sytuacja, gdy w wyniku sytuacji kryzysowej następuje spadek 
wartości reputacji firmy, lub prezentowany przez nią wizerunek powoduje 
negatywne jej postrzeganie. Zawsze, gdy okazuje się, że prezentowany wi-
zerunek nie spełnia oczekiwań firmy, należy wnikliwie przeanalizować sy-
tuację - czy warto skorygować image pod kątem zmian w otoczeniu (czy 
sama jego korekta będzie działaniem wystarczającym), a  może naprawia-
nie nie ma celu i należy wykreować nowy wizerunek? Zdarzyć się może, że 
mniejsze koszty pochłonie budowanie nowej tożsamości i nowego wizerun-
ku, niż próba naprawy obecnego – „złego”, gdyż zmiana przekonań nega-
tywnych jest bardzo trudna.  

Jak widać, pozytywny wizerunek firmy, to wynik zaplanowanych i 
konsekwentnie realizowanych działań. Jego kreowanie jest jednak uzależ-
nione od posiadania kilku istotnych atrybutów: 

- budżetu pozwalającego na przeprowadzenie działań całościowej 
identyfikacji, 

- dostępu do technologii umożliwiającej implementację opraco-
wanych rozwiązań, 

- zaangażowania zespołu ludzi przekonanych do idei i słuszności 
wypracowanych założeń oraz potrafiących przekazać swój entu-
zjazm innym. 

Obok pracowników, kapitału, technologii, jakości i produktu, wizerunek jest 
równorzędnym zasobem organizacji. Przenika on różne obszary firmy. Jest 
tworzony przez wszystkie jednostki organizacyjne świadomie lub przypad-
kowo. Odpowiednio zbudowany wizerunek firmy stanowi narzędzie walki o 
pozycję na tle konkurencji, pozwala on bowiem na odróżnienie się od in-
nych podmiotów o tym samym profilu działalności. Image odgrywa tym 
większą rolę, im bardziej rozwija się rynek. Dzięki niemu konsumenci, z 
                                                           

23 P. Kobus, Droga od tożsamości do wizerunku marki, 
http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=852813 
24 J. Altkorn, Wizerunek firmy, op. cit., s. 21 

http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=852813
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gąszczu technologicznie zbliżonych (lub identycznych) produktów, wybiera-
ją produkty firmy, do której mają zaufanie. Zjawisko to nazywane jest lojal-
nością wobec marki.25 

 Posiadanie dobrego wizerunku, przynosi korzyści dla pracowników i 
otoczenia, ułatwia szereg działań, takich jak: 26 

- Rekrutacja pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; 
- Motywowanie pracowników; 
- Kontakty z dostawcami; 
- Kontakty z odbiorcami; 
- Kontakty z firmami wspierającymi. 

Ponadto wizerunek (oraz tożsamość organizacyjna) wywiera bardzo silny 
wpływ na reputację firmy. Budowanie reputacji ma na celu stworzenie trwa-
łych pozytywnych  relacji z otoczeniem. Jak twierdzi P. Sztompka, zaufanie 
to podstawowy wymiar percepcji społecznej, aktywuje się on spontanicznie 
i ma wpływ na odczucia i zachowanie zarówno jednostki, jak całych grup.27 
Image pozycjonuje firmę w świadomości społeczności, stając się ważnym 
czynnikiem budowania stosunków publicznych i dużym atutem w konku-
rencji. 28 Staje się on jednym z celów zarządzania, zobowiązując jednocze-
śnie do działań marketingu wewnętrznego, zatem do odpowiedniego moty-
wowania środowiska wewnętrznego, co przekładać się ma na efektywną 
sprzedaż produktów i usług. Kiedy interesy firmy są przez pracowników po-
strzegane jako ich własne, wtedy wykazują oni większą skłonność do 
przyjmowania dodatkowych obowiązków, jednocześnie – pracują wydajniej. 
Zaczynają traktować reputację firmy, jako pewien wyznacznik atrakcyjności 
pracy i identyfikują się z miejscem zatrudnienia.  

Należy podkreślić, że wizerunek nie może być trwały, statyczny. 
Jest on bowiem zależny od percepcji interesariuszy. Percepcja, to świado-
mość otoczenia, proces postrzegania, rozpoznawania, selekcjonowania i 
interpretowania bodźców, w celu nadania sensu rzeczywistości.29 Postrze-
ganie przebiega selektywnie (zależne jest od nastawienia, potrzeb, przeko-
nań, chęci, charakteru czy doświadczeń odbiorcy) i generuje subiektywny 
obraz – image. W przypadku niektórych dóbr i usług, dużą rolę odgrywa au-
towizerunek konsumenta – nabywa on dobra i usługi firm, których wizeru-

                                                           

25 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów Modele, motywacja i pomiar, WN PWN, 
Warszawa 2008, s. 9-31 
26 A.Talik – Orłowska, Rola wizerunku w dążeniu przedsiębiorstwa do sukcesu 
http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894 
27 P. Sztompka, Zaufanie Fundament społeczeństwa, Problemy zarządzania, 3/2007 (17): s. 
89; 
28 Jerzyk E., Stefańska M., Wizerunek przedsiębiorstwa, [w:] Kompendium wiedzy o 

marketingu, WN PWN, Warszawa 2006, s. 250-254 
29 http://pl.wikipedia.org/wiki/Percepcja (W. Kopaliński) 

http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894
http://pl.wikipedia.org/wiki/Percepcja
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nek zgodny jest z jego własną tożsamością,  lub dających okazję do po-
twierdzenia (czy nawet manifestowania) statusu społecznego.  

Image wymaga ciągłej pracy, nieustannego doskonalenia. Konieczne są 
badania opinii, dogłębna znajomość konkurencji, nie można jednak zapo-
mnieć o audycie tożsamości rzeczywistej.  

Ostatnie lata przyniosły modę na tworzenie w firmach działów Public Rela-
tions. To na nich spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie pozytywne-
go wizerunku produktu, marki i całej organizacji. Jednostki te organizują 
liczne akcje mające na celu zjednanie jak największej rzeszy zwolenników 
promowanej usługi, czy produktu. Niestety z działaniami tymi bardzo rzad-
ko w parze idę pomiary skuteczności. W firmach brak jakichkolwiek badań 
na temat efektywność tych przedsięwzięć, które jak powszechnie wiadomo 
nie należą do najtańszych.30 

Cały proces kreowania wizerunku wymaga dużych nakładów za-
równo finansowych jak intelektualnych. To menedżerowie firmy odpowie-
dzialni są za wszystkie etapy budowy i kontroli wizerunku. Definiując rolę 
menedżera w organizacji i jego wpływ na organizację, nie sposób podjąć 
się uogólnienia, wprowadzić należy kryteria podziału, różnicujące szeroko 
pojęty ogół. Griffin, w oparciu o literaturę światową, przedstawia dwa współ-
istniejące podziały, na: 

- Zarządzanie na różnych szczeblach organizacji; 

- Zarządzanie w obszarach organizacji. 
Jednak niezależnie od szczebla, na jakim się znajdują, lub dziedziny, w ja-
kiej działają, wszyscy menedżerowie muszą odgrywać w organizacji pewne 
role i wykazywać pewne umiejętności. Zaspokajają oni w ten sposób okre-
ślone potrzeby organizacji, ponosząc przy tym określoną odpowiedzial-
ność. 

Z badań Henry’ego Mintzberga wynika, że menedżerowie pełnią w 
organizacji dziesięć podstawowych ról zgrupowanych w trzech kategoriach. 

 

 

 

                                                           

30 Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, WN PWN, 
Warszawa 2005, s. 15-32 
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Tab. 1 Podstawowe role kierownicze wg Mintzberga 

Kategoria Rola Przykładowe działania 

Interpersonalna 

Reprezentant Udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu 

Przywódca Zachęcanie pracowników do zwiększenia wydajności 

Łącznik Koordynacja działań dwóch grup projektujących 

Informacyjna 

Obserwator Śledzenie sprawozdań branżowych, aby nadążać za 
rozwojem wydarzeń 

Propagator Wysyłanie notatek prezentujących nowe inicjatywy or-
ganizacji 

Rzecznik Wygłaszanie przemówienia w dyskusji na temat pla-
nów wzrostu 

Decyzyjna 

Przedsiębiorca Opracowanie nowych pomysłów innowacyjnych 

Osoba przeciwdziała-
jąca zakłóceniom  Rozwiązywanie konfliktu między podwładnymi 

Dysponent zasobów Dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżeto-
wych 

Negocjator Negocjowanie porozumienia z ważnym dostawcą albo 
związkiem zawodowym 

Źródło: R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, War-
szawa 2007, s. 17 
 

Wszystkie wyżej wymienione role menedżerów znajdują swoje za-
stosowanie w procesie kreowania wizerunku i, co istotne, żadna z nich w 
ramach całej organizacji nie może być pominięta. Ważne jest, aby wszelkie 
działania menedżerów podejmowane były z myślą o budowaniu wizerunku i 
tożsamości organizacji.  

Podsumowując - każda firma posiada swoją własną, indywidualną 
tożsamość, którą komunikuje otoczeniu. Pojęcie tożsamości obejmuje nie 
tylko nazwę czy logo, ale również treść i formę działań odróżniających firmę 
od konkurencji. To co firma prezentuje sobą – czy prowadzi działania spon-
soringowe (i jakie), czy udziela się w społeczności lokalnej, jak reaguje na 
sytuacje niespodziewane i kryzysowe – wszystkie te elementy mają równie 
duże znaczenie jak nazwa czy hasło reklamowe jakim firma się posługuje. 
Firmy konsekwentnie pracujące nad budowaniem swojej tożsamości bar-
dzo wyraźnie odróżniają się od swoich konkurentów. Dzieje się tak, gdyż 
począwszy od nazwy firmy i jej logo, przez wszystkie publikowane przez 
nią materiały, na działaniach sponsoringowych skończywszy – wszystko 
realizują wedle sprecyzowanego scenariusza postępowania. Określając jak 
pragną być postrzegani jednocześnie określają jak powinni postępować.  
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Wizerunek - to obraz marki powstający w umysłach interesariuszy 
po odebraniu i przyswojeniu sygnałów jakie firma wysyła przez budowanie 
swojej tożsamości. Rzeczone sygnały każdy poddaje interpretacji, co wyni-
ka z indywidualnych parametrów percepcji i postrzegania otoczenia. Celem 
przedsiębiorstw jest zatem aby image, czyli wyobrażenia interesariuszy był 
możliwie najbardziej zgodny z kreowaną przez firmę tożsamością, czyli 
tym, jak chce ona być widziana. Na swój wizerunek organizacja nie ma 
wpływu bezpośredniego, ale dzięki szeregowi efektywnych działań, może 
go aktywnie kreować. 

Silny, spójny i konsekwentny wizerunek jest narzędziem służącym 
budowaniu reputacji firmy. Ona natomiast decyduje o codziennym powo-
dzeniu firmy oraz buduje jej przewagę konkurencyjną. Produkty, usługi i 
akcje firm o dobrej reputacji są chętniej kupowane, zatem ich dochody są 
stabilniejsze. Zdobywa się przychylność banków do udzielania kredytów i 
współpracowników na stawiane warunki. Łatwiej jest pozyskać zmotywo-
wanych i kompetentnych  pracowników oddanych firmie. Firmom posiada-
jących lojalnych i przychylnych klientów i kontrahentów łatwiej jest prze-
trwać kryzys w branży.  

Zarząd winien podkreślać rolę menedżerów wszystkich szczebli w 
procesie kreowania wizerunku całej organizacji i kłaść duży nacisk na 
utrzymanie go wysokim poziomie, ponieważ niezależnie od zakresu obo-
wiązków, każdy pracownik działa na rzecz umacniania image’u firmy. Wize-
runek stanowi świadectwo wystawiane organizacji przez otoczenie – świa-
dectwo umiejętności budowania własnej tożsamości i dbałości o reputację. 
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Маточкина Яна Александровна 
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Кафедра экономики и предпринимательства 
 

Биоэнергетика как источник устойчивого энергообеспечения 
России 

ВВЕДЕНИЕ 
     На рубеже XXI века человечество столкнулось с глобальными 
социальными, экономическими и экологическими проблемами. 
Переживаемый миром энергетический кризис пока не нашёл своего 
разрешения и продолжает углубляться, особенно в регионах со 
скудной ресурсной базой, к которым в частности относится 
Европейский союз. Поэтому власти и бизнес таких стран всё активнее 
занимаются поисками источников устойчивого энергообеспечения за 
пределами нынешней традиционной углеводородной энергетики. В 
связи с этим всё более актуальным становится вопрос использования 
возобновляемых источников энергии: энергии водных потоков, ветра, 
солнца, геотермальной энергии и энергии биомассы. Стимулом к 
развитию биоэнергетики как важного сегмента современной 
энергетики послужил мировой энергетический кризис  1972-1974 г.г., 
повлекший за собой  рост мировых цен на органические 
энергоносители – бензин, керосин, дизельное топливо,  и повышение 
глобальной температуры на Земном шаре из-за увеличивающегося 
парникового эффекта. При этом, если 20-30 лет назад в мире развитие 
биоэнергетики, как одного из видов возобновляемых источников 
энергии, определялось главным образом  требованиями 
экологической безопасности, то в настоящее время в первую очередь 
- сокращением мировых запасов ископаемого топлива, прежде всего, 
нефти и газа. 
    За всю свою историю человечество уже использовало до половины 
извлекаемых запасов традиционного ископаемого топлива, а 
существующий спрос на него опережает прирост располагаемых 
запасов чуть ли не вчетверо. По оценкам международного 
энергетического агентства спрос на первичные энергоресурсы к 2030 г. 
возрастёт до 17 млрд.т. в нефтяном эквиваленте против 11.7 млрд.т в 
2006. При современной структуре энергобаланса для его 
удовлетворения только по нефти потребовалось бы ввести в оборот 
запасы, в шесть раз превышающие нынешние запасы Саудовской 
Аравии. К тому же обстановка на мировом энергорынке кардинально 
изменилась – на него вышли новые станы-потребители, такие как 
Бразилия, Россия, Индия и Китай. По прогнозам на их долю придётся 
до 90% прироста и  50-60% объёма спроса на первичную энергию.[1] 
    В этих условиях для достижения целей покрытия энергодефицита, 
сокращения негативного воздействия на окружающую среду, 
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сокращения зависимости от энергоимпорта, для стран, где 
собственная добыча не обеспечивает полностью потребности в 
энергии, растёт роль возобновляемых источников энергии, в том числе 
и энергии биомассы. 
 Понятие «биомасса» относят к веществам растительного или 
животного происхождения, а также отходам, получаемым в результате 
их переработки. В энергетических целях энергию биомассы 
используют двояко: путем непосредственного сжигания или путем 
переработки в топливо (спирт или биогаз). Источниками её получения 
служат разлагаемые отходы сельского хозяйства (солома, навоз, 
трава и др.) и лесной промышленности (опилки, щепа, кора, сучья); 
продовольственные и непродовольственные сельхозкультуры и 
продукты их переработки (кукуруза, пшеница, ячмень, крахмал, рапс, 
жир, сорго и др.), фракции промышленного и коммунального мусора, 
содержащие клетчатку.  
     Но, как показала  практика, увеличение производства биотоплива 
может вести к уничтожению лесов и кустарников и даже 
возникновению дефицита по ряду пищевых продуктов (зерно, масло, 
вино) Подтверждением этому стал рост цен на продовольствие 2006-
2007 г.г.. Саммит прошедший 5-6 июня 2008 года в Риме под эгидой 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций констатировал, что цены на продукты питания 
достигли своего исторического максимума. Одной из главных причин 
повышения цен на продовольствие считается конкуренция за 
использование сельскохозяйственного сырья и его отвлечение  на 
рынок биотоплива. 
Ежегодно на Земле появляется 220 млрд. тонн биомассы (в пересчёте 
на сухое вещество). Энергосодержание ежегодно накапливаемое за 
счёт фотосинтеза биомассы в 10 раз превышает потребление топлива 
и энергии современным мировым сообществом. 
    
ПЕРСПЕКТИВЫ БИОТОПЛИВА В РОССИИ 
     В России развитие биоэнергетики, как правило, рассматривают с 
точки зрения снабжения электроэнергией труднодоступных районов с 
децентрализованным энергоснабжением, а так же районов с 
неустойчивым энергоснабжением. При этом не рассматриваются 
возможности энергии биомассы  в районах централизованного 
энергоснабжения, в то время, как современное развитие рынков 
энергоносителей уже делает её экономически конкурентоспособной  в 
странах ЕЭС и США. 
Сырьевая база развивающейся российской биоэнергетики 
представлена тремя составляющими: 
1) Отходами лесопромышленного комплекса (ЛПК) и 
деревообработки;  
2) Переработкой торфа; 
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3) Органическими отходами агропромышленного комплекса (АПК) 
и энергетическими плантациями 
Отходы ЛПК и деревообработки  
     Биоэнергетика на древесных отходах одна из молодых и 
быстрорастущих отраслей российской экономики. К древесной 
биоэнергетической отрасли относят производство биотоплива 
(пеллет), выработку тепловой и электрической энергии с 
использованием биотоплива, изготовление и поставку оборудования 
для производства и сжигания биотоплива. 
Формирование новой отрасли началось в начале XXI века с создания  
производств топливных гранул и брикетов из древесных отходов. До 
настоящего времени наблюдается интенсивный рост производства 
древесных топливных гранул: с 8 тыс. т  гранул выпущенных в 2005 
году до 240-300 тыс. т. в 2007 и 500-600 тыс. т в 2008 году.[2] 
Первые заводы по производству топливных гранул носили 
экспериментальный характер и создавались на базе переделанных 
комбикормовых линий, широко распространённых на всём 
постсоветском пространстве.  Собственники первых «пеллетных» 
заводов  не были готовы вкладывать крупные средства в развитие 
производства, несмотря на то, что топливный бизнес выглядел весьма 
перспективным, т.к.  будущее этой отрасли было слишком 
неопределённым. Однако уже к 2007 году в России насчитывалось 
более 40 заводов по производству топливной гранулы и ещё примерно 
столько же по производству топливных брикетов. В настоящее время в 
отрасли существует ряд проблем, препятствующих её полноценному 
развитию и успешному экспорту готовой продукции: 
1. Проблема логистики, которая,  прежде всего, связана с характером 
спроса. Потребители предпочитают работать с поставщиками по 
долгосрочным контрактам на поставку крупных (корабельных) партий  
на ежемесячной основе. Причём европейские трейдеры и потребители 
не готовы работать с топливом, упакованным в популярные в России 
биг-бэги, делающие приёмку и обработку грузов гораздо более 
медленной и дорогой.  В результате возникает проблема организации 
доставки произведённой гранулы с завода в порт и перегрузки её на 
суда.  Все возможные варианты решения этой проблемы требуют 
затрат на дорогостоящие расходные материалы, либо на инвестиции в 
дополнительное оборудование. Кроме того существующие портовые 
мощности уже сейчас являются дефицитом, что затрудняет создание 
специализированных терминалов для перегрузки гранулированного 
биотоплива в морских портах. А тем временем успешное развитие  
экспортного производства биотоплива зависит от наличия 
специализированных перегрузочных мощностей, которые позволят 
сделать доставку топливной гранулы за рубеж более экономичной. 
2. Проблема качества. На западе к качеству гранулы предъявляют 
достаточно жёсткие требования.  Большинство российских 
производителей ориентируются на отходы первичной переработки 



196 

 

леса естественной влажности. Обеспечить соответствие гранул, 
произведённых из такого сырья, европейским стандартам гранул, 
произведённых из отходов глубокой переработки древесины – не 
простая задача. Кроме того, в России  стандарта на древесные 
топливные гранулы пока  нет. Производители в России в основном 
опираются на немецкий стандарт DIN 51731 (длина — не более 5 см, 
диаметр — от 4 до 10 мм, влажность не более 12 %, содержание пыли 
не более 0,5 % и т. д.); 
3. Проблема дефицита оборудования. Отлаженная в Западной Европе  
технология гранулирования часто даёт сбои в российских условиях, 
сталкиваясь при производстве с влажным сырьём, которое перед 
подачей в основную линию необходимо очищать, измельчать и 
сушить. Опыта практической реализации технологии, включающей 
подготовку и сушку сырья, недостаёт как в России, так и за рубежом. 
4. Проблема зависимости от экспортных рынков. Изначально в 
отрасли господствовало мнение, что в России рынка для реализации 
биотоплива (гранул и брикетов) нет,  и появится он не скоро. Поэтому 
производство данного биотоплива изначально было ориентировано на 
экспорт. Экспортная же деятельность всегда влечёт за собой 
дополнительные риски, связанные с колебаниями валютных курсов, 
техническими, языковыми и межкультурными барьерами, с 
необходимостью транспортировки продукции на большие расстояния 
и т.д. 
      Ввиду этих проблем  перспективным является развитие 
внутреннего рынка биотоплива на основе отходов  
лесопромышленного комплекса. В частности с начала 2000-х годов 
активно развиваются проекты по использованию и производству 
пеллет, особенно в Северо-Западном федеральном округе. Учитывая 
запасы древесины, пеллеты – очень перспективное для России 
направление использования биоэнергии. На долю России приходится 
около 25% мировых запасов леса. Лесной сектор играет важную роль 
в экономике более чем 40 субъектов Российской Федерации, 
продукция лесной промышленности в них составляет от 10% до 50% 
общего объёма промышленной продукции. Однако Россия отстаёт в 
производстве и торговле продукцией глубокой переработки древесины 
от ведущих стран мира, в частности Швеции, Финляндии. Для 
удалённых регионов торговля круглыми лесоматериалами становится 
невыгодной уже при их транспортировке более чем на 1000 км. 
Выходом из этой ситуации является производство продукции глубокой 
переработки из древесины с высокой добавленной стоимостью, а для 
её развития необходима энергия. Но энергетика удалённых лесных 
регионов зависит от закупок внешней энергии, а увеличение поставки 
энергоносителей из других регионов приносит дополнительные 
расходы. В этих условиях перспективным источником 
энергоснабжения являются местные энергоносители на основе 
древесного сырья – древесное биотопливо. 
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       Древесное биотопливо  является возобновляемым источником 
топлива, не наносящим вред окружающей среде.  Образующийся при 
его сжигании углекислый газ  не наносит вред окружающей среде, т.к. 
является частью природного карбонатного цикла.  
Источником древесного топлива могут быть лесосечные отходы, 
отходы лесопереработки (опилки, кусковые отходы), отходы 
сортиментной заготовки леса – древесная биомасса, остающаяся 
после лесозаготовок. 
      Реальным резервом для роста объёмов топливной древесины 
остаётся топливная щепа из леса и измельчённая древесная 
биомасса, т.к. другие, экономически наиболее доступные источники - 
опилки, кора, стружка, образующиеся на лесопильных заводах, 
целлюлозно–бумажных комбинатах и деревообрабатывающих 
предприятиях, используются почти полностью. Использование 
подобного топлива может помочь в решении проблем 
энергоснабжения малых городов и поселков, а также предприятий 
лесопромышленного комплекса.  
Рынок древесного биотоплива  в ближайшее время будет продолжать 
расти, а потребность в данном виде топлива увеличиваться как на 
Западе, так и в России. Строительство биотопливных заводов выгодно 
как с экологической и экономической, так и социальной точки зрения. 
Это и создание новых рабочих мест, и улучшение экологической 
обстановки, и экономическая выгода. 
 Переработка торфа 
      Торф является мощным потенциальным сырьём для производства 
биотоплива. По общим запасам торфа Россия занимает первое место 
в мире, его разведанные запасы составляют 176 млрд. т при 40%-ой 
влажности. Промышленный фонд его запасов в России составляет 31 
млрд. т с энергосодержанием 10.7 млрд. т у. топлива. Торф 
представляет собой прекрасное сырьё для производства синтез-газа 
методами пиролиза, быстрого пиролиза и газификацией. Из 1 т сухого 
торфа можно получить 500 кг синтез-газа и около 1500 м3 
биоводорода. Самыми богатыми по запасам торфа являются 
Уральский и Сибирский, Северо-Западный, и Дальневосточный 
федеральные округа. В энергетической стратегии России на период до 
2030 года торф упоминается как один из наиболее важных и 
перспективных источников топлива  на местном уровне. Основными 
направлениями использования торфа будут удовлетворение 
коммунально-бытовых потребностей, а также потребностей сельского 
хозяйства и смежных отраслей. Предполагается  увеличение доли 
использования торфа в топливно-энергетическом балансе 
торфодобывающих регионов с сегодняшних незначительных уровней  
до не менее, чем 8 – 10 %.[3] 
Биоэнергетические плантации 
      В последнее время в мире активно развивается производство 
биотоплива из фотосинтетической биомассы, выращиваемой на 
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энергетических плантациях. Для этих целей применяются 
сельскохозяйственные культуры с высоким урожаем зелёной массы, 
высоким содержанием углеводов и менее прихотливые к 
климатическим особенностям того или иного региона. К таким 
культурам относятся сладкое сорго, топинамбур, слоновая трава, 
козлятник. В России  сладкое сорго предпочтительнее культивировать 
в южных регионах, а на остальной территории России хорошо 
развиваются многолетние травы – например, топинамбур, дающий до 
90 т/га клубней, содержащих до 16% углеводородов. Топинамбур – 
эффективное сырьё для производства биогаза. При урожае 90 т 
зелёной массы и 30 т/га клубней можно получить до 17.5 тыс. м3 
биогаза и до 2.4 т. биоэтанола.[4] 
Однако, аналитики сходятся во мнении, что России пока невыгодно 
производить биоэтанол для внутреннего потребления. Российский 
автопром не готов к подобным переменам: отечественные машины не 
приспособлены работать на биотопливе, кроме того в России 
существуют налоговые проблемы со спиртосодержащей продукцией, к 
которой относится биоэтанол. Одним их прекрасных видов сырья для 
производства биоэтанола является меласса – отход производства 
сахара из сахарной свёклы. В России её образуется до 1.1 млн. т/год. 
Из всей российской мелассы можно получить до 388 тыс.т этанола, 
что может обеспечить весь АПК смесью бензин: бутанол (95:5), 
потребность в котором составляет примерно 350 тыс.т. Однако 
основным сырьём в России для производства транспортного этанола в 
настоящее время является зерно. Но существуют виды сырья, 
альтернативные пшенице, выход этанола из которых  не ниже, чем из 
пшеницы.  
 Органические отходы агропромышленного комплекса (АПК) и 
энергетические плантации 
      Ещё одним источником получения биотоплива может быть 
агропромышленный комплекс. Развитие рыночной экономики и 
появление новых форм собственности в сельскохозяйственном 
производстве потребовали разработки высокорентабельных 
технологий и оборудования, работающих в любой климатической зоне, 
в любой точке, удалённой от централизованного энергообеспечения.  
По результатам исследований, проведённых в 2006 г. институтом 
энергетической стратегии России, современный  агропромышленный 
комплекс России производит в год до 625.2 млн. т. (225 млн.т. по 
сухому веществу) органических отходов с энергосодержанием  60 млн. 
т. у. топлива. Естественное разложение этих отходов даёт в год  
выброс диоксида углерода в объёме  412.5 млн. т, без какой-либо  
энергетической или экологической выгоды для хозяйствующих 
субъектов. 
Расчёты, базирующиеся на статистических данных о численности 
сельскохозяйственных животных на 1 января 2006 г., показывают, что 
в России ежегодно производится более 520 млн.т. животных отходов, 
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что при переработке может дать 20 млрд. м3 биогаза с 70%-ным 
содержанием метана. Если принять в расчёт все отходы российского 
АПК, то их ежегодное производство исчисляется 773 млн.т. 
Анаэробная переработка такого сырья может дать 62,5 млрд. м3 
биогаза и 121 млн. т высококачественных органоминеральных 
удобрений.  
Используя биогаз для получения других видов энергии, можно 
произвести 106 ГВт*ч электроэнергии или 1 млрд. ГДж тепла.  Для 
сравнения, с 2005 г. российский АПК использовал 1,6 млн.т дизельного 
топлива и 60 ГВт*ч электроэнергии. Таким образом,  
агропромышленное производство в России может перейти на 
автономное обеспечение энергией при условии рационального 
использования собственных органических отходов. Кроме того, 
остаточной энергии должно хватить на обеспечение всех 
потребностей в электричестве сельского населения  России, что 
повысит энерговооружённость сельскохозяйственного производства. 
Выработка одновременно  с биогазом экологически чистых, 
высокоэффективных удобрений позволит сократить применение 
минеральных удобрений и снизить энергозатраты в 
сельскохозяйственном производстве России. 
      Однако огромный энергетический потенциал отходов российского 
АПК остаётся практически нереализованным, исключение составляет 
утилизация концентрированных стоков некоторых предприятий 
пищевой промышленности и переработка продуктов сельского 
хозяйства.  
Помимо АПК существует целый ряд источников органических отходов, 
пригодных в качестве сырья для производства биогаза. Это, например, 
получение биогаза из твёрдых бытовых отходов (ТБО), осадков 
сточных вод, содержимого свалок. 
Годовое производство ТБО в России насчитывает 35 млн.т., что 
составляет 337 кг на человека в год. Более 96% этих отходов в России 
вывозится на свалки  и полигоны. В то же время ТБО на 40% состоят 
из легкодеградируемых пищевых и биологических отходов, которые 
производятся в объёме 14 млн. т и содержат в среднем 50% сухого 
вещества. Из биоотходов  можно было бы получать ежегодно 2.1 
млрд. т биогаза с содержанием метана 70%. Кроме того удалось бы 
производить 2.3 млн. т высококачественных удобрений. Оба продукта 
анаэробной переработки могли бы утилизироваться в городском 
хозяйстве при условии организации раздельного сбора биоотходов. Но 
в России сортировка отходов с выделением фракций, подлежащих 
вторичной обработке, приживается крайне медленно, всего в 
нескольких городах, и не позволяет уменьшить объёмы отходов более 
чем на 1%.  
Вывоз на свалки остается наиболее распространённым путём 
утилизации ТБО в России. Точных данных о количестве свалок в 
нашей стране не существует из-за её огромной территории, 
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непрозрачной статистики и существования тысяч 
несанкционированных свалок. Однако расчёты показывают, что в 
целом свалки занимают площадь в 0,8 млн. га, которая в восемь раз 
превосходит территорию Москвы. Под них из оборота выводятся не 
только бросовые земли, овраги и карьеры, но и плодородные 
чернозёмные почвы. Спонтанная активность анаэробной микрофлоры 
внутри свалок ведёт к образованию биогаза (5-10 м3/т в год). 
Свалочный газ, если его не извлекать  и не собирать, просачивается 
сквозь толщу отходов и освобождается в атмосферу, вызывая 
загрязнение воздуха, усиление эффекта глобального потепления и 
увеличение риска местных пожаров и взрывов. Ежегодная эмиссия 
метана из Российских свалок измеряется 0.7-1.3 млрд. т, количество, 
сравнимое с тем, которое может быть получено при анаэробной 
переработке всех бытовых отходов в России. Разработано и 
находится на различных стадиях внедрения несколько систем 
извлечения биогаза из содержимого свалок и его преобразования в 
электроэнергию. Однако в России существуют экономические  
барьеры для применения таких систем: производимый таким образом 
продукт дороже, чем электричество, получаемое на базе ископаемого 
топлива или вырабатываемое атомными электростанциями. 
Биологические отходы являются наиболее перспективным, но не 
единственным видом ТБО, который может быть использован для 
получения биогаза. Также сырьём для производства биогаза  могут 
стать осадки сточных вод (ОСВ), их в России ежегодно производится 
свыше 80 млн. м3 с содержанием сухого вещества 3%. Россия 
обладает 60-летним успешным опытом использования термофильных 
анаэробных процессов для переработки таких осадков. В настоящее 
время этот опыт применяется практически только на сооружениях по 
очистке сточных вод в Москве. Между тем, расчёты  показывают, что 
анаэробная переработка всех осадков сточных вод, образующихся в 
России, позволит получить 0,6 млрд. м3 биогаза с содержанием 
метана 70% и только 4 млн. м3 остаточного стабилизированного 
осадка с влажностью 70%, утилизация или вывоз которого 
представляют значительно меньшую проблему, чем исходных осадков 
сточных вод.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В России имеются значительные запасы ископаемого топлива (нефти, 
природного газа, угля и др.), страна является одним из крупнейших 
экспортёров энергоносителей. Это энергетическое богатство 
оказывает негативное влияние на развитие технологий по 
использованию альтернативных источников энергии в нашей стране, 
за исключением атомной энергии. Другими сдерживающими 
факторами являются финансовая слабость российского аграрного 
сектора и муниципальных властей, несовершенство законодательства 
в области переработки отходов и практическое отсутствие 
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государственной политики стимуляции использования 
возобновляемых источников энергии.   
Россия обладает огромным потенциалом производства биотоплив – 
как для насыщения внутреннего рынка, так и для экспорта, и может 
стать крупным мировым экспортёром биотоплив и занимать такое же 
место в их экспорте, какое она в настоящее время занимает в 
экспорте нефти и природного газа. 
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Evaluation of a tyre inflation system advantages in the conditions of 
czech republic 

ABSTRACT:  

The work is addressing a problem of combining great size and mass of ma-
chines with favourable soil treatment. It is presenting the tyre inflation sys-
tem as a solution of such problems. In the first part the it is described, how 
the system works. In the second part the use of the system is showed on 
both trailers in the Czech Republic that are equipped with this system. The 
use of the trailers and reference from owners and drivers are presented. In 
the conclusion the benefits are reviewed and some results of unofficial 
measurings are presented.  

Keywords: tyre inflation system, soil compaction, fuel consumption, tyre 
pressure 

INTRODUCTION 

In the last two decades the picture of agriculture has changed rapid-
ly. The number of people working in agriculture has decreased and the op-
eration demands remained the same or even increased. That means same 
amount of work has to be made by less workers. That is only possible by 
using machines and equipment capable of greater daily performance. The 
fact that machines has better daily performance is due to greater maximum 
load or working width. But that also means that those machines are heavier 
than ever so safety rules would be maintained. Farmers are battling with an 
interesting predicament. Occasions force them to use greater machines but 
those machines are having a negative influence on the soil structure due to 
their great mass and that is causing a soil compaction. There are some 
ways of combining the size and mass of a machine with favourable soil 
treatment.  
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Fig. 1 Air ducts leading through the drilled axle to the tyre valve. 

 

One of these ways is a tyre inflation system. Such system allows a 
quick change of a pressure inside the tyre when a change of outer condi-
tions occurs. The change is made by pressing a button and a driver usually 
doesn‘t have to leave a tractor’s cabin. System consists of a control panel, 
where driver sets pressure for both field and the road. The panel is con-
nected to a compressor which provides the needed amount of air for inflat-
ing the tyres on a higher pressure. In the case when pressure is decreas-
ing, the air from the tyres is released until desired tyre pressure is obtained. 
Ducts from the compressor leads through the drilled axles and lead to a 
tyre valve (fig. 1). In this case the axles has to be drilled during the manu-
facturing process. If the tyre inflation system is added later, air ducts are 
coming from the outer side of the wheel nave. The function is the same, on-
ly there is a danger of ripping off the air ducts with a obstruction by the 
road.   

The purpose of using such system is adjusting to certain conditions 
where trailer is working. During the transport on the road it is preferable to 
use higher pressures in the tyres. The tyres then have lower rolling re-
sistance force and the aggregating tractor is therefore having a lower fuel 
consumption. Also the tyres has longer durability, which can be an interest-
ing saving, when prices of new tyres are considered. On the contrary when 
trailer arrives to the field, it is preferable to use the lowest possible tyre 
pressure. When the pressure is low the tyres are deforming and their sur-
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face of contact is increasing. Greater surface of contact means lower pres-
sure on the surface. That means lower soil compaction, but also trailer is 
not burying in the ground and it is easier to pull. Which also means lower 
fuel consumption. In general it is possible to aggregate a tractor with lower 
engine power, which is usually much cheaper.  

Every tyre has a different recommended values of maximum load 
and maximum speed for every possible pressure. That is a precaution so 
the tyre would not be damaged because of incorrect use. Therefore the 
lowest and highest pressure value in the tyre has to be consulted with a 
manufacturer, so a maximum load of a tyre is not surpassed.  

PRACTICAL APPLICATIONS 

In the Czech republic the tyre inflation systems are used often on 
powerful tractors Claas Xerion. The purpose of this use is an increase of a 
surface of contact and improving the pulling chracteristics while maintaining 
a transport width of 3 m. But such system is also mounted on trailers (cur-
rently 2 in the Czech Republic), where the purpose is an adjusting for a 
work in two different conditions (road and field).  

 

Fig. 2 Annaburger HTS 22.79 with a slurry tanker from Švábenice 

First such trailer is Annaburger HTS 22.79 belonging to a farmer in 
the city of Švábenice near Vyškov in eastern Czech Republic (fig. 2). It was 
purchased at the end of 2008. The trailer is interchangeable system with 
slurry tanker and Schubmax superstructure. Schubmax is a bulk cargo plat-
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form that is emptied by a pushing shield. Tanker’s cubage is 18 cubic me-
ters and it is equipped with 12 meters wide dragging tube adapter. Under-
carriage was supplied with inflation system by german company PTG. 
Trailer has Alliance tyres 650/55 R26.5. The values of tyre pressure are 1,5 
for a field and 3,5 bar  for a road and a pressure changes as soon as driver 
presses a button. The change is a matter of minutes. The tanker super-
structure is used for taking out a waste from a biogas power plant. Schub-
max superstructure is used during the grain harvest in the summer and in 
the autumn when maize silage is being harvested for afformentioned bio-
gas power plant. Aggregated tractor is Massey Ferguson 8450 with engine 
power of 235 PS. According to an owner the tyre inflation system was pur-
chased because of a lower soil compaction caused by the tyres with a low 
pressure. Also the tyres are then less destroying the vegetation while the 
trailer is turning.    

The second farm using the tyre inflation system is ZD Bohuňovice 
just outside of Olomouc in the eastern Czech Republic. The trailer is once 
again Annaburger, but model HTS 29.79 with three axles and it was work-
ing in Bohuňvice since 2005 (fig 3.). Interchangeable trailer was purchased 
with tipper superstructure and slurry tanker superstructure with 21 cubic 
meters. Inflation system was again supplied by company PTG and as in the 
first example the ducts are leading through the drilled axles to the tyre 
valve.  

 

Fig 3. Fendt 924 with Annaburger from ZD Bohuňovice. 
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It is aggregated with Fendt 924 tractor, that is also equipped with 
tyre inflation system, but the ducts are leading from outer side of the wheel, 
because the system was mounted after the tractor was build. Trailer is used 
for more than 250 days per year. With tipper superstructure it is carrying 
away forage in the spring, grain in the summer and maize silage in the au-
tumn. Also it is travelling with grain to the dealers and it is fetching the min-
eral fertilizer. For example in 2010 it brought more than 900 tons of urea. In 
the spring and autumn it is also working with tanker superstructure with 4 m 
tine applicator and it is carriying out slurry and waste from biogas power 
plant. Trailer has Michelin Cargo Xbib tyres, 600/55 R 26,5 on all three ax-
les. When working on the field, the tyre pressure is at 2 bar and it is in-
creased to 4 bar when travelling on the road. The benefits of the system 
from owner’s point of view is reduced pulling demand of the trailer, better 
passability on the field and longer durability of the tyres, that were changed 
only once through the entire use of the trailer (5 years). Moreover tyres at 
the triple axle trailer are highly stressed during turning and high pressure is 
favourable for their longer lifetime. Despite that full slurry tanker with tractor 
weighs more than 40 tons and it is applicating using the tine applicator 
(which is additional requirement for power), it is being pulled by only 240 
PS tractor and it has no problem with it. This set of machines is the only 
one in the Czech Republic where both tractor and trailer is equipped with 
tyre inflation system.     

 

Fig. 4 Compressor at the side of the trailer and a classic oil filter used on 
tractors. 
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EVALUATION 

References from both farms were very positive. Owners and drivers agreed 
that main benefits are:  

 Better fuel consumption of the tractor 
 Lower soil compaction 
 Longer durability of the tyres 
 Less pulling requirement of the trailer 
 Better passability 

 
Additional cost of the tyre inflation system would be repaid by lower 

fuel consumption. Benefits of lower soil compaction are not expressible, 
although they are known. Because of small number of these systems in the 
Czech Republic the proper research is missing and precise estimation of an 
economic return would make easier decision making for other farmers. On-
ly small unofficial measuring were made in the Bohuňovice. It cannot serve 
as a proper research result, but it gives an idea of the benefits. When trav-
elling on the road with full tanker of slurry, the difference between 2 and 4 
bars was 0,11 litres per 1 kilometer. In the spring there was a compressor 
malfunction and the trailer was working with fixed pressure of 2,5 bar. Dur-
ing that day of work with slurry tanker the fuel consumption was approxi-
mately 113 litres per 100 km. When pressures are changing, it usually is 
100 litres per 100 km.    

CONCLUSION 

Tyre inflation system can be very effective as a way of reducing fuel 
consumption while maintaining low soil compaction. Both fuel consumption 
and soil compaction are one of the biggest problems in today agriculture. 
Such systems that are solving both help the farm to lower operation costs 
and therefore higher profits. References from czech farmers shows that use 
of a system brings almost no additional problems, besides maintenance. 
Employment of trailer with such system should be a subject of further re-
search so precise numbers are obtained. This with further increasing of a 
knowledge among farmers could help with expansion of tyre inflation sys-
tems.   
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Określenie dokładności odbiornika GPS w drzewostanach młodszych 
klas wieku 

STRESZCZENIE 

Coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie odbiorników GPS w 
pracach leśnych. Problemem jest jednak ich dokładność określania pozycji 
pod okapem drzewostanu. Podjęte badania miały na celu określenie do-
kładności odbiornika GPS w drzewostanach młodszych klas wieku i po-
równanie ich z warunkami wzorcowymi. W obu przypadkach wyznaczone 
zostały średnie punkty odniesienia i odchyłki w całym okresie badań oraz w 
wyznaczonych przedziałach czasowych. Stwierdzono, że poddany bada-
niom odbiornik ma małą dokładność w czasie pracy pod okapem drzewo-
stanu i nie jest polecany do precyzyjnych prac leśnych. Może jednak służyć 
jako urządzenie wspomagające pracę maszyn i robotników leśnych. 

Słowa kluczowe: GPS, dokładność odbiornika, współrzędne geograficzne 

WSTĘP 

Pierwszym satelitarnym systemem nawigacyjnym był amerykański 
system Transit. Został on w pełni uruchomiony w 1964 roku. W 1974 roku 
Rosjanie oddali do użytku swój wojskowy system nawigacyjny Cykada-M 
oraz cywilny system Cykada. Wszystkie te systemy pracowały w oparciu o 
efekt Dopplera tzn. na podstawie różnicy częstotliwości wysyłanej fali przez 
satelity oraz zarejestrowanej przez odbiornik, który porusza się względem 
źródła fali. Wraz ze zmianą odległości pomiędzy satelitą a odbiornikiem 
następowała zmiana częstotliwości. Nominalna dokładność tych systemów 
wynosiła ok. 100m.  

W 1973 roku rozpoczęto pierwszą fazę projektu GPS NAVSTAR – 
Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging. W 1995 
roku ogłoszono pełne możliwości tego systemu, a w 2000 roku Departa-
ment Obrony USA zdecydował się na zaprzestanie zakłócania sygnału dla 
użytkowników cywilnych. Obecnie są prowadzone prace nad rosyjskim sys-
temem Glonas, europejskim Galileo oraz chińskim Beidou. 

System GPS działa w oparciu o pomiar odległości pomiędzy satelitą 
poruszającym się po ściśle określonej orbicie a odbiornikiem. Odległość ta 
jest mierzona poprzez czas, w którym sygnał w postaci fali elektromagne-
tyczne pokonuje drogę od satelity do odbiornika. Aby ten czas był dokładny 
wykorzystuje się 4 cezowe zegary atomowe zamontowane na satelicie. 
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Odbiornik jest wyposażony w zegar kwarcowy, który jest synchronizowany 
z zegarem atomowym poprzez sygnał odbierany z czwartego satelity. 

Główna cechą odbiornika jest jego dokładność, na którą wpływają 
takie czynniki jak: szumy, zakłócenia w atmosferze, widoczność nieba, na-
dajniki i urządzenia wysokiego napięcia oraz ilość śledzonych satelitów. In-
nymi cechami odbiorników są czułość, odporność na sygnały zagłuszające, 
klasa dokładności, czas akwizycji oraz reakwizycji jak również dopuszczal-
ne przyspieszenie, przy którym odbiornik nie zerwie odbieranych sygnałów. 
Najczęściej spotykane odbiorniki wytrzymują przyspieszenie równe 4G tj. 
39,2 m/s2 

Najbardziej znaną dziedziną gospodarki wykorzystującą system 
nawigacji satelitarnej jest transport, który wykorzystuje GPS głównie do 
wyznaczania tras z punktu A do punktu B. W firmach transportowych sys-
tem wykorzystywany jest również do śledzenia samochodów i zbierania 
wszelkich danych na temat ich pracy. 

W ostatnich latach rozwinęło się rolnictwo precyzyjne wykorzystują-
ce system GPS do zautomatyzowania zabiegów agrotechnicznych oraz do 
zbierania danych na temat żyzności gleb i wysokości zbiorów, aby w póź-
niejszym czasie aplikować odpowiednie dawki nawozów na uprawianym 
areale. 

System GPS jest wykorzystywany przez naukowców do poznawa-
nia tras migracji oraz bytowania dzikiej fauny oraz ewidencji zanieczysz-
czeń. 

Coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie odbiorników GPS w 
pracach leśnych, zatem nie można pominąć zastosowania systemu nawi-
gacyjnego w tej dziedzinie polskiej gospodarki leśnictwie. Służy on do wy-
znaczania tras od miejsca składowania drewna do odbiorcy. Za pomocą 
odbiorników są lokalizowane i umieszczane na Leśnej Mapie Numerycznej 
obiekty naturalne oraz antropogeniczne. System GPS wraz z Leśną Mapą 
Numeryczną umożliwiającą skojarzenie połączenia pomiędzy lasem, a in-
formacjami o nim zapisanymi numerycznie w systemie informatycznym La-
sów Państwowych, stanowi poważne udogodnienie dla gospodarki leśnej. 
GPS ułatwia leśnikom wykonywanie prac związanych z zabiegami gospo-
darczymi. Pomaga w lokalizacji i określaniu powierzchni obszarów prze-
znaczonych do odnowień, poprawek, czyszczeń i trzebieży. Niejednokrot-
nie tradycyjne mapy papierowe zastępowane są przez leśników urządze-
niami przenośnymi z mapami numerycznymi i z obsługą GPS. 
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MATERIAŁ I METODY 

Celem badań jest określenie jak drzewostany młodszych klas wieku 
wpływają na odbiór sygnału i dokładność pomiaru położenia poprzez okre-
ślony odbiornik GPS, mający zastosowanie w leśnictwie.  

Do pomiarów zastosowano urządzenie GPS firmy Garmin, model 
60CS. Dla uzyskania odbioru sygnału lepszej jakości, odbiornik wyposażo-
no w antenę zewnętrzną. Zapis współrzędnych geograficznych położenia 
urządzenia następował co 20 minut.  

Dla realizacji celu pomiary zostały podzielone na dwa etapy. 

Pierwszym etapem było wyznaczenie średniego punktu odniesienia. Wy-
konanie pomiarów odbyło się na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji 
SGGW w Warszawie. Badania zostały przeprowadzone na dachu budynku 
Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych. Umieszczenie odbiornika w tym 
miejscu miało na celu wystawienie odbiornika na bezpośrednie działanie 
sygnału z satelit. Dzięki temu położeniu sygnał nie był zakłócany poprzez 
korony drzew, ani odbijany od ścian budynków. 

Drugim etapem było wykonanie pomiarów terenowych pod okapem 
drzewostanu w Nadleśnictwie Chojnów. Pomiary były przeprowadzone w 
drzewostanie sosnowym w wieku 16 lat.  

W obu przypadkach nie było możliwości wyznaczenia współrzęd-
nych geograficznych położenia odbiornika w sposób geodezyjny. 

Do obróbki i analizy danych użyto programów MapSource, Excel 
oraz Statistica. Dla obu etapów pomiarowych określone zostały współrzęd-
ne geograficzne średniego punktu położenia, odchylenie standardowe oraz 
minimalne i maksymalne odchyłki od średniego punktu położenia. Dodat-
kowo określono położenie urządzenia w wyznaczonych jednogodzinnych 
przedziałach czasowych w ciągu doby i odniesiono je do średniego punktu 
położenia. Wyniki zostały przedstawione w formie wykresów i tabel. 

 

WYNIKI BADAŃ  

W tabeli 1 zostały przedstawione obliczone średnie wartości współ-
rzędnych geograficznych punktu położenia, odchylenie standardowe oraz 
minimalne i maksymalne wartości skrajnych punktów położenia odbiornika. 
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Tabela 1. Współrzędne geograficzne średniego punktu odniesienia. 
W

sp
ół
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ęd

ne
 

Pomiary na terenie wydziału 

Średni 
punkt odnie-
sienia [’] 

O
dc
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le
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st
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rd

ow
e 

[’]
 

Wart. 
Min.  
[’] 

Wart. 
Max. [’] 

N 
52o 9,6418 0,0005 9,6390 9,6440 

E 
21o

 
3,1580 0,0006 3,1550 3,1610 
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Pomiary w drzewostanie 

Średni 
punkt odnie-
sienia [’] 

O
dc

hy
le

ni
e 

st
an

da
rd

ow
e 

[’]
 

Wart. 
Min.  
[’] 

Wart. 
Max. [’] 

N 
52o 7,3369 0,0162 7,1720 7,6530 

E 
20o 50,3804 0,106 50,2020 50,4780 

 

Na rysunkach 1a oraz 1b przedstawiono średnie punkty położenia 
urządzenia wraz z odchyleniem standardowym oraz skrajnymi zarejestro-
wanym punktami na terenie Wydziału (rys. 1a) oraz pod okapem drzewo-
stanu (rys. 1b).  

Po przeliczeniu jednostek współrzędnych geograficznych na miarę 
długości wykazano, iż odchylenie standardowe średniego punktu położenia 
na terenie Wydziału (rys. 1a) wyniosło odpowiednio 0,9m w kierunku N i 
0,7m w kierunku E. Daje to średnią dokładność odbiornika na terenie Wy-
działu wynoszącą 0,8m. 
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Rysunek 1a. Współrzędne geograficzne średniego punktu położenia urzą-

dzenia na Wydziale Inżynierii Produkcji. 

Pod okapem drzewostanu (rys. 1b) wartości te przedstawiają się 
następująco: odchylenie standardowe wynosi 30m w kierunku N oraz 
115,1m w kierunku E. Uzyskano tutaj średnią dokładność odbiornika pod 
okapem drzewostanu wynoszącą 72,6m. 

Skrajne zarejestrowane wartości położenia urządzenia od średnie-
go punktu położenia dla pomiarów przeprowadzonych na Wydziale wynio-
sły +4,1m i – 5,2m w kierunku N oraz +- 3,4m w kierunku E. W badaniach 
przeprowadzonych w drzewostanie wyniosły odpowiednio +585,4m i -
305,4m w kierunku N oraz +111m i -203,4m w kierunku E. 
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Rysunek 1b. Współrzędne geograficzne średniego punktu położenia urzą-

dzenia pod okapem drzewostanu. 
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Na rysunkach 2, 3, 4, 5 przedstawiono średnie wartości współrzęd-

nych geograficznych w ustalonych 24 jednogodzinnych przedziałach cza-
sowych. W każdej godzinie urządzenie GPS rejestrowało swoje położenie 
3 krotnie – rejestracja położenia następowała co 20min. Analiza danych w 
poszczególnych przedziałach czasowych miała na celu określenie, czy go-
dzina pomiaru oraz położenie satelity na orbicie ma wpływ na zarejestro-
waną pozycję.  
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Rysunek 2. Położenie punktów pomiarowych na Wydziale dla szerokości 
geograficznej N52o w poszczególnych przedziałach czasowych. 

Dla współrzędnych szerokości geograficznych (rysunek 2) przebieg 
średnich wartości ma układ sinusoidalny. Widoczna jest tu tendencja do 
wysuwania się punktów na północ w godzinach 6-10, 14, 19-23 oraz na po-
łudnie w godzinach 2-5, 11-13, 16-18. W pomiarach przeprowadzonych na 
Wydziale o godzinie 20 przez 14 dni pomiarowych urządzenie rejestrowało 
zawsze to samo położenie. Odchylenia punktów są wyraźnie większe w 
przedziale czasowym między godzinami 14-16. W pozostałym okresie cza-
sowym odchylenia są porównywalne.  
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Rysunek 3. Położenie punktów pomiarowych w drzewostanie dla szeroko-
ści geograficznej N52o w poszczególnych przedziałach czasowych. 

W badaniach przeprowadzonych w drzewostanie (rysunek 3) wy-
raźne odchylenia współrzędnych od średniego punktu położenia miały 
miejsce w godzinach 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14-16, 20-22. W pozostałych prze-
działach czasowych odchylenia od wartości średniej są niewielkie. W go-
dzinach 6, 12 i 22 punkty miały tendencje do wysuwania się w kierunku po-
łudniowym, a w godzinach 2-3, 15-17 punkty wysuwały się w kierunku pół-
nocnym. W pozostałych przedziałach czasowych punkty były równe lub 
bardzo bliskie punktowi średniemu 
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Rysunek 4. Położenie punktów pomiarowych na Wydziale dla długości 
geograficznej E21o w poszczególnych przedziałach czasowych. 

Podobnie jak w przypadku szerokości geograficznej, dla współrzęd-
nych długości geograficznych również jest zauważalny sinusoidalny prze-
bieg średnich punktów położenia. 
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Na terenie Wydziału (rysunek 4) w czasie całej doby wielkości od-
chyłek pomiarowych są porównywalne. Widoczna jest tendencja do wysu-
wania się punktów na wschód w godzinach 8-9 i 13-15 oraz na zachód w 
godzinach 0, 5, 11 i 17-21. 
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Rysunek 5. Położenie punktów pomiarowych w drzewostanie dla długości 
geograficznej E20o w poszczególnych przedziałach czasowych. 

W przypadku gdy urządzenie znajdowało się w drzewostanie (rysu-
nek 5) niewielkie odchylenia od średniego punktu położenia były zauwa-
żalne o godzinie 0 i 4. W pozostałych okresach odchylenia od punktu śred-
niego są znaczne. W godzinach 1, 9, 14 i 20-22 punkty miały tendencje do 
wysuwania się w kierunku wschodnim, a w godzinach 2-3, 5-8, 10, 12-13 i 
15-19 punkty odchylały się w kierunku zachodnim. 

PODSUMOWANIE 

Podczas analizy położenia średnich wartości współrzędnych punk-
tów pomiarowych zarejestrowanych w przedziałach godzinowych zarówno 
na terenie Wydziału, jak i w drzewostanie położenie kolejnych punktów 
przybrało układ sinusoidalny. Powodem takiego stanu rzeczy jest zapewne 
rozkład i przemieszczanie się satelitów po orbitach okołoziemskich. 

Badania wykazały, że w warunkach wzorcowych średnia dokład-
ność określenia współrzędnych pozycji punktu położenia urządzenia wy-
niosła 0,8m, natomiast pod okapem drzewostanu 72,6m. Oznacza to, iż 
duże zwarcie drzewostanu znacznie wpływa na dokładność badanego od-
biornika GPS. 

W czasie badań na otwartej przestrzeni na podstawie przeprowa-
dzonych analiz statystycznych można stwierdzić, iż położenie punktów 
pomiarowych przybrało charakter rozkładu normalnego. Pod okapem 
drzewostanu położenie punktów pomiarowych zatraciło tą tendencję. Ma to 
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zapewne związek z zakłóceniami związanymi z odbiciami fal sygnału od 
koron drzew oraz dużym rozrzutem punktów pomiarowych. 

O niekorzystnym wpływie okapu drzewostanu oraz przyczyną małej 
dokładności odbiornika w trudnych warunkach może świadczyć fakt, że w 
czasie 11 dni pomiarowych odbiornik stracił sygnał aż 252 razy, podczas 
gdy na otwartej przestrzeni w czasie 14 dni pomiarowych sygnał nie był 
utracony ani razu. 

Badany odbiornik wykazuje się zbyt małą dokładnością w trudnych 
warunkach, aby można go było zastosować do precyzyjnych prac leśnych. 
Pomimo tak złych wyników, nie można wykluczyć tego urządzenia całkowi-
cie z użytku na potrzeby leśnictwa. Z pewnością sprawdzi się on w zada-
niach niewymagających precyzji. Można go na przykład wykorzystać do 
wyznaczania tras. 
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The analysis of the state space of management process in the indus-
try applying expert systems 

 

SUMMARY 
The article explores a possibility of applying expert systems in such a 

filigree sphere as management process. The terms artificial intelligence, 
expert system, intelligent agent, state space are mentioned in the article. 
The object for study is ruling mechanisms at an enterprise (management). 
These mechanisms are analyzed in terms of the state space. The method 
of graphs is used in the article to visualize information. 

Key words: management process, expert systems, object study 

 
INTRODUCTION 

Nowadays enterprises and industries are well equipped with automa-
tion facilities due to modern development of science. Through the introduc-
tion of new technologies, companies are able to re-equip their production 
capacity with modern lines, which means producing competitive products, 
reducing costs and having a high-tech production in general.  

Recent development of information technology allows introducing the 
results of artificial intelligence research into the area of economics. Herbert 
Simon (1916-2001) was one of its first researchers to receive the Nobel 
Prize in economics. It happened in 1976 [2]. Applying artificial intelligence 
to economic and management processes has been of great interest to the 
international community since the 90s of the last century up to the present 
[5]. Producers of worldwide brands are paying great attention to the intro-
duction of such technologies into business processes. 

One way of the applying intelligent agents [3] is automation of enter-
prise management. 

First of all, it’s optimization of managerial decisions in accordance 
with realization of an enterprise business strategy and its economic oppor-
tunities. Secondly, it’s drawing up a plan of accomplishing the task, and fi-
nally, it’s the control of the proper execution of each item of the plan. 
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Foreign companies widely use expert systems in these developments. 
For example, American Express uses the expert system to determine 
whether it’s expedient to give credit to a company. Japanese Sanwa Bank, 
one of the world's largest banks, applies the expert system Best Mix to im-
prove the quality of their information on investments. [6] 

The expert system is a computer program that operates with 
knowledge in a particular branch to provide advice or solutions to problems. 
[2, с.12] 

The most important feature of these expert systems is the possibility 
of making decisions in unique situations, for which an algorithm isn’t known 
in advance and is formed from the initial data in the form of a line of reason-
ing (decision rules) from the knowledge base. And the tasks are expected 
to be carried out in conditions of incomplete, unreliable, multiple initial data 
and qualitative assessments of the processes. [1, с.8-9] It becomes possi-
ble due to the adaptive properties of the expert system. It means that the 
behavior of the program implementing this system is changing (for the bet-
ter) during a certain period of time. [4] 

Management automation is impossible without an analysis of existing 
management mechanisms, including both economic and psychological fac-
tors. 

This article analyses availability of certain algorithmic dependencies 
of existing structural elements of an enterprise. It defines static and dynam-
ic characteristics. The mechanism of their transformation, linkages between 
them and their interference are shown in the context of this term. 

DYNAMIC AND STATIC STATE SPACES 
In modern conditions effective management represents a valuable re-

source of the organization, along with financial, material, human and other 
resources. Consequently, improving efficiency of management becomes 
one of the directions to improving enterprise activity as a whole. The most 
obvious way to perfect the efficiency of working process is its automation. 
But the way, that is effective for strictly formalized production process, isn’t 
obvious for such a delicate sphere as management. [3] 

Management solution is a complex of social, economic and psycho-
logical events aligned in certain sequence. Changing this sequence both in 
its horizontal structure and in its depth (qualitative performance) can influ-
ence the outcome of the whole complex.  

This particular sequence can be characterized by a number of state 
spaces. The term state space is widely used in a similar kind of literature 
and is regarded as a set of all states achievable from the initial state [3], 
which characterizes the search for a solution of the problem as a process of 
finding solutions (chains leading to a solution of the problem) from the initial 
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state to the target one [4]. However, I wouldn’t use this terminology in de-
scribing a uniform physical environment, like a plane, and would associate 
it with the elements absolutely incompatible from the existing point of view, 
for example, a plane, prime cost, the number of working days a year and 
the number of products. 

The approach to solving problems using state spaces got its name by 
analogy with the situation in the theory of management, in which state 
spaces are also used for similar purposes [7]. The state space (D) can be 
defined not only as a set of states achievable from the initial state, but also 
as a set of measured values (parameters) that lead to carrying out problem-
solving process from the initial state to a whole. For example, the quantity 
(Q) is an element of the state space in our case as well, because it can be 
measured; location of an object in the universe can be described using the 
system of coordinates x, y, z; various locations of the object can also be 
viewed as completely different. 

D=(Q,S,…,N) 

Where  

S={Si} , i= 1,2,3,..,n. S – a set of locations of the object in the 
analyzed space 

Q={Qi}, i= 1,2,3,..,n, Q – quantitative characteristic of the ob-
ject 

N={Ni}, i= 1,2,3,..,n, N – other parameters of the object, for 
example, speed, mass, density, and so on (Even price or its prime cost can 
be measured values in our space.) 

I propose to consider this kind of space as a set of static and (or) dy-
namic elements. 

A distinctive feature of dynamic elements is the ability to change their 
own values. 

D(x)=f(Q,S,…,N)

Any dynamic element consists of a certain number of spatial states. 
This number can be changed under the influence of other dynamic ele-
ments.  The main core of a dynamic element is static space that can be de-
scribed by the number of states. The number can be neither decreased nor 
increased, because changes within it will lead to the destruction or to the 
reshaping of this space.   
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Figure 1. The example of state space 

In this figure 1 the states S and Q are static space. N is changeable 
special states. The set of N, Q, S forms a dynamic element. 

A numerically programmed machine can be demonstrated as an ex-
ample of a static state space which can be called the world of a numerically 
programmed machine. This machine is an agent in this world. The world is 
possible for the agent if it doesn’t contradict anything the agent knows. [2] 

To make a complete presentation of our problem in the state space 
it’s enough to specify the following points: 

1. The form of state description and, in particular, the description of the 
initial state; 

2. Operators and their influence on the state description; [7] 

In this case, the concept of world can be interpreted as a set of 
boundaries of the trajectories of physical motions of the controlled mecha-
nism of a numerically programmed machine in the space, and can perform 
a way of state description. The state space of the machine is physical posi-
tions specified by a program to produce a component. It’s logical to as-
sume, that the initial state is position 1. If the algorithm for the production of 
the component requires making 4 steps, it means that the static space of 
the machine has 4 positions. The number of spatial positions can be neither 
increased nor decreased, as it would change the boundaries of its world 
and reshape its static space.  
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The figure 2 shows the state space consisted of 4 positions of numer-
ically programmed machine.  

D(x)=f(S), where S={Si} , i= 1..4. 

Changing the machine’s operations from one position to another is 
carried out under the influence of a certain effect on its condition. In other 
words, the static space consisted of 4 spatial states in our example was 
imposed on the numerically programmed machine by a program or an algo-
rithm. P is a dynamic element in the algorithm. It’s logical to assume, that 
this algorithm can impose both 8 spatial states and 2 spatial states on the 
machine. (figure 3) 

Figure 3. The state space of numerically programmed machine 

D= (P,S) 

Where  S={Si} i= 1,2,3,..,n. S – a set of spatial states of a nu-
merically programmed machine; 

P={Pi}, i= 1,2,3,..,n, P – a dynamic component of the space, 
the algorithm of the machine. 

S(x)=f(P) 

In any case, the spatial state can also be described as a matrix. (table 1) 

S P Logic D
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Table 1. The matrix of the spatial state 
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It’s logical to assume, that the state space of a numerically pro-
grammed machine is a closed static system provided that the machine only 
has static elements. On the other hand, the static system of a numerically 
programmed machine is the core of the dynamic system of the workshop 
where the machine operates. The dynamic system may have additional 
spatial states, like the number of components (NQ), the number of working 
day hours (NT), etc. (figure 4) 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. The state space of machine with additional spatial states 

D=(P,S,NT,NQ) 

It becomes clear that additional spatial states can fall under influence 
and be updated by neighboring dynamic spaces. For example, the dynamic 
space of the supply department at an enterprise, where the numerically 
programmed machine operates, can update the number of dynamic state 
spaces of the workshop. 

 

INTELLIGENT AGENTS OF DYNAMIC SPACES AND THEIR INTER-
FERENCE 

Dynamic space must be able to respond to the influence of surround-
ing dynamic spaces by increasing or decreasing the number of their own 
states. Dynamic space unlimited by the influence of neighboring dynamic 
spaces tends to increase the number of its dynamic states and the quality 
of their presentation. 

By the example of a workshop, where a numerically programmed ma-
chine operates, it will look as follows. We must define the state spaces of 
the following elements:  

NS – supply department; 

NK – personnel department; 

NF – finance department; 

NT – the workshop where the numerically programmed machine operates; 

S 

P D 

and, or 

NQ NT 
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NC – sales department. 

Let’s assume that NS, NK, NF, NC, NT have dynamic elements, i.e. 
the abovementioned spaces are dynamic. 

The dynamic space of the supply department (NS) limits the dynamic 
space of the workshop (NT) by controlling the number of components (NQ) 
to be produced by our machine. The dynamic space of the personnel de-
partment (NK) limits working time of the machine up to one shift. Let’s re-
move these limits. The numerically programmed machine works in its world 
consisted of 4 states. However, the number of components (NQ) produced 
by the machine has increased. The dynamic space of the workshop (NT) 
has changed the number of produced components (NQ) by itself, and thus 
significantly influenced the dynamic space of the sales department (NC) 
and the finance department (NF).  

P=const; S=const; 

NT→maxNT→max ; NQ 

Since D(x)=f(P,S,NT,NQ,NS,NK,NF,NC) where NS=NK=0, then D(x) 
→max; 

Each spatial element in the world around us has either dynamic or 
static state space. In other words, the dynamic space must possess intelli-
gence, i.e. contain at least one intelligent agent. Each intelligent agent has 
a certain number of spatial states and at the same time tends to increase 
this number. The measurement of the space of each intelligent agent is de-
fined by the measurements of the spaces of neighboring intelligent agents. 
That is, each intelligent agent may influence the state space of its neighbor. 

Agents are autonomous, i.e. they must operate without direct interfer-
ence of the general controlling process. Thus, they control their own actions 
and internal state. Besides, the agent must sense the condition of the local 
environment, as well as be able to foresee situations. [8] 

There is also a hierarchy of intelligent agent classes in a dynamic 
structure, the so-called subordination structure. This structure allows exert-
ing influence on junior neighboring dynamic spaces and adjusting the influ-
ence of neighbors on the side.  

f(p)+f(s)+….+f(n)+f(i)→0;

Where f (..) – the result of the influence of a static or a dynamic com-
ponent. 

As we can see from this formula, the total result of influences in the 
equilibrium dynamic system must tend to "0". Consequently, an intelligent 
agent must remain responsive to other agents when discussing tasks, 
goals and corresponding processes. [8] 
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Therefore, a set of dynamic and static systems in the economic model 
can represent both dynamic and static systems, depending on the state 
space allotted by a senior dynamic system. 

Let’s demonstrate it with an example of our numerically programmed 
machine. Let’s suppose that the machine itself is a static element as men-
tioned above. The workshop where the machine operates is a dynamic el-
ement. The plant where the workshop is situated is also a dynamic ele-
ment. All the mentioned above is discussed in terms of the numerically pro-
grammed machine. 

If P=min // implying that P is the total result of influences, i.e. the sys-
tem is equilibrium  

Then D:=static // The space is considered as a static one in terms of 
the senior system. 

Else D:=dynamic; // The space is considered as a dynamic one in 
terms of the system itself. 

Thus we can draw a conclusion, that everything, that is situated out-
side our static system and belongs to a senior dynamic system, is consid-
ered as a dynamic system in terms of our static system. And similarly vice 
versa, everything that belongs to a class lower than ours is considered as a 
static system, and we are a dynamic system for them and can provide a 
junior class with dynamic spaces or deny them this right. It’s logical to as-
sume, that the dynamic space devoid of dynamic spatial states becomes 
static. And the static space can become dynamic being provided with at 
least one dynamic state. 

It’s also worth mentioning that the plant in our example can be con-
sidered as a static element with a rather limited number of spatial states in 
terms of the nation’s economics. The decrease of this number will lead to 
the destruction of its static system that is highly dynamic in terms of static 
elements within the plant. 

The sequence of intelligent agent transitions from one spatial state to 
another is determined by a dynamic algorithm based on mathematical 
model. This model allows searching for optimal solutions, determining their 
costs by the method of goals dissection and followers selection. This meth-
od of spatial state analysis is the basis of the mathematical model. 

Applying the works on artificial intelligence in economics will provide a 
reliable decision-making in an atmosphere of uncertainty, in other words, in 
cases when the analyzed sphere can’t be determined with set boundaries 
or defined by precise formulas because of presence of other objects that 
can influence the outcome of the whole system and their neighbors’ activity 
in the environment. [3]  
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SUMMARY 
 Artificial Intelligence, as an area of academic knowledge, originally 
had a rather narrow range of traditional problems. The list of these prob-
lems and their formulations became narrower with the development of that 
science. Finally, the area of study was divided into a number of particular 
problems. Some of them can be solved; others have no solutions as they 
can’t be solved with modern methods, because there is no proof of impos-
sibility to solve them. [9] 

 The methods of artificial intelligence became widely known in prac-
tice due to the creation of a special class of programs called expert sys-
tems. 

In fact, applied intelligent systems are used in tens of thousands of applica-
tions nowadays. And the annual income from selling software and hard-
ware of artificial intelligence in the USA amounted to 870 million dollars as 
early as 1989, and 1.1 billion dollars in 1990 [Popov, 1996]. Later on, nearly 
thirty percent of income growth gave way to a gradual rate of growth (from 
the works of [Pospelov, 1997; Khoroshevskiy, 1997; Popov, 1996; Walker, 
Miller, 1987; Tuthill, 1994; Durkin, 1998]). [10] 

 Nowadays expert systems, being highly tailored software systems, 
are widely used by enterprises for making decisions not only in the sphere 
of technical process control, but also for making ruling decisions in enter-
prise management. [2] 

 The article describes the analysis of management processes at an 
enterprise by means of determining their state spaces. The term state 
space is complemented with a number of measurable values (parameters) 
that accomplish problem-solving process from the initial state to the whole. 

 The example of a numerically programmed machine shows that 
state space of any system includes a static and (or) a dynamic component. 
Dynamic components organize a qualitative presentation of space that 
tends to extend its influence in the absence of outside limiters, which allows 
asserting that this system has an intelligent agent. 

 The influence of intelligent agents gets mutually balanced in the 
equilibrium system, thus the result of spatial influence tends to zero in the 
equilibrium system. It can be explained by the fact that agents are autono-
mous. [8]  
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 On the grounds of the conclusions from the article, it’s supposed to 
work out an algorithm of searching and coming to decisions, which can be 
applied in expert systems of enterprise management. 

 

REFFERENCES 
1. Телков А.Ю., «Экспертные системы. Учебное пособие для вузов», 
Воронеж, 2007, 82 с. 
2. Рассел С., Норвиг П., «Искусственный интеллект. Современный 
подход», 2-е издание, Москва, Вильямс, 2006. 1407 с. 
3. В.П. Нестеров, И.Б. Нестеров, статья «Автоматизация деятельности 
организации» 
4. Нейлор К., «Как построить свою экспертную систему», Москва, 
Энергоатомиздат, 1991, 283 с. 
5. Велман Н.П., «Экономический подход к искусственному 
интеллекту», ACM Computing Surveys, 1995, 154 с. 
6. Тельнов Ю.Ф. «Интеллектуальные информационные системы в 
экономике: Учеб.пособие для студентов вузов» Москва, Синтег, 2002 
7. Нильсон Н., «Искусственный интеллект. Методы поиска решений», 
Мир, Москва, 1973; 
8. Люгер Дж., «Стратегии и методы решения сложных проблем», 
Москва, Вильямс, 2003. 
9. Смолин В.Д. «Введение в искусственный интеллект», Москва, 
Физмалит, 2004г. 
 
РЕЗЮМЕ 

Статья исследует возможность применения экспертных систем в 
такой филигранной сфере, как управленческие процессы. 
Используются термины- искусственный интеллект, экспертная 
система, интеллектуальный агент, пространство состояний. Объектом 
исследования являются управленческие механизмы предприятия 
(менеджмент). Эти механизмы анализируются с точки зрения 
пространства состояний. В статье используется метод графов с целью 
наглядного представления информации.  

В данной статье проводится анализ управленческих процессов 
предприятия путем определения их пространства состояний. Сам 
термин пространство состояний дополняется множеством измеряемых 
величин (параметров), под воздействием которых происходит процесс 
решения задачи. 

Также раскрывается понятие статических и динамических 
составляющих пространства состояний системы управления. 
Показывается, что динамические составляющие организуют 
качественное представление пространства, которое при отсутствии 
сторонних ограничителей стремиться к расширению своего 
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воздействия, что позволяет утверждать об обладании данной системы 
интеллектуальным агентом. 

Ключевые слова: система управления, экспертная система, объект 
исследования 
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Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego oraz sposoby poprawy efektywności energetycznej 

1. WPROWADZENIE 
Od 1 stycznia 2009 roku budynki oddawane do użytkowania oraz 

wprowadzane do obrotu powinny posiadać świadectwa energetyczne. Ob-
owiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrek-
tywy 2002/91/WE Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki świadectw 
energetycznych .  

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który 
określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia 
potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na 
potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, 
a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. 

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest pro-
mowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świado-
mości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w 
budownictwie. Właściciel budynku, jego najemca lub użytkownik posiadając 
świadectwo ma świadomość, ile wynosi roczne zapotrzebowanie na ener-
gię, a tym samym otrzymuje informację o kosztach utrzymania związanymi 
z zapotrzebowaniem na energię. Coraz częściej słyszymy o podwyżkach 
cen paliw kopalnych. Ceny oleju opałowego, gazu oraz węgla w ciągu 
ostatnich wzrosły o ok. 40%. Są to wiadomości niepokojące, dlatego tak 
ważne jest poprawianie efektywności energetycznej budynków.  

2. OPIS BUDYNKU WG [2] 
Zgodnie z rozporządzeniem [1] Ministerstwa Infrastruktury oblicze-

niom został poddany budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący. 
Budowa zakończyła się w roku 1998 i trwała dwa lata. Jest to budynek 
dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej i ogrzewalnej równej 282,8 m2. 
Kubatura ogrzewanej części budynku wynosi 750 m3 Normalne temperatu-
ry eksploatacyjne w budynku wynoszą 20°C dla sezonu ogrzewczego jak i 
lata. Dom został wyposażony w instalację ogrzewania, której źródłem cie-
pła jest kocioł olejowy o mocy 25 kW, który został wyprodukowany w 2001 
roku. Jest to ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi regulowane cen-
tralnie bez możliwości regulacji miejscowej. Budynek nie został wyposażo-
ny w instalację chłodzenia. Wymianę powietrza zapewnia pięć szybów 
wentylacyjnych mieszczących się w łazience, kuchni, WC i pokojach, o 
średnicy 0,14x0,14 m każdy wymuszający wentylację w sposób grawitacyj-
ny. 
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Ściany zewnętrzne wykonane w technologii trójwarstwowej z wkładką 
izolacyjną styropianu o grubości 0,07 m. Warstwa zewnętrzna pod tynk o 
grubości 1,5 cm z cegły pełnej o grubości 0,12 m na zaprawie cementowo- 
wapiennej. Warstwa konstrukcyjna z pustaków ściennych typu MAX o gru-
bości 0,3 m. Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo- 
kleszczowy. Pokrycie wykonano z dachówki ceramicznej. Ocieplony watą 
mineralną o grubości 0,12 m. Wewnątrz obicie z boazerii sosnowej. Budy-
nek nie posiada podpiwniczenia. Podłoga została podsypana 0,15 m war-
stwą piasku oraz 0,25 m warstwą gruzobetonu, na który położono papę. 
Izolację termiczną zapewnia 0,05 m styropianu. Wykończenie wykonane z 
desek sosnowych. Podłoga została podniesiona nad gruntem o ok. 0,5 m. 
Wszystkie okna wykonane z PCV są jednokomorowe (dwuszybowe). Szy-
ba zajmuje ok. 70 % całej powierzchni okna. Łączne pole powierzchni 
okien to 46,84 m2. Drzwi zewnętrzne ocieplone wewnątrz styropianem  

Wartości współczynnika przenikania ciepła dla powierzchni wymiany ciepła 
z otoczeniem oraz ich powierzchnie podane w tabeli (2.1). 

Tabela 2.1 Wartości współczynnika przenikania ciepła dla powierzchni 
wymiany ciepła z otoczeniem oraz ich pole powierzchni 

Rodzaj  
powierzchni Powierzchnia Jednostka 

Współczynnik  
przenikania ciepła 

Drzwi zewnętrzne 4,00 m2 1,30 

Okna 46,86 m2 1,45 

Podłoga 213,40 m2 0,27 

Strop  98,22 m2 0,33 

Stropodach 61,98 m2 0,30 

Ściany zewnętrzne 179,41 m2 0,43 

3. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO 
Sezon grzewczy dla budynku przyjmuje się w miesiącach: wrzesień-

maj. 
Do obliczeń strumienia ciepła wydostającego się z budynku posłużyłem się 
średnimi temperaturami z poszczególnych miesięcy dla łódzkiej stacji me-
teorologicznej.  

Wartość miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji 
budynku obliczono zgodnie ze wzorem:  

gnHgnHhtHnndH QQQ ,,,,, * ,    (3.1) 
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w którym występuje różnica między stratami ciepła (przenikanie i wentyla-
cja) a zyskami ciepłą (wewnętrzne i od promieniowania słonecznego) z 
uwzględnieniem współczynnika efektywności wykorzystania zysków w try-
bie ogrzewania.  

Straty ciepła przez przenikanie oblicza się ze wzoru: 
3

int, 10**)(*  MeHtrtr tHQ     (3.2) 

Jest to iloczyn współczynnika strat mocy cieplnej przez przenikanie przez 
wszystkie przegrody zewnętrzne [W/K], różnicy temperatur wewnątrz bu-
dynku i średniej temperatury powietrza zewnętrznego w analizowanym 
miesiącu i liczby godzin w miesiącu. Pierwszy czynnik uwzględnia straty 
ciepła dla poszczególnych przegród w zależności od ich powierzchni, 
współczynnika przenikania ciepła, współczynnika redukcyjnego oraz sumy 
wszystkich strat w mostkach ciepła zgodnie ze wzorem (3.2): 

)]***(*[ , iiiiiitritr lUAbH      (3.3) 

Straty ciepła przez wentylację oblicza się ze wzoru: 
3

int, 10**)(*  MeHveve tHQ      (3.4) 

Sposób obliczenia jest podobny jak we wzorze (3.2) z tą jednak różnicą, że 
pierwszy czynnik to współczynnik strat mocy cieplnej przez wentyla-
cję [W/K] zależny od pojemności cieplnej powietrza, współczynnika korek-
cyjnego dla strumieni powietrza oraz uśrednionych przepływów w czasie 
przez kanały wentylacyjne. Odpowiednio przyjęte dla kuchni 70 m3/h, ła-
zienki 50m3/h, WC 30 m3/h oraz pokoju 20 m3/h. Dodatkowo uwzględniamy 
też strumień infiltrujący przez uszczelnienia (151,2 m3/h). Współczynnik 
strat przez wentylację opisany jest wzorem (3.5): 

 )*(* ,,, mnkvekvekaave VbcH      (3.5) 

Łączna wartość strat przenikania i wentylacji w sezonie ogrzewczym wyno-
si rokkWhQ htH /7,355142,125525,22962,   

Zyski od promieniowania słonecznego przenikającego do przestrzeni 
ogrzewanej przez przegrody przezroczyste opisuje wzór (3.6): 

ZkgIACQ iiis  1    (3.6) 

Jest to iloczyn stosunku powierzchni przeszklonej do okna (0,7), pola po-
wierzchni okien, wartości energii promieniowania słonecznego, współczyn-
nika przepuszczalności energii promieniowania przez oszklenie(0,75) oraz 
współczynnik zacienienia budynku ze względu na jego usytuowanie.  

Zyski wewnętrzne określają ilość ciepła jakie przekazują jego użytkownicy 
oraz urządzenia pracujące w budynku. Uwzględniam również zyski ciepła z 
tytułu strat ciepła sieci dystrybucji. Łączna wartość wszystkich zysków to 
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20602,11 kWh/rok. Zgodnie ze wzorem (3.1) nie można odjąć zysków od 
strat lecz należy uwzględnić współczynnik wykorzystania zysków. Dla mie-
sięcy październik-marzec wynosi on 0,99, wrzesień 0,79, kwiecień 0,87 a 
maj to zaledwie wykorzystanie zysków w 58 procentach. Zapotrzebowanie 
ciepła użytkowego wynosi więc 16478,13 kWh/rok. Trzeba pamiętać o 
uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego- od wytwarzania ciepła do 
przekazania go pomieszczeniu. W tym przypadku wynosi ona 60%, więc 
wartość energii końcowej do ogrzewania to 29137 kWh/rok. Niezbędna do 
działania systemu jest energie pomocnicza potrzebna do pracy pompy cyr-
kulacyjnej, wentylatora podmuchu, podajnika oraz regulatora. Suma energii 
pomocniczej wynosi 270 kWh/rok. Znając już wszystkie wartości obliczam 
wartość energii pierwotnej potrzebnej do ogrzewania budynku i wynosi ona 
32863 kWh/rok. Licząc energię pierwotną należy pamiętać o współczynniku 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, który wynosi dla oleju opałowe-
go 1,1 jako nośnika energii końcowej oraz 3 dla energii elektrycznej po-
trzebnej do pracy urządzeń pomocniczych.  

4. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA C.W.U. 

Roczne zapotrzebowanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej przed-
stawia wzór (4.1): 
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   (4.1) 

Jednostkowe zużycie wody wynosi 23 dm3/osobodoba przy czym budynek 
zamieszkuje 5 osób. Instalacja będzie użytkowana przez 329 dni w roku, a 
temperatura wody na wylewce wynosi 55°C. Sprawność systemu c.w.u. 
wynosi 52,7 % dlatego energia końcowa do przygotowania ciepłej wody 
wynosi 3810 kWh/rok. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną 
przez system do podgrzania ciepłej wody wynosi 4223 kWh/rok. 

5. WYZNACZANIE WSKAŹNIKA EP I EK 

Znając już zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową dla 
ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń 
pomocniczych obliczam wskaźnik EP ze wzoru (5.1) oraz EK (5.2): 
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6. STRATY  
Po wyznaczeniu wskaźnika EP i EK, stwierdzam że badany budynek 

jest dość dobrej jakości energetycznej. Gdyby był projektowany dziś mu-
siałby spełniać ostrzejsze wymagania standardu energetycznego, a co za 
tym idzie wskaźniki zapotrzebowania na energię powinny być w przedziale 
od 50 do 80 kWh/m2rok zgodnie z [3] dla budynków niskoenergetycznych. 
Straty przez przenikanie stanowią 65 % wszystkich strat. Największy jej 
udział ma strata przez ściany zewnętrzne-34 % oraz okna-30 %. Ściana 
charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przenikania i nie spełnia 
obecnych wymagań poniżej 0,3 W/m2K. Występują tu również przerwania 
ciągłości izolacji cieplnej tworząc tzw. mostki cieplne. W miejscach tych 
wzrasta oddawanie ciepła na zewnątrz budynku, a poza tym może docho-
dzić do wykraplania się pary wodnej, powodującej rozwój pleśni. Miejsca 
występowania mostków ciepła to połączenie płyty balkonowej ze stropem 
oraz ościeżnice otworów okiennych.  

Pozostałe 35 % to straty wentylacji. Ciepłe strumienie powietrza wydostają-
ce się z budynku są zastępowane przez powietrze z zewnątrz, które dosta-
je się przez nieszczelności oraz kanały wentylacyjne.  

 

Rysunek 6.1 Straty ciepła w budynku 

7. SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ 

Przede wszystkim budynek należy poddać termomodernizacji. Należy 
ocieplić ściany zewnętrzne styropianem o grubości 6cm. Zmniejszyłoby to 
współczynnik przenikania ciepłą do 0,27 W/m2K i spełniałoby dzisiejsze 
normy. Automatycznie ograniczyłoby straty przez przenikanie o 13 procent, 
zmniejszając zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną o 11 %. 
Wymiana okien na okna o obniżonym współczynniku przenikania ciepła do 
wartości 0,84 W/m2K, dzięki potrójnej szybie termoizolacyjnej, pozwoliłyby 
zmniejszyć straty przez przenikanie o kolejne 13 %. Po tych zmianach 
wskaźnik EP wyniósłby 103, a EK=91 W/m2rok. Nowe okna również przy-
czynią się do zmniejszenia ilości powietrza infiltrującego, które ma wpływ 
na straty wentylacji.  
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Wentylację naturalną należałoby zastąpić wentylacją mechaniczną, na-
wiewno-wywiewną z możliwością odzyskiwania ciepła z powietrza usuwa-
nego czyli tzw. rekuperator. Urządzenie to pozwoliłoby na zmniejszenie 
strat ciepła z usuwanego powietrza do otoczenia a oddawałoby je do świe-
żego powietrza zasysanego z zewnątrz przez co powietrze to byłoby już 
wstępnie ogrzane. Taki sposób wentylacji odzyskuje ok. 60% ciepła, które 
w istniejącej instalacji jest usuwane na zewnątrz i pozwala obniżyć współ-
czynniki EP i EK o 28 procent. 

W czasie sezonu ogrzewczego powinno się wprowadzić przerwy grzewcze 
jeśli mieszkańcy opuszczają budynek na więcej niż jedną dobę oraz pomy-
śleć o obniżeniach nocnych do temperatury 18°C. W zakresie regulacji in-
stalacji grzewczej należy zainstalować na każdym z grzejników regulator- 
termostat, który automatycznie będzie odcinał dopływ czynnika grzewczego 
(wody) po osiągnięciu zadanej temperatury pokoju. System ogrzewania na-
leży również wyposażyć w tzw. regulator pogodowy, który dostosowuje 
temperaturę wody w zależności od warunków pogodowych. Pozwoli to 
podnieść sprawność regulacji i wykorzystania ciepła, która obecnie wynosi 
75 procent.  

Aby podnieść efektywność energetyczną należy rozważyć zmianę źródła 
ciepła na bardziej energooszczędne. Dobrym pomysłem może okazać się 
pompa ciepła do ogrzewania budynku oraz kolektory słoneczne do przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej. Dla woj. łódzkiego stacje meteorolo-
giczne podają dobre warunki nasłonecznienia na poziomie 1022 kWh/m2 
rocznie oraz usłonecznienia 1500 h. Takie wartości mogą zachęcić do za-
instalowania kolektorów słonecznych. W skali roku instalacja kolektorów 
słonecznych pokryje ok. 44,5 % zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 
i zmniejszy wskaźnik EP o 8 kWh/m2rok. W dalszej części referatu, analizie 
ekonomicznej zostaną poddane oba źródła ciepła. 

8. KOSZTY EKSPLOATACJI INSTALACJI 

Zapotrzebowanie całkowitej energii końcowej na poziomie 
116 kWh/m2rok jest związane z pewnymi kosztami zmiennymi pracującej 
przydomowej kotłowni. Dla zaspokojenia potrzeb ogrzewania oraz c.w.u. 
dla tego budynku mieszkalnego zapotrzebowanie na olej opałowy można 
łatwo obliczyć i wynosi ono ok. 2824dm3 przy założeniu, że kocioł będzie 
opalany olejem opałowym lekkim LOTOS RED, a jego wartość opałowa 
wyniesie 42,6 MJ/kg. Spójrzmy teraz na tę sprawę pod względem ekono-
micznym, gdyż w dobie kończących się paliw kopalnych i ciągle rosnących 
ich cen, roczny koszt ogrzewania tego domu jednorodzinnego to ok. 
7512,28 zł. Cena litra oleju opałowego w grupie LOTOS SA dnia 
20.04.2010 wynosi 2,66 zł. 
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9. ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI  
Analizie opłacalności zostanie poddana pompa ciepła firmy VAIL-

LANT THERM VWW 61/2 o mocy 8,2 kW oraz zestaw solarny HEWALEX 
3SLP-300W. Obie instalacje cechuje duży koszt inwestycyjny. Ze względu 
na zastosowanie sond pionowych dla pompy ciepła jej koszt instalacji wy-
nosi 9100 zł (głębokość sond 130 m) a pompy ciepła wynosi 19200 zł. W 
skład kolektora słonecznego wchodzą trzy kolektory płaskie o powierzchni 
czynnej 1,8 m2 każdy, podgrzewacz wody, stacja pompowa, sterownik, gli-
kol oraz naczynie przeponowe. Koszt instalacji z montażem instalacją wy-
nosi 11992 zł brutto. W przypadku łączenia dwóch rodzajów źródeł ciepła 
można zaoszczędzić kupując jeden zbiornik ciepłej wody. Wówczas koszt 
instalacji wyniesie 37300 zł.  

Modernizując kotłownie rozważam trzy warianty:  
 ogrzewanie budynku pompą ciepła a ciepłą wodę użytkową przez 

kolektory słoneczne  
 ogrzewanie budynku i c.w.u za pomocą pompy ciepła,  
 ogrzewanie posiadanym kotłem olejowym, a c.w.u. za pomocą ko-

lektora słonecznego.  
Warianty są podane w kolejności od największych kosztów inwestycyjnych 
do najmniejszych. Do analizy przyjmuję współczynnik efektywności pompy 
ciepła COP=4,5. 

Tabela 9.1 Koszt pracy systemu ogrzewania budynku i ciepłej wody użyt-
kowej, oszczędności z racji zaproponowanych instalacji, koszt inwestycji 
oraz prosty czas zwrotu.  

wariant 
ogrzewania 

koszt 
produkcji 
c.w.u. [zł] 

koszt 
ogrzewa-
nia budyn-
ku [zł] 

koszt 
ogrzewa-
nia budyn-
ku oraz 
c.w.u. [zł] 

zysk w sto-
sunku do 
instalacji 
olejowej na 
rok [zł] 

koszt inwe-
stycji [zł] 

prosty 
czas 
zwro-
tu [la-
ta] 

instalacja 
olejowa (co 
+ c. w. u.) 

868,79 zł 6 643,50 zł 7 512,29 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 

pompa cie-
pła + kolek-
tor sło-
neczny 

139,01 zł 2 564,14 zł 2 703,15 zł 4 809,14 zł 37 300,00 zł 7,76 

pompa cie-
pła (co + 
c.w.u.) 

268,26 zł 2 564,14 zł 2 832,40 zł 4 679,89 zł 28 300,00 zł 6,05 

olejowe 
(co) + ko-
lektor 
(c.w.u.) 

482,18 zł 6 643,50 zł 7 125,68 zł 386,61 zł 11 992,00 zł 31,02 
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10. WNIOSKI 
Najlepszym rozwiązaniem modernizacji kotłowni jest zainstalowanie 

pompy ciepła, gdyż pokryje ona zapotrzebowanie na energię końcową i już 
po 6 latach przyniesie zyski. Jak widać są to na razie dość drogie technolo-
gie, lecz już w chwili obecnej po analizach ekonomicznych można stwier-
dzić, że przy stale rosnących cenach oleju czy gazu instalacje łączące ko-
lektory słoneczne oraz pompy ciepła są bardzo atrakcyjnymi i rentownymi 
rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Wykonana przeze mnie analiza jest 
uproszczonym modelem ekonomicznym, ponieważ zakłada prosty czas 
zwrotu i nie uwzględnia spadku sprawności instalacji w ciągu lat. Zmiana 
sposobu wentylacji, zastosowanie termostatów na każdym kaloryferze jak 
również termomodernizacja budynku pozwalają ograniczyć zapotrzebowa-
nia na energię o 50%. Redukuje straty ciepła do otoczenia i obniża koszty 
zmienne, a w budżecie domowym odbiją się mniejszymi wydatkami na 
ogrzewanie. Budynek stanie się bardziej energooszczędny, przez co bar-
dziej przyjazny dla środowiska. 
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Study of factors affecting performance of photovoltaic systems 
 

ABSTRACT 
The levels of the solar irradiation for specific region are basic indica-

tor for determination of the produced electricity from photovoltaic systems. 
Therefore in all cases, requiring long-term measurements and deep inves-
tigation for the level of solar irradiation. On the other side, the output power 
of photovoltaic modules highly dependent on various factors such as the 
angle of inclination between the panel and the ground surface, climatic time 
(clear or dark day), ambient temperature and others. They have significant 
impact on the operation of the module. Therefore the productivity of the 
photovoltaic systems is not amenable to clearly describe and can only be 
analyzed using the probability-statistic approaches. 

Keywords: Photovoltaic System, Statistical Analysis, Correlation, Regres-
sion 

INTRODUCTION 
As a member state of the European Union, Republic of Bulgaria is 

obligated to have 11 percent of gross electricity consumption generated 
from renewables by 2010 [5]. In this regard, the national energy policy pro-
gram of Bulgaria have been taken several measures to promote the using 
of  renewable energy sources (RES) - states that energy generated from 
renewable energy sources will be given preferential pricing, and that trans-
mission and distribution entities will be required to purchase all renewable 
energy produced at a fixed rate [3]. The State Energy and Water Regulato-
ry Commission of Bulgaria approval of preferential price without VAT of 
electricity from RES, produced from: 

 Photovoltaic power plants 
a) With installed peak power up to 5 kWp - 823 lv./MWh; 
b) With installed peak power over 5 kWp - 755 lv./MWh. 

 Wind power plants with installed capacity of 800 kW and more: 
a) Up to 2250 working hours - 189.00 lv./MWh; 
b) Over 2250 working hours - 172.00 lv./MWh. 

 Electric power plants, working with wood waste up to 5 MW - 217.00 
lv./MWh. 

 Electric power plants, working with energy crops up to 5 MW - 
187.00 lv./MWh. 

 Electric power plants, working with biomass of plants and animals 
substances: 

a) With installed power up to 150 kW - 197.90 lv./MWh; 
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b) With installed power over 150 kW - 500 kW - 181.60 
lv./MWh; 

c) With installed power over 500 kW – 5 MW - 165.30 lv./MWh. 

On the other side Bulgaria is located in a geographical area with 
relatively favorable conditions for the use of solar energy [2]. The annual 
amount of solar energy that falls on unit area (horizontal plane) ranged from 
1450 to 1600 kWh/m2, depending on the region (Figure 1). 

  

Figure 1 Global irradiation and solar electricity potential of Bulgaria for op-
timally-inclined photovoltaic modules [6] 

 

The climate conditions (air temperature, wind speed and etc.) are as favor-
able for the application of PV technologies and thermal conversion of solar 
energy. 

The process of converting solar energy in to electricity by PV sys-
tems at a given moment of time, unless the rate of solar radiation, affecting 
a number of random factor such as astrological time, dust, ambient tem-
perature, the maximum power point (MPP of the PV output for all sunshine 
conditions is a key to keep the output power per unit cost low for successful 
PV applications) and so on [4, 11]. By respect of their heaviness, which has 
influence on the operation of PV module, the factors can be grouped as fol-
low: 

 Determined: Example the annual season. They determine seasonal 
cycle of change. 
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 With accidental alteration: The most important are the temperature 
and the sunny day. Example, if the day is clear, than the expected 
amount of electricity produced by the photovoltaic module will be 
maximum and if the day is gloomy – minimum. Random factors with 
relatively small but permanent significance are the area and type of 
photovoltaic module, the location of PV system and etc. 

 Periodic: Example, the astrological time of the day. 
 

All those external identified influences a priori can be classified as 
unmanageable factors. Their definition of knowledge requires a sufficient 
number of indicators to evaluate the process global solar radiation H(t) and 
is a prerequisite for effective use of PV systems for a region. 

The aim of this article is to undertake analysis of the basic exploita-
tion factors, affecting the performance of photovoltaic systems. The study 
of those relationships will assist organizations and individuals having an in-
terest in the sphere use of PV systems.    

MATERIAL AND METHODS 
To achieve the objects of the study have been performed measure-

ments in the region of University of Ruse, located at 43 º 49'22 "north lati-
tude and 26 º 1'19" east longitude. They are made with the help of the pro-
fessional weather station Davis Vantage Pro2 (Figure 2) [8]. It measures 
barometric pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed and direc-
tion, UV, solar radiation. Simultaneously, are performed parallel measure-
ments of the current and the voltage of the PV system, consisting of two 
monocrystalline photovoltaic modules, type SunSet AS110, mounted on the 
roof of building № 10, specialized charge controller, battery bank and con-
sumer (Figure 3).    

 

Figure 2 Davis Vantage Pro 2 
weather station 

 

Figure 3 Block diagram of the exper-
imental installation 
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The values of the current and the voltage of the PV systems are de-
tected by the help of module type USB-6008, produced by “National In-
struments” [7] and the temperature of the panel using thermocouple type 
DT838. Registered are the momentary and integrated values at intervals 
respectively by 10min. and 1day. 

RESULTS AND DISCUSSION 
One stochastic process can be described satisfactorily, if there is 

knowledge of its basic characteristics: expected value )( ktE ; standard de-

viation )( ktD , weighted deviation  )( ktS and autocorrelation function 
),( 21 ttK  [1]: 
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The expected value and the standard deviation are important but 
not sufficient characteristics for description of the statistical process. The 
autocorrelation function is in a dependency of two factors t1 and t2 and de-
scribes the stochastic process in time. 

For a typical sunny, cloudy and mixed day, the maximal values are 
observed in interval of 10-16 hours, but they are distinguish 5-6 times be-
tween them (Figure 4). The recorded values of the solar radiation in the 
clouded and mixed days have strongly exposed statistic nature and fluctu-
ate in the range of 60 to 1000 W/m2. Greater interest for the practice repre-
sents average daily solar radiation values (Table 1). 
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Figure 4 Typical changing in the levels of solar radiation for sunny, cloudy 
and mixed day  

The data for individual months are allocated in the normal law of dis-
tribution of the intensity of solar radiation.  

Table 1 Average daily values of direct solar radiation for Ruse in kJ/m2 

Day 
Month 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1 5903 8986 12785 16785 22387 19072 21326 25336 17988 14984 6370 4191 

2 3287 9434 11429 15787 21434 23866 23371 24608 20970 14567 5634 4513 

3 2505 8672 14556 18685 18202 23465 23204 25700 21316 11707 4134 3459 

4 5120 4966 15645 17964 21439 25697 21946 23999 21185 11457 6637 3885 

5 4201 4851 7485 21032 18527 24720 25986 18773 20376 11241 5937 4404 

6 3410 5927 9466 15774 22643 25754 26617 16681 19615 7536 5267 2714 

7 5278 6011 10398 16585 19426 20988 26734 18605 17760 7837 5907 3239 

8 5117 6439 13207 16783 19622 20655 25560 20360 14804 6980 6392 3249 

9 5343 6467 15145 19356 22296 25909 22712 20710 10770 8725 7445 3800 

10 4795 4912 10598 19847 22768 24923 24417 20736 18553 10610 5238 3542 
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11 4667 6742 12998 17908 19910 27038 26072 21154 17431 10757 6651 4191 

12 4147 5228 11265 15749 19459 26008 24609 22314 17835 9917 3867 2282 

13 4551 8981 6388 17609 19351 22549 21714 21838 14102 9230 4842 2033 

14 3594 7500 10265 10321 22738 25652 22566 22572 15058 10310 6044 3964 

15 5196 6739 13402 17528 19895 23301 23155 22036 13469 11133 4207 3828 

16 4157 6606 14078 14907 22443 25293 21594 22888 17481 7159 5529 3646 

17 4340 8918 10156 16158 23861 23799 25374 23089 13606 8371 4543 2956 

18 4040 9480 10588 18354 21108 25807 25330 22532 13048 7952 3970 1986 

19 4501 7035 9505 12397 24754 26001 24194 22447 11678 6860 4183 2629 

20 4234 8374 16438 15821 25103 25200 25904 22278 12233 5653 4761 2067 

21 3616 8270 10934 19304 22845 26881 25021 22388 12183 6333 6319 2295 

22 3854 8048 13654 17780 23527 25214 23141 20962 10653 6332 4705 3250 

23 2646 7863 10257 20548 22274 24663 22971 21338 9357 9213 4073 5397 

24 4618 7535 10580 15860 22899 24411 24692 21151 10935 8850 3890 5086 

25 4574 7280 15360 17703 18234 23666 24382 21197 10883 5946 3398 2510 

26 4613 8623 16648 14519 18386 23228 24222 18324 10510 7004 2717 1997 

27 5159 9931 15441 14612 21900 20692 23378 18302 6771 7829 3327 3628 

28 4125 7107 12351 15540 22970 20809 22141 15727 8550 7210 4198 4609 

29 5828   14480 14080 18584 21489 22991 18286 9878 4859 3150 2969 

30 5761   12944 15206 20000 20737 23513 14048 11535 4618 2967 3298 

31 3986   11264   22657   21323 16210   6884   3655 

Aver
er-
age 4425 7390 12249 16683 21343 23916 23876 20858 14351 8647 4877 3396 

Using specialized software Statistica 8 [10] has been made pro-
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cessing of the experimental data for evaluation the influence of some fac-
tors over the performance of PV system (Table 1 and Table 2). The ana-
lyzed factors were coded as follows: 

X1 – astrological time; 
X2 – solar radiation; 
X3 – PV module temperature; 
X4 – ambient temperature; 
X5 – PV module angle of inclination; 
Х6 – PV module electrical peak power. 
 
The analysis of the measured data shows, that the power Pn has 

strongest correlation with factor X2 and X3 and least with X1 (Table 1). 

Table 1 Correlation matrix 

 

R-squared value 0.95 shows, that 95% of variation of the power Pn 
is due to the factors radiation and temperature on the panel and only 5% of 
the other factors, including unmanaged (Table 2).  

Table 2 Coefficient of regression R2 and criteria of Fisher F(2;7)  

 

The hour interval between 12 and 14 hours is the most favorable for 
the production of electricity (Figure 5) and a clear expressed linear relation-
ship between solar radiation (Х1) and output power, indicates strong corre-
lation between them and materially impact of (Х1) over workability of the 
photovoltaic system (Figure 6). 
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Figure 5 The influence of time on the power 

 

Scatterplot of y-Pn, W against x2-rad.,W/m2
Fahmi-alpha 9v*10c

y-Pn, W = 19,6005+0,0787*x; 0,95 Conf.Int.
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Figure 6 The influence of solar radiation on the power 

 

The biggest power is obtained at angles 1,4 to 2 rad ( this corresponds to 
angles 0º to -30º) – Figure 7. 
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Figure 7 Influence of the angle of inclination on PV module on the  
output power 

 

CONCLUSIONS 
From the comparison of the R-squared is found that biggest influ-

ence on the output power has the level of solar radiation. The analyses of 
other factors, the angle of inclination of the module, the portion of the day, 
panel temperature and ambient air temperature, indicates that they are rel-
atively equal and depending on momentary conditions are they have more 
or less influence on the performance of PV system.    
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Autoklawowanie substratu w celu zwiększenia efektywności            
biogazowej 

 

Biogazownie w obecnym czasie nabierają na znaczeniu, dlatego 
prezentowane badania zostały podjęte w obszarze produkcji biogazu. Jak 
zawsze tak i w tym przypadku poszukujemy efektywnych metod wytwarza-
nia biogazu gwarantujących wydajność oraz możliwość wytwarzania bioga-
zu najlepszej jakości. W ramach podjętego tematu poruszono zagadnienie 
wpływu przygotowania wsadu na poziom produktywności biogazu. W ra-
mach realizacji celu pracy założono obróbkę termiczną i ciśnieniową sub-
stratów używanych do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych. 

Autoklawowanie jest jednym z najlepszych sposobów sterylizacji po-
wszechnie stosowany w medycynie i przemyśle. Używane w obróbce żyw-
ności pozwala uzyskać pełną jałowość produktów spożywczych. Działanie 
to polega na zwiększeniu temperatury substancji znajdującej się wewnątrz 
hermetycznego zbiornika przy jednoczesnym zwiększeniu ciśnienia. 

Doświadczenie podzielono na II etapy. 
I etap - sprawdzenie produktywności gnojowicy. 

II etap - zastosowanie autoklawu w obróbce gnojowicy bydlęcej oraz gno-
jowicy z dodatkami poprawiającymi wydajność biogazowi przy jednocze-
snym zastosowaniu rozdrabniania.  

Do badań użyto gnojowicę bydlęcą jako jednego z podstawowych substra-
tów stosowanego w biogazowniach. Zastosowana gęsta gnojowica pocho-
dząca z bezściółkowego chowu bydła z typowego gospodarstwa rolnego 
zawierała około 8,2% suchej masy. 

OPIS DOŚWIADCZENIA: 
W I etapie przygotowano 6 próbek gnojowicy i umieszczone w przezroczys-
tych fermentatorach o pojemności 2 dm³ każdy.  

Próbki od numeru 1 do 3 stanowiła gnojowica nie poddana żadnym zabie-
gom termiczno-ciśnieniowym: 

 próba nr.1- 1976,60g          
 próba nr.2- 2111,10g          
 próba nr.3- 2154,50g 
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Próbki od numeru 4 do 6 stanowiła gnojowica nie poddana żadnym zabie-
gom termiczno-ciśnieniowym z dodatkiem zaszczepki bakterii metanogen-
nych. 

 Próba nr.4- 1746,90g +250,20g =1997,10g    
 Próba nr.5- 1744,80g +250,80g =1995,60g 
 Próba nr.6- 1735,20g +251,10g =1986,30g 

Zaszczepka bakteryjna zastosowana w badaniach została wytworzona 
z gnojowicy świńskiej, a pochodziła z komory fermentacyjnej aktywnej bio-
gazowni i stanowiła praktycznie odciek pofermentacyjny. Bakterie metano-
we są bezwzględnymi anaerobami. Ich metabolizm zachodzi przy tempera-
turach od 0oC do maksymalnie 70°C. Wraz ze wzrostem temperatury prak-
tycznie wzrasta wydajność metabolizmu. 

Po odważeniu próbek wszystkie zostały hermetycznie zamknięte i umiesz-
czone w zbiorniku z wodą o temperaturze 37ºC. Do fermentorów zostały 
przymocowane przewody gazowe odprowadzające wytworzony biogaz do 
przezroczystych cylindrycznych zbiorników wypełnionych wodą, gdzie pod-
czas gromadzenia się biogazu poziom wody systematycznie opada wska-
zując objętość wytworzonego biogazu. 

Po założeniu doświadczenia przeprowadzono doświadczenie beztlenowej 
fermentacji przygotowanego wsadu z codziennym analizowaniem zawarto-
ści poszczególnych gazów w szczególności CH4, CO2, H2S, O2. 

W praktyce wsad w komorach fermentacyjnych biogazowni fermen-
tuje ok. 25 dni chyba że są to składniki trudno rozkładalne np. słoma wtedy 
fermentacja przedłuża się do około dni 30. Taki czasokres zarezerwowano 
dla I etapu badań. 

Drugi etap badań określono jako próbę weryfikacji wpływu obróbki termicz-
no-ciśnieniowej na produktywność biogazową. Doświadczenie to polegało 
na autoklawowaniu oraz fermentacji następujących substratów: 

gnojowicy 

      Próba nr.7- 2023,80g 

gnojowicy z zaszczepką bakterii matanogennych 

      Próba nr.8- 1704,00g+ 300,20g= 2004,20g 

gnojowicy w mieszance z kiszonką z kukurydzy 

            Próba nr.9- 1630,00g+ 420,00g= 2050,00g 
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gnojowicy w mieszance z kiszonką z kukurydzy wraz z dodatkiem za-
szczepki bakterii metanogennych  

      Próba nr.10- 1600,40g+410g+308,50g 

W celu obróbki termiczno-ciśnieniowej zastosowano szybkowar spełniający 
rolę autoklawu o pojemności 7 dm³. Obróbka termiczna substratów zawarła 
się w zakresie temperatur 78-88ºC a obróbkę ciśnieniową w szybkowarze 
realizowano przy ciśnieniu 60kPa. Za sprawą wysokiego ciśnienia tempera-
tura wewnątrz szybkowaru szybko wzrastała co w przypadku gnojowicy 
utrudniało prowadzenie doświadczenia. Czas trwania zabiegu wynosił 60 
min. 

Po obniżeniu temperatury próbki po zabiegu termiczno-ciśnieniowym do 
temperatury otoczenia każdorazowo substrat był aplikowany do fermento-
rów szklanych i jak wcześniej umieszczanych w środowisku wodnym w 
temperaturze około 37 ºC i połączonych ze zbiornikami do magazynowania 
biogazu. 

Rozpoczął się okres fermentacji mezofilnej z następującymi efektami: 

Badania I etapu przedstawiły produktywność podstawowego substratu 
(gnojowicy) bez udziału przetwarzania termiczno-ciśnieniowego. Komory 1, 
2, 3 z gnojowicą bydlęcą oraz komory 4, 5, 6 po dodaniu zaszczepki bakte-
ryjnej. Wyraźnie widać, że biogaz zaczął wytwarzać się dość intensywnie 
już po 24h. Jednak największą produkcję odnotowano po upływie 10 dni od 
założenia doświadczenia aż do 22 dnia. Szczyt produkcji biogazu przypa-
dał na 11, 12, 13 dzień pracy fermentorów. Po trzech tygodniach badań 
proces systematycznie ustawał. Praca komory 1, 2 została przerwana w 25 
dniu ze względu na podejrzenia nieszczelności systemu i próby zasysania 
powietrza do zbiornika. 

Duża objętość wytwarzanego biogazu nie jest jednak jedynym wyznaczni-
kiem jego jakości i przydatności. Istotna jest także procentowa zawartość 
metanu, który jest pożądanym produktem fermentacji. 

Początkowe różnice stężeń metanu zachodzą w pierwszych 12 dniach pro-
dukcji. Następnie sytuacja w miarę się stabilizuje i w 26 dniu zauważamy 
systematyczną tendencję spadkową. 

Jeśli autoklawowanie zabija bakterie, które przenoszą choroby i epidemie 
można to wykorzystać i wykorzystuje się już praktycznie. Metoda termiczna 
jest wsparciem dla hodowców zajmujących się produkcją zwierzęcą, którzy 
mają problemy z utylizacją padliny z przeznaczeniem na biogaz. Taka me-
toda pomaga rozwiązać wiele problemów sanitarnych. Pozwala zaoszczę-
dzić wysoki koszt utylizacji padliny (praktycznie dzięki angażowaniu nad-
wyżki ciepła wytwarzanego przez biogazownię) jak również poddany ob-
róbce termicznej i ciśnieniowej wsad uzdatnia dla biogazowni pozwalając 
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na bezpieczniejsza dla środowiska produkcję biogazu. Na przykładzie ho-
dowcy zajmującego się produkcją 150000 szt. Drobiu (ok. 5 kurników) 
można przedstawić kalkulację wspierającą postawioną tezę z uwagi na ob-
liczone roczne wydatki: 

Roczne upadki- 30 ton 
Koszt utylizacji- ok. 2000zł/t 
2000zł/t * 30 t= 60000 zł 
 
PRZYCHÓD Z BIOGAZU: 

Koszt autoklawowania- energia cieplna z biogazowni 

Wyd. biogazowa- 750m³/t 

Sucha masa substratu- 55% 

750m³/t * 30t * 0,55= 12375 m³ * 2,65 kWh/m³= 32793 kWh/rok 

Przychód-  32793 kWh/rok * 0,41 zł/kWh=  13445 zł/rok 

Zysk- 13445 zł/rok+ 60000 zł= 73445 zł/rok 

Postawiono tezę iż autoklawowanie wspomaga wstępne rozrywanie włó-
kien celulozowych co ułatwia pracę bakteriom aerobowym. Naturalnie pod-
czas obróbki termicznej wszelkie bakterie zostają zniszczone (wyjaławia-
nie) więc bakterie metanowe potrzebują więcej czasu żeby na nowo się 
rozmnażać i odbudować od podstaw swoją kolonię. 

Przy zapewnieniu odpowiednich warunków środowiskowych (temp. 37-
38ºC, pH 7,0-7,5)  proces ten ulega naturalnemu przyspieszeniu. 

W przypadku komory 7, 9 autoklawowanie  pozbawiło gnojowicę oraz ki-
szonkę z kukurydzy wszelkich bakterii metanogennych co skutkowało nie 
podjęciem procesu fermentacji. Doszło do całkowitego wyjałowienia sub-
stratu (mieszanki gnojowicy z kiszonką) co potwierdza zabójcze działanie 
obróbki termicznej na organizmy bakteryjne produkujące metan. 

Komora 10, czyli gnojowica z kiszonką z kukurydzy po obróbce plus za-
szczepka, rozpoczęła fermentację mało wydajną i krótkotrwałą. Po upływie 
3 dni nastąpiło zakwaszenie środowiska przez fermentującą kukurydzę 
przy jednocześnie wysokiej zawartości CO2. Niekorzystne warunki bytowa-
nia. doprowadziły do destrukcji metanogenów. 

 W komorze 8 natomiast gnojowica po obróbce termicznej z dodatkiem za-
szczepki odnotowano nagły wzrost metanu we wstępnej fazie którą można 
rozpoznać jako fazę hydrolizy. Zjawisko to trwało od 1-5 dni następnie do-
szło do szybkiej stabilizacji i zmniejszenie emisji CH4 w dalszym procesie. 
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Zaszczepka spowodował również wzrost zasadowości substratu z 6,3-8,15 
pH co stworzyło dogodne warunki rozmnażania aerobów. Zaobserwowano 
również największą redukcję emisję CO2 spośród badanych prób. 

Gnojowica bydlęca z zaszczepką generowała duże stężenie H2S które jest 
niekorzystne z punktu widzenia produkcji energii elektrycznej z biogazu. 
Zaskakujący okazał się efekt obróbki termiczno-ciśnieniowej na poziom 
emisji siarkowodoru. 

Średnie stężenie w fermentującej gnojowicy wynosiło nawet 441,32ppm 
gdy po autoklawowaniu  poniżej 100ppm. 

Siarkowodór jest bardzo niebezpieczny dla sinika kogeneracyjnego, ponie-
waż w połączeniu z wodą daje kwas siarkowy, który powoduje szybkie ko-
rozyjne niszczenie części instalacji silnikowych. 

PODSUMOWANIE.  

Proces autoklawowania może okazać się skuteczny w pewnych zakresach 
parametrów procesu fermentacji jednak tylko w połączeniu z zaszczepką 
bakterii metanogennych dodawanych po obróbce do wsadu. Obróbka ter-
miczna i ciśnieniowa działa na materie organiczną rozrywając jej włókna 
oraz doprowadzając do przyspieszonego rozkładu (nagłe zakwaszenie w 
mieszankach gnojowicy i kiszonki z kukurydzy po autoklawowaniu). Jednak 
wysokie temperatury niszczą również kultury bakteryjne żerujące w sub-
stratach. Dlatego istotne jest by po procesie autoklawowania zaaplikować 
zaszczepkę świeżej flory bakteryjnej. Ułatwia to pracę i rozmnażanie nowo 
wprowadzonym bakteriom metanowym, a substrat pod pewnymi względami 
jest strawniejszy i szybszy w przyswajaniu. 

Autoklawowanie znacznie redukuje emisję szkodliwego siarkowodoru z któ-
rego tworzy się kwas siarkowy. Ograniczając jego destrukcyjne działanie 
na części instalacji biogazowej oraz silnika kogeneracyjnego możemy spo-
wodować dłuższą żywotność biogazowi oraz możliwość jej efektywniejsze-
go działania.  

Badania w tym zakresie są nadal kontynuowane.  
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Examination of water retention and heat attenuation of green roofs 

1. INTRODUCTION 

Throughout the world the population density of cities is higher and 
higher, therefore natural green surfaces are vanishing. Unlike western-
european tendencies, in Hungary, local governments are interested in 
building in all empty areas by financial reasons, making additional loss of 
green space. Contrarily their aim should be not only to restore existing 
parks but to create new green islands inside the city or town in the place of 
knocked down buildings. For example, in Budapest green area per citizen 
is 6.2 m2, which means an average value in Europe, but considering the 
size of the city, it is much less than needed. If we look at the downtown, this 
value is more frightening, because between 1990 and 2005 there was a 
decrease of 3.1%, and today one citizen has 0.6 m2 of green area in the 
downtown. Between these circumstances ecologic value of green roofs is 
increasing, therefore we should consider this topic on its right place. This is 
the only economical possibility to reverse the decreasing tendency of natu-
ral green. It is essential to focus on the principle used by Le Corbusier, 
which declares that green area occupied by buildings should be returned to 
the nature. Furthermore, the purpose is not only aesthetic and recreational, 
it has even economical and ecological advantages. 
 Extreme weather conditions will occur more often in the following 
years according to forecasts, and this puts a heavy burden on urban chan-
nel systems. Green roofing can be beneficial in this aspect as well, by re-
taining rain water, evaporating it back to the nature by vegetation and, in 
addition, the water run-off is delayed relieving the channel system. 
 Green roofs have additional advantages, such as heat attenuation 
and insulation, which helps to optimize heat household of buildings. In hot 
summer conditions green top layer avoids critical heat-up of inside space, 
during cold winter it is serving as an insulation layer, therefore heat loss will 
decrease. 
 In the following we are going to discuss principles and instruments, 
which are needed for green roofs for safety and economical operation. 
 

2. GREEN ROOF TYPES 

 We call a roof green roof, if the top layer of general structure is a 
kind of growing medium. Both flat and sloped roofs can be green, but in 
general they are created on flat roofs, therefore in this article we deal only 
with this type. To make a flat roof green, some preconditions have to be ful-
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filled, such as appropriate waterproof insulation and carrying capacity for 
the additional burden. 
 Basically we make difference between two types of green roofs de-
pending on the thickness of the substrate and the used types of plants. In 
case of extensive green roof we are talking about a close-to-nature vegeta-
tion form, where there is a rather thin layer of growing medium with the 
width of 6-15 cm and the maximum weight of 150 kg/m2. This type is practi-
cally self-supporting, its vegetation is able to adapt to extreme conditions 
having a good deal of regeneration ability. Therefore it does not need irriga-
tion, but one should carefully chose the proper water retention layer to en-
sure supply for plants. 
 Intensive green roof differs from the other type by the volume of 
substrate, which is 20-50 cm (even 80-100 cm possible) and can be used 
as roof garden. There is a much wider range of plants that can be used, 
even trees as well. Hence they require more attendance in maintenance 
and irrigation., 
 

3. GREEN ROOF LAYERS 

 Green roof layers have to fulfill several special requirements, such 
as protection of waterproof layers (e.g. from root piercing), nourishing 
plants (water retention), or proper weight load for the insulation layers. 
 Top layer, which is visually characteristic is growing medium itself, 
the substrate with plants. Between two different layers there is always 
some kind of separation membrane, which must be chemically neutral to 
avoid undesired reactions between chemically  incompatible materials or 
avoid mixing of granulous layers. One of the most important layers in the 
aspect of water household is the retention and lead-off layer. Its task is to 
lead the redundant water off the roof and hold the necessary amount back 
for the plants. In the following we shall see what kind of retention layers are 
used for green roofs. 
 This layer mainly consists of inorganic materials, such as lava, tufa, 
swelling clay and slate, smashed brick or tile, which are bulk density mate-
rials. Other artificial materials are used for retaining water. These are differ-
ent kinds and forms of plastic plates. 
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3.1. Bulk density retention layers 

Gradient and green roof types thickness particle size 

Extensive green roof, gradient min. 
2% 3 cm 2-8 mm 

Extensive green roof, without gra-
dient 5 cm 2-12 mm 

Intensive green roof, gradient min. 
2% 10 cm 4-12 mm 

Intensive green roof, without gradi-
ent 13 cm 4-16 mm 

 
Table 1. Thickness and particle sizes of bulk density retention layers [FLL 

2002, 7.2.1.] 

We can produce bulk density materials for retention and lead-off 
layer from natural and burnt minerals as well as recycled minerals. Natural 
materials are gravel, smashed stone and sandy gravel, which have poor 
water retaining ability. Much better have lava and tufa, which are able to 
store water in the amount of 50% of their own weight. Burnt minerals are 
swelling clay gravel and slate, which can be formed in two different shapes, 
such as balls and edgy pieces. The latter has more water capacity but re-
quires thicker protection layer (300 g/m2) underneath to avoid damaging 
waterproof layer. Using recycled materials is an important aspect of green 
roofs considering environment conscious building tendency. We have to 
emphasize the use of these materials, which are smashed bricks or tiles 
and industrial cinder. These have rather high water capacity, while other 
recycled materials as foam glass made of waste glass is useful to increase 
heat insulating ability, but has almost zero water capacity. 
 Thickness of bulk density retention and lead-off materials on green 
roofs depends on gradient of the roof and varies between 3 and 15 cm. 

3.2. Plate retention layers 

Thikness of plate retention and lead-off layers made of different 
kinds of plastic is determined by the producer, furthermore their material 
has no water capacity, they are able to store water by their form. One type 
is form-foamed expanded PS, which has a thickness of 6-18 cm, therefore 
can be calculated into thermal insulation. The other type includes form-
pressed plastic plates, which are available with 2-6 cm sizes. They can be 
filled up with bulk density materials to increase water retention. These 
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plates are also useful for protecting waterproof layers, therefore they are 
usually used on extensive roofs with waterproof membrane on the top of 
thermal insulation. 
 In addition, there are several types of foam matresses existing 
made of PU or PE. PE has poor water capacity, it is used only for additional 
mechanical protection, while PU foam is able to store 60 V/V% water, 
which makes it widely useful both on extensive and intensive green roofs. 

4. WATER RETENTION OF GREEN ROOFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2.  Run-off coefficient (C) of green roofs depending on thickness  
[FLL 2002, 6.3.4.] 

Nowadays there is real possibility to return occupied areas back to 
the nature by creating green roofs on the top of the buildings as interna-
tional practice shows. Great number of existing and newly constructed flat 
roofs in cities can be turned into ecologically active surfaces. These have 
two decisive properties, one is water retention, the other is run-off delay. 
Even in case of small volume of substrate substantial amount of rain water 
can be retained, which provides great ecological advantage. 

Rate of retention can be defined by run-off coefficient. This value 
shows the rate of run-off water compared to the amount of rain water. Table 
2. shows that green roofs have to lead off only a small part of the rain wa-
ter. Data of this table apply to the whole structure with an average rain in-
tensity of 300 l/(s×ha). 

„The yearly water retention much more depends on layer thickness 
than other properties or types of layers. Nevertheless water capacity and 
lead-off properties must be considered of each layer. Differences in thick-
ness counts mainly in the hot summer period, they are more balanced in 
cool temperatur, and are almost irrelevant under winter conditions.” [FLL 
2002, 6.3.5.1.] 

Apparently green roofs have beneficial effects on urban environ-
ment by holding back a remarkable amount of rain water from entering the 
channel system, moreover that part of the water, which run off in the end, 
will be delayed, therefore the peakload of channels is decreased. This is 

Layer thickness Roof grad. <= 15° Roof grad. > 
15° 

> 50 cm C = 0,1 - 
25-50 cm C = 0,2 - 
15-25 cm C = 0,3 - 
10-15 cm C = 0,4 C = 0,5 
6-10 cm C = 0,5 C = 0,6 
4-6 cm C = 0,6 C = 0,7 
2-4 cm C = 0,7 C = 0,8 
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especially important at short periodic, but large intensity rainfall, and advan-
tageous is if the green roof is not saturated, so that it can pick up water. 
This phenomenon is shown on Figure 1. 

Green roof investment can cover other beneficial results. In a num-
ber of European countries for building green roofs the government provides 
channel fee allowance to compensate construction costs, motivating addi-
tional green investments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Run-off delay of green roof in contrast of bare roof 

 

5. EXPERIMENTAL RESULTS 

Besides these beneficial effects of green roofs, it has to be con-
firmed why it is worth to create such a green layer on the top of our flat 
roofs, even though they have extra costs. Financial calculations show that 
extensive green roofs can clear their costs in a very short period of time, 
because they have minimal extra cost compared to gravel roofs. That is 
because thickness of substrate is only 5-10 cm and there is no need of ad-
ditional maintenance. 

A german calculation has been made for the case of Berlin. It states 
that 25% of the area of the city could be covered by green roofs. This way 
compared to gravel roofs less rain water could get into the channel system 
by 535 m3 / ha, which means a substantial amount itself. In addition majori-
ty of this amount arise during the summer period, when it has a cooling ef-
fect on buildings. They calculated that if half of the roofs in Berlin were 
green roof, difference in cooling energy would be 159 kWh/m2 in a year, 
due to the evaporation. More than half of this value would arise in summer, 
when there is much need for it. 

Another calculation which has been made by measurment results of 
the author, shows that a good deal of heat loss can be saved by putting a 
green top layer on an existing flat roof. The experimental roof was on a 
nursery school, with 10 cm of thermal insulation and waterproof mem-

t 

Rain 

Time difference between 
max amplitudes 

Bare roof run-off 

Green roof run-off 
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branes on the top. There have been data of an earlier measurment availa-
ble from Szent István University, Faculty of Architecture by prof. János 
Prekuta, which meant the basis of the calculations. The results show that 
the heat loss of green roof (15 cm of substrate) is much less than that of 
the flat roof, and still less if the 10 cm of thermal insulation is completed 
with additional 10 cm, creating a duo roof. Heat loss results are shown in 
Table 3. 

Roof types Summer heat 
loss (W/m2) 

Winter heat 
loss (W/m2) 

Bare flat roof (10 cm therm. insul.) -11.1 12.9 

Duo roof (2×10 cm therm. insul.) -7.38 8.61 

Extensive green roof (10 cm therm. 
insul. + 15 cm substrate) -1.85 7.40 

Table 3. Heat loss values at bare roof, duo roof and green roof 

 

The author have made another measurment without any calculation 
on a roof which is covered half extensive growing medium (15 cm), half 
concrete plate pavement. It has been performed in February 2010, in winter 
conditions. The green part of the roof was covered by snow, the terrace 
pavement was absolutely dry. The inside rooms of the building under the 
two parts of the roof had the same conditions of temperature (24°C of air 
temp.) and heating. Temperatures of inner ceiling surfaces had been 
measured, and there was 3,5 °C difference. While under the green roof, 
ceiling has 21,4 °C temperatur, the other part was only 18 °C. This simple 
example shows, how much heat loss can be avoided by additional 15 cm of 
growing medium on the rooftop. 

 

6. CONCLUSION 

These calculation and measurments definitely show economical ad-
vantages of green roofs in contrast of gravel or bare flat roofs. One can see 
that governments can save cost on long-term by supporting greening in-
vestments. Creating extensive green roofs appears to be a good solution 
considering the changing weather conditions with more infrequent and in-
tensive rainfalls. It has both ecological and economical benefits beyond 
aesthetical values. 
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Diffuser Optimization in consideration of diameter parameters 

ABSTRACT 

Our aim was to optimize the parameters of a conduit-turbine’s diffuser, 
what was planted into an eel-catcher shaft on the Sió canal, in Hungary. 
The goal was to increase the efficiency of the turbine beside abridgment of 
the costs. The bend and the length of the draft tube were given. In the 
course of optimization the diffuser’s outlet diameter size was changed. The 
vortex of water-spout which entering the diffuser was optimized with given 
draft tube geometry [1] by F. Szlivka and P. Kajtár. The main goal of our 
work was by changing the diameter of diffuser (draft tube) reach the best 
coefficient of efficiency. We used ANSYS CFX software to achieve the tar-
gets. 

Key words: Diffuser, Fluid Dynamics, Water turbine,  

INTRODUCTION 
We have set as an aim to optimize the parameters of a conduit-turbine’s 

diffuser, what was planted into an eel-catcher shaft on the Sió canal, in 
Hungary. The aim was to increase the efficiency of the turbine. In the 
course of our work we proceeded a previous researching where were ex-
amined the needed parameters of planting of the turbine and the controlling 
of the stream parameters with CFD simulation. During the designing of the 
turbine’s main parts the following problems were realized: there were not 
enough places in the shaft to place an adequate diffuser. The shaft was too 
small for a sufficient diffuser what possess draft tube with small angle. For 
this reason was required the reducing of the diffuser’s length and the in-
creasing of the aperture angle. It was the cause of the efficiencies deterio-
ration, however the loss was reducible. Our aim was the further reduce of 
the loss with the optimization of the diffuser’s dimensions. In the course of 
optimization the entering size of the draft tube was given (900 mm) which 
accords with the diameter of turbine. The length and the bend of the draft 
tube were also given. In the course of optimization the size of the diffuser’s 
outlet diameter was changed. The vortex of water-spout which entering the 
diffuser was optimized with given draft tube geometry [1] by F. Szlivka and 
P. Kajtár. The main goal of our work was by changing the diameter of dif-
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fuser (draft tube) reach the best coefficient of efficiency. The simulation was 
accomplished with ANSYS CFX software.  

Similar optimization was accomplished by J.G.I. Hellström 1, B.D. Marja-
vaara, T.S. Lundström [2] with using CFX-5.7.1 software. Flow optimization 
with using diffuser was accomplished by L.F. Gaden*, Eric L. Bibeau [3]. 

 

 

Picture 1: Micro turbine 

CFD SIMULATION 
In the previous work [1] the first step of the CFD simulation was the 

modeling of the stream area. The modeling was easily executable in the 
ANSYS Design Modeler module with the previously made 3D CAD model. 
The three main parts of the model were: influent part, the turbine and the 
diffuser. The next critical part was the preparing of the CFD mesh.  In the 
meshing it is necessary to choose the good element size and the thickness 
of the boundary for the actual problem. With using too small element size 
the computation would consume too much time, however with big element 
size the impropriety is going to grow. The whole model was four meter high 
thus the hydrostatic pressure was also an important parameter and there-
fore it was necessary to define the gravitational acceleration. It can be seen 
from the results of the earlier examination that the evolved flow patter in the 
draft tube was not suitable. The flow has stagnated in the upper part more-
over backflow was detectable in some section. The main cause of it was 
the not suitable place for create the elbow and the diffuser. After short sec-
tion the flow has come off from the wall in the expanded elbow. The flow in 
the diffuser was improved by giving vortex for the stream at the inlet point. 
This vortex was made by the impeller. The optimal parameters of the vortex 
were determined with a distinct calculation. 
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Picture 2: Stream lines in micro turbine [1] 

 

Picture 3: Velocity field in micro turbine [1] 

The first step of the optimization process was to determine the magnitude 
of the vortex (eg. the circumferential velocity) in the outgoing flow from the 
impeller. 

THE OPTIMIZATION OF THE VORTEX 
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From the calculation it could be seen that the next circumferential velocities 
were the optimal along the determined axial velocities. The diameter of the 
draft tube was 1490 mm. 

Axial 
velocity 
[m/s] Va 

Circumferential 
velocity[m/s] vk 

Inlet 
pressure 
[Pa] 

Outlet 
pressur 
[Pa] 

Pressure 
difference 
[Pa] 

Efficiency 
of the 
diffuser 

3 1,05 -3860,46 1,03467 3861,49467 0,908 

  1,08 -3864,23 1,20387 3865,43387 0,904 

5 1,7 -10730,6 2,75478 10733,35478 0,913 

  1,8 -10751 3,41737 10754,41737 0,906 

7 2,3 -20996 4,72023 21000,72023 0,916 

Table 1: The optimum circumferential velocity at different axial velocities [1] 

OPTIMIZATION OF THE DIFFUSER 
As we mentioned it earlier the flow has stagnated in the upper part, and 

in some section backflow was detectable as well as the enlarging of the 
length is not possible. Therefore we would like to improve the flowing fea-
tures and the investment costs with the optimization of the draft tube’s di-
ameter, to determine the outgoing section diameter of the diffuser.  At the 
measurement the diameter of the draft tube were changed 1050 mm, 
1150 mm, 1250 mm, 1350 mm, and 1450 mm were used instead of the 
original 1490 mm, which was possible maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFICIENCY OF THE DIFFUSER 
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We have calculated the average axial and circumferential velocities on 
the outgoing section of the diffuser. The results are summarized in the Ta-
ble 2. 

Inlet Axial 
velocity 

 Outlet Axial velocities  

900 mm 1050 
mm 

1150 
mm 

1250 mm 1350 mm 1450 mm 

3 m/s 2,203 1,836 1.555 1.333 1.156 

5 m/s 3,672 3,061 2.592 2.222 1.926 

7 m/s 5,141 4,285 3.628 3.111 2.697 

Inlet Cir-
cum. ve-
locity 

 Outlet Circum. velocities  

900 mm 1050 
mm 

1150 
mm 

1250 mm 1350 mm 1450 mm 

0,985 0,3775 0,4135 0,709 0,657 0,612 

1,6425 0,629 0,6894 1,1826 1,095 1,019 

2,2995 0,8813 0,9652 1,655 1,533 1,427 

Table 2: Axial and circumferential velocities at different diameters 

Pressure 
enlargement 

  Diameters   

Axial v. 1050 
mm 

1150 mm 1250 mm 1350 mm 1450 mm 

3 m/s 1951,67 2737,623 3231 3550,75 3762,17 

5 m/s 5508,81 7682,945 9047,53 9933,2 10517,07 

7 m/s 10874,6 15125,13 17792,4 19524,3 20663,48 

Table 3: Pressure enlargement at draft tube 

The efficiency of the diffuser was calculated with usage of the next formula: 
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kv  Average circumferential velocity 

akiv  Average axial velocity in outlet cross-section 

kkiv  Average circumferential velocity in outlet cross-
section 

 
Efficiency   Diameters   

Axial v. 1050 
mm 

1150 
mm 

1250 mm 1350 mm 1450 mm 

3 m/s 0,7847 0,8517 0,9167 0,9149 0,9110 

5 m/s 0,7973 0,8607 0,9241 0,9214 0,9165 

7 m/s 0,8031 0,8644 0,9270 0,9240 0,9188 

Efficiency   Diameters   

Axial v. 1050 
mm 

1150 
mm 1250 mm 1350 mm 1450 mm 

3 m/s 0,9413 0,9727 0,9818 0,9832 0,9818 

5 m/s 0,9567 0,9831 0,9898 0,9902 0,9880 

7 m/s 0,9636 0,9873 0,9929 0,9931 0,9904 

Table 4: Efficiencies at different diameters (calculated with-  
and without circulation) 

As it can be seen from the results the efficiency was almost the same with 
the different diameters or even it was a bit better with smaller size. It follows 
from this we can reach the same or a bit better efficiency with lower in-
vestment cost. 
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Diffuse efficiency (calculated with circulation)
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Graph 1: Diffuse efficiency (calculated with circulation) 

Duffuser efficiency (calculated without circulation) 
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Graph 2: Diffuse efficiency (calculated without circulation) 

The results were represented in graphs and maximum point was detect-
able on both approximately at 1300 mm outgoing diameter of the diffuser. 
This optimum diameter is a little bit less than the possible maximum 
(1490 mm). But it is only the fluid mechanical optimum. Naturally the eco-
nomic optimum would be the building in of the draft tube with smallest di-
ameter. Therefore our work is economically advantageous whereas it is not 
necessary to build in the possible maximum magnitude.  
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Further possibility to optimize the system that optimize the magnitude of the 
vortex (circumferential velocity) after the impeller (inlet of the diffuser) with 
using the calculated outlet diameter (1300 mm). Whereas the optimization 
is multivariate and prospectively non-linear thus the optimization of the dif-
ferent variables are not performable independently from each other. We are 
going to accomplish further calculation heranent. This micro-turbine is built 
meanwhile and it works adequately.  
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CFD simulation of axial flow fan and dual wind turbine 

INTRODUCTION 
Main tasks of this article were the measurement and analysis of different 
impellers, sizing of simply fans, as well as carrying-out of Computational 
Fluid Dynamics (CFD) calculations. Further improvement of the designing 
method is possible by the CFD itself, which allows making proposals with-
out any further measurement, indeed final test before production is neces-
sary. There is just only 10% difference between the laboratory scale meas-
urements and that of the FEM, which is an acceptable approach under the 
given conditions.  

In the second part of the article were reviewed one other fluid dynamic 
question. Our primary aim was to develop a new wind-generator design, 
which works more efficient therefore can produce more energy in unit tur-
bine area. For this purpose the flow field has been analyzed using a com-
puter fluid simulation to determine the generated power of the wind tur-
bines. The examined two impellers are rotating in the same horizontal 
plane and their blades turn into the central part of the other one like a gear-
gear connection. 

EXAMINED IMPELLER 
It is followed than by the detailed discussion of the application of the 

nowadays widespread numerical methods, where the results of the 
Computational Fluid Dynamics (CFD) will be compared with that of the 
measurements. Among others the measurement results within the aera-
tion channel serve as input, frame- and boundary conditions for the 
computational analysis of the stream, and on the other hand the resulted 
numerical calculations can be compared with measured values from 
other places. The flow module of ANSYS-CFX was chosen from the 
CFD programs, which we have free access in the Szent István Universi-
ty - Faculty of Mechanical Engineering to. CFD supports the engineering 
in a very large scale; because it calculates in detail the stream flow, ve-
locity space, pressure space etc., if the geometry of the impeller and the 
blade are known, respectively. There are two main tasks to solve during 
the design of axial flow fans in general: the first one is the direct design 
method, and the other one is the inverse task. These both are used re-
cently together, as a united designing method and iterating process. In 
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this way the direct design should apply first, where the features of the 
impeller and that of its blade will be determined, then the stream around 
the impeller assembled with the resulted blade geometry will be simulat-
ed by the CFD. The blade design will be modified according to these re-
sults. The simple impeller geometry is detailed in [1]. This iteration con-
tinuous until it results in the expected blade and impeller. But - of course 
- real operation tests are the final control against the engineering. 

 
Picture 1: The analyzed axial flow fan 

 

COMPARISON OF THE MEASUREMENT RESULTS WITH THAT OF 
THE SIMULATION  

In this section we are going to compare the results of the measurements 
and the simulation, respectively. The measurement method is written in [2]. 
In both cases was the MATLAB program applied for further data processing 
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and chart drawing, because it handles huge amount of data very quickly 
and safe. For the sake of simplicity only the 1/3 part of the 3-bladed impel-
ler was analyzed in the ANSYS, and its results were multiplied for the 
whole 360°. 

Pressure distribution field was made by the help of the measured pressure 
values, and its approached pressure field was shown in descartes- as well 
as in polar coordinate systems, respectively. The periodicity according to 
the blades can be seen unambiguously in Picture 2.  

It can be seen very well, that there is huge scale alteration along the cir-
cumstance; the passing of the blades occurs pressure rise, and the pres-
sure drops when the blades go away. Drop of the angular momentum plays 
a key role in the establishment of the pressure. 

  

 
Picture 2: Pressure field behind the fan 
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Comparison of the measurement data and the simulation results can be 
seen in Pic. 2. (loose grid represents the simulation result of ANSYS, and 
the dense one is for the measurement data), where both are shown in the 
same coordinate system. Henceforce this is the biggest advantage of the 
work with MATLAB, that the demonstration of data from different data 
sources could be unified, as shown. The difference between the two sur-
faces can be seen at the blade edges, which rise from its basis.  

Picture 3: Comparison of measurement data and simulation results  
(k-ε turbulence model and SST turbulence model in ANSYS) 

The k-
Pic. 3., and that one, where the SST turbulence model was used, can be 
seen in Pic. 3. (the scale of the vertical axle was changed for the sake of 
better understanding). 

Until the measured or calculated pressure number reaches 0.7, the dif-
ference between the two values in the same location remains below 0.06, 
which means, that the difference between the measurement data and simu-
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lation results stays mainly under 10%. This error is acceptable respect on 
the given conditions, because only between the results of the different tur-
bulence theories result in such an error. 

CONCLUSIONS OF THE FAN SIMULATION 

Velocity- and pressure field mapping near to the impeller of an axial flow 
fan was realized by the help of the improved measurement method. The 
measurement method allows the determination of the pressure field close 
to the impeller, too. Spatial distribution and direction of the static- as well as 
total pressure were determined right in front of and behind the impeller by 
the above method (coordinate system binded to the blade channel). There 
is even the possibility to record the pressure maps in all the blade chan-
nels. 

Stream simulation around the fan was developed in ANSYS-CFX. The 
simulation results were compared to the measurement data. Basic parame-
ters, initial and boundary condition of the measurement serve as starting 
point for the simulation, as well; furthermore the results of the numerical 
simulations can be compared to the measurement data in a given location. 
More details can be find in [6]. 

MEASUREMENT METHOD AND EXAMINED IMPELLER 
We have calculated the flow field around a twin rotor wind power station. 

One important question of the wind energy utilization is the conversation ef-
ficiency of the theoretical usable energy into productive power. The specific 
cost could be more reduced if more than one rotor is installed on a single 
column. (There are some similar technical solutions, see the next para-
graph [3], [4],[5])   Aerodynamic circumstances were examined around a 
column with two rotor installed on; furthermore the utilizable power was an-
alyzed through CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations. 

The two rotors (Pic. 4.) are rotating against each other where the blades 
are rotating into each other: blades of one rotor are rotating into the blade 
space of the other one. In this way the planes of the two rotors are over-
lapped in this moment. For our research these planes have been shifted 
from each other to avoid the collision of the blades, henceforth it is ex-
pected, that the wind energy can be utilized with better efficiency, than a 
wind power plant with one single rotor. This solution allows reducing the ef-
fect of the interference. 

The two examined rotors were designed by the common design process 
of the wind power plants. The quick tip speed ratio was set at 4 for the siz-
ing and a three-bladed-impeller was chosen for the modeling. The geome-
try of a blade was developed for optimal variable of pitch angle and variable 
cord length. The rotation of one rotor is the reflection of the other one to let 
it rotate in the opposite direction. The rotors does not rotating in the same 
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plane, because one of them is pushed forward with 20% of its tip radius (R) 
(Pic. 4.). (In this way the rotors will not collide to each other in case of in-
phase rotation.) 

 

 

Picture 4: The analyzed impellers 

Suspension and the in-wind-installation of the rotors are not examined in 
this work, only the possible aerodynamic problem was simulated as the first 
step of a longer research. A rotor developed with the tipe speed ratio with a 
value of 4 was simulated with 3.5 and 5 values, as well; therefore the rotor 
was slowed and accelerated according to the theoretical value, respective-
ly. According to this fact the wind has been more slowed and less slowed 
than the theoretical, too. 

On the other hand the CFD simulation of the above impeller was exe-
cuted, as well, where the ANSYS V12.1CFX module was applied. In the 
first step the 3D-Model of the impeller was designed as well as the fluid 
field. The appropriate mesh has been built-up from tetrahedron elements, 
where the boundary parameters were set, too. The fluid field consists of 
about 3.5 million elements. Hexa-mesh was used in the boundary layer 
along the wall. The SST (Shear Stress Transport) turbulent model was 
chosen for this purpose. The simulation was carried-out by steady-state 
setting, and then by transient setting, as well. 
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THE RESULTS OF THE CFD SIMULATIONS 
The results have been evaluated that way, where the velocity field was 

analyzed in different distances from the rotor, furthermore the torque devel-
oped on the rotor. According to this value the performance could be calcu-
lated. The resulted performance values have been summarized in Table 1. 

  
  Torque (Nm) Performance 

(W) 
Total perfor-
mance (W) 

Specific per-
formance 
(W/m2) 

Betz-
formula 
(W)  

  

tip 
speed 
ratio  

front ro-
tor 

rear ro-
tor 

front  
rotor 

Rear 
 rotor       

ne
ar

 

3.5 24706 27332 86471 95662 182133 349.4 154441.5 

4 22916 26422 91664 105688 197352 378.6 154441.5 

5 18809 21520 94045 107600 201645 386.8 154441.5 

fa
r 

3.5 26209 26268 91732 91938 183669 292.4 186074.1 

4 24754 24988 99016 99952 198968 316.8 186074.1 

5 20399 21520 101995 107600 209595 333.7 186074.1 

Table 1: Summary of the resulted performance values 

It can be seen, that the performance of the second wind turbine is al-
ways higher. Quite the same performance value is resulted independent 
from the axle distance along a given tip speed ratio factor, but in point of 
the specific performance the shorter axle distance is more favorable. 
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Picture 5: Air velocity fields behind the impellers 

CONCLUSIONS 
Simulations were carried-out with two different axle distance and differ-

enttipe speed ratio factor. On the basis of the simulation results the torque 
values developing on the front and on the rear rotors have been deter-
mined, which can be seen in Table 1. The higher tip speed ratio factor re-
sults higher performance of the turbines. It is interesting, but the rear rotor 
gives always larger performance than the front one. The performance value 
for the areas sweeping through the blades for 1 quadrate meter has been 
estimated. If these sweeping areas of the blades overlap each other, the to-
tal area will be reduced at about 83 %. In the case of the nearest axes the 
specific performance for 1 quadrate meter is about 18-20% higher, than 
that of the farer ones. 

On the other hand the maximal output performance has been calculated 
from the Betz-formula [3] (see Table 1.). The results of the simulation ex-
ceed quite in all cases the ones from the Betz-formula: the results of the 
last solution resulted in about 15-20% lower values than that of the simula-
tion.  

The already performed research showed that this problem solution could be 
resulted in new development directions.  
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Analysis of application of solid mineral fertilizers In the polish farming 
 

Summary 
In Poland there is the biggest consumption of mineral fertilizers 

among all means applied in the chemisation of the farming. Moreover con-
sumption of mineral fertilizers is growing systematically.  Legislative works 
are oriented for drawing up suitable legal articles against threats to the nat-
ural environment  which are brought by contemporary farming.  It concerns 
also mineral fertilization.  One should concentrate on improving the tech-
nology of fertilization in order to increase the effectiveness of the treatment 
and limit to the minimum contamination of the environment and deteriora-
tion the quality of crops. 

Mineral fertilizers are exerting a positive effect to the height and the 
development of plants, however irrationally applied can cause a lot of dam-
age to the natural environment.  Fertilization is the most important factor in 
the crop production which decides about its effectiveness.  It also influ-
ences on production-ness of plants and economic effectiveness of the en-
tire farm.  Therefore it is so important that legal articles clearly determine 
requirements associated with mineral fertilizers which are used in the agri-
cultural production. 

The purpose of the work was analysis of consumption of mineral fer-
tilizers and the evaluation of the rationality of their exploitation in the farm-
ing. 

The scope of the work included: determining the significance of 
mineral fertilization in the farming and the evaluation of its influence on the 
natural environment, analysis of the consumption of mineral fertilizers in 
Poland, formulating conclusions. 

 

Analiza stosowania stałych nawozów mineralnych  
w polskim rolnictwie 

 
WSTĘP  
 Do środków chemicznych mających zastosowanie w rolnictwie zali-
cza się: nawozy mineralne, chemiczne środki ochrony roślin i preparaty po-
prawiające strukturę gleby (rys. 1). Stymulują one wzrost roślin i chronią je 
przed patogenami. Najważniejszą rolę w plonowaniu roślin odgrywają na-
wozy mineralne. Jak wskazują badania nad efektywnością nawożenia, 



276 

 

wzrost plonów jest co najmniej w 50% uzależniony od nawożenia mineral-
nego [Soloch 2006].  
 

 

Rysunek 1. Stałe nawozy mineralne w strukturze środków chemicznych 
stosowanych w chemizacji rolnictwa 

 
Ze względu na konsystencję nawozy mineralne dzieli się na ciekłe, 

stałe oraz gazowe. Stałe nawozy mineralne, które są przedmiotem pracy, w 
zależności od stopnia rozdrobnienia mogą mieć postać pylistą, krystaliczną 
lub granulowaną. Składniki zawarte w nawozach mineralnych dostarczają 
roślinom łatwo dostępnych substancji pokarmowych, również poprawiają 
właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz regulują jej odczyn. Intensyfi-
kacja rolnictwa sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na mikronawozy, któ-
re uzupełniają niedobory mikroelementów w glebie. Niedobory mikroele-
mentów wynikają ze zwiększenia plonów wskutek nawożenia podstawowe-
go. Nawożenie mineralne obok efektu pożądanego, czyli zwiększenia pro-
dukcji roślinnej, wywiera ujemny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko 
przyrodnicze.  
            Prace legislacyjne są ukierunkowane na opracowanie optymalnych 
przepisów prawnych odnoszących się do różnych form działalności rolni-
czej, by przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska naturalnego, jakie nie-
sie ze sobą współczesne rolnictwo. Dotyczy to także nawożenia mineralne-
go, bowiem ze wszystkich środków stosowanych w chemizacji rolnictwa, to 
właśnie nawozów mineralnych zużywa się w Polsce najwięcej i zużycie to 
systematycznie wzrasta. Należy zatem skupić się na doskonaleniu techno-
logii nawożenia, aby zwiększać efektywność zabiegu i ograniczać do mini-
mum skażenie środowiska i pogorszenie jakości plonów.  
            Problemem jest jednak fakt, że rolnik ustalając dawki nawozowe i 
postępując z nawozami mineralnymi w swoim gospodarstwie nie kieruje się 
tylko i wyłącznie uwarunkowaniami prawnymi i troską o środowisko. Często 

pyliste krystaliczne granulowane 

ciekłe stałe 

Nawozy mineralne Środki ochrony 

roślin 

Preparaty poprawiające 

strukturę gleby 

  CHEMIZACJA 

jednoskładnikowe 

wieloskładnikowe kompleksowe 
gazowe 

mikronawozy 
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wpływ ma na to głównie aspekt ekonomiczny, rozumiany jako chęć uzy-
skania jak najwyższych plonów, oraz możliwości finansowe gospodarstw. 
Dlatego ważne jest, żeby przepisy prawne jasno i przejrzyście określały 
wymagania związane z wykorzystaniem nawozów mineralnych w produkcji 
rolniczej.  
 
 
CEL I ZAKRES PRACY 
            Celem pracy była analiza zużycia nawozów mineralnych oraz ocena 
racjonalności ich wykorzystania w rolnictwie.  

            Zakres pracy obejmował: 
- określenie znaczenia nawożenia mineralnego w rolnictwie oraz ocenę    
jego wpływu na środowisko przyrodnicze,  
- analizę zużycia nawozów mineralnych w Polsce,  
- sformułowanie wniosków. 
 
 
MATERIAŁ I METODY     

Znaczenie nawożenia mineralnego w rolnictwie 

            Podstawowym celem nawożenia jest uzupełnianie składników po-
karmowych, których gleba jest pozbawiana w wyniku wymywania, ulatnia-
nia do atmosfery i wraz ze zbieranymi plonami roślin. Nawożenie mineralne 
ma poprawić żyzność gleb zaniedbanych a tym samym doprowadzić do 
uzyskania odpowiedniej wielkości plonów. Zależność między wysokością 
plonu a poziomem nawożenia ma charakter złożony. Optymalny efekt na-
wożenia można uzyskać przy jednoczesnym zaspokojeniu wymagań po-
karmowych roślin oraz stworzeniu odpowiednich dla nich warunków rozwo-
ju. Tylko nawożenie składnikiem, którego zawartość w glebie jest zbyt ma-
ła, aby zaspokoić wymagania pokarmowe rośliny, powoduje zwiększenie 
plonu. Wzrost ten nie jest proporcjonalny do ilości zastosowanego nawozu. 
Kolejne dawki nawozu dają coraz mniejsze przyrosty plonu. Dawka, przy 
której uzyskuje się plon maksymalny, zależy od rośliny, zasobności gleby w 
ten składnik i od warunków rozwoju roślin. Przekroczenie optymalnej dawki 
nawożenia sprawia, że rośliny nadal gromadzą składnik wprowadzany z 
nawozem jednak plon przestaje wzrastać. Dalsze podnoszenie poziomu 
nawożenia powoduje spadek plonu. Próby nadrobienia błędów agrotech-
nicznych poprzez zbyt intensywne nawożenie stwarzają zagrożenie dla 
środowiska powodując straty składników pokarmowych, dlatego są niece-
lowe. Nadmierne nawożenie to nie tylko zbędne koszty, ale też przyczyna 
spadku wielkości i jakości plonu [Mercik 2004].  
            Aby lepiej scharakteryzować wyniki nawożenia roślin wprowadzono 
pojęcia tzw. przeciętnej efektywności nawożenia brutto i efektywności na-
wożenia netto. Efektywność brutto wyraża się w kilogramach uzyskanego 
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plonu przypadających na 1 kg zastosowanego składnika pokarmowego. 
Efektywność brutto nie uwzględnia składników mineralnych pobranych 
przez roślinę z gleby. Wyznaczenie efektywności netto pozwala uzyskać 
dokładniejsze dane. Są to jednak bardziej skomplikowane i pracochłonne 
obliczenia, gdyż do wyznaczenia efektywności netto konieczne jest prze-
prowadzenie badań polowych, aby wyznaczyć tzw. plon „zerowy”, czyli plon 
uzyskany w tych samych warunkach bez nawożenia. Efektywność netto to 
różnica plonu "zerowego" i plonu uzyskiwanego przy określonym nawoże-
niu podzielona przez dawkę zastosowanego składnika. Efektywność nawo-
żenia spada w miarę wzrostu dawki nawozu. Zbliżając się do plonu mak-
symalnego osiąga ona wartości tak małe, że dalszy wzrost poziomu nawo-
żenia staje się nieopłacalny. Przyjmuje się, że zwiększenie dawki jest eko-
nomicznie uzasadnione, jeśli koszt zwiększenia dawki nawozu jest mniej-
szy niż wartość uzyskanej zwyżki plonu. Na efektywność nawożenia można 
wpłynąć poprzez: poprawę właściwości gleby, staranną uprawę roli, odpo-
wiednie zmianowanie, właściwy sposób nawożenia i odpowiedni dobór na-
wozów i ich dawek [Artyszak 2008].         
            Zastosowanie nawozu, oprócz zwrotu poniesionych kosztów, po-
winno dać rolnikowi zysk. Przyjmuje się, że nawożenie jest opłacalne, gdy 
przychód ze zwyżki plonu przewyższa o co najmniej 50 % poniesione kosz-
ty [Artyszak 2008]. Jest to ustalenie umowne. Plon optymalny zapew-
nia rolnikowi uzyskanie najwyższego dochodu. Jest zawsze niższy od plo-
nu maksymalnego, przy którym uzyskuje się najwyższą produkcję, ale sto-
sunkowo wysokim kosztem [Klepacki 2008].  
            Podsumowując należy stwierdzić, że nawozy mineralne wywierają 
pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin, jednak nieracjonalnie stosowa-
ne mogą wyrządzić wiele szkód środowisku przyrodniczemu [Gaworek, 
Giercuszkiewicz - Bajtlik 2006]. Nawożenie jest najważniejszym czynnikiem 
w produkcji roślinnej, który decyduje o jej efektywności. Wpływa również na 
produkcyjność roślin oraz na efektywność ekonomiczną całego gospodar-
stwa [Kopiński 2006]. 

 

ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH W POLSCE 

            Według danych GUS (2008) w Polsce w latach gospodarczych 
1997/98 – 2007/08 zapotrzebowanie na nawozy rosło (rys. 2). Zjawisko to 
utrzymywało się pomimo wysokiej podatności producentów nawozów mine-
ralnych na zewnętrzne czynniki ryzyka (koszt surowców, sytuacja na ryn-
kach światowych). Według GUS (2008) w ciągu analizowanego okresu zu-
życie nawozów wzrosło z 1603,5 do 2142,0 tys. ton NPK (wzrost o 34%). 
Największy wzrost nastąpił w okresie od 2005 do 2008 roku co wiązało się 
z płatnościami obszarowymi dla producentów rolnych a tym samym z po-
prawą wyników finansowych gospodarstw. 
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Rysunek 2.  Zużycie nawozów mineralnych (NPK) w tys. ton 
(w przeliczeniu na czysty składnik). Źródło: GUS 2008. 

 
Lata 2003/2004 – 2004/2005 charakteryzowały się mniejszym ale 

systematycznym wzrostem w stosunku do lat późniejszych. W latach wcze-
śniejszych wystąpiły dwa okresy zmniejszonego zużycia nawozów NPK. W 
latach 1997/08 – 1999/00 nastąpiło załamanie popytu spowodowane wyso-
kimi cenami gazu ziemnego oraz cenami nawozów na rynkach międzyna-
rodowych. Również w latach 2001/02 – 2002/03 zużycie nawozów zmniej-
szyło się. Spadek zużycia spowodowany był zmianami gospodarczymi za-
chodzącymi w Polsce przed akcesją z UE. Wyjątkiem był rok 2000/01, kie-
dy odnotowano wzrost zużycia NPK co wiązało się z poprawą relacji cen 
nawozów do dochodów rolników. W analizowanym okresie we wszystkich 
grupach nawozów zanotowano wzrost zużycia. Największy wzrost dotyczył 
zużycia nawozów fosforowych i potasowych (rys. 2). Zużycie nawozów fos-
forowych wzrosło o 49%, potasowych o 34% a azotowych o 28%. 
            Wraz ze wzrostem całkowitego zużycia nawozów wzrastało średnie 
zużycie nawozów w przeliczeniu na 1 hektar UR (rys. 3). Jak wynika z rys. 
3 w analizowanym okresie zużycie nawozów NPK zwiększyło się z 89,6 do 
132 kg∙ha-1 (wzrost o 48%).  

 Największy wzrost zanotowano w zużyciu nawozów fosforowych ( o 
65%) a najmniejszy w zużyciu nawozów azotowych (o 42%). W latach 
1997/98 – 1999/00 nastąpił nieznaczny spadek zużycia nawozów w przeli-
czeniu na 1 ha UR (rys. 3), co miało związek z załamaniem się popytu na 
nawozy na polskim rynku (rys. 2). 
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Rysunek 3.  Zużycie nawozów mineralnych (NPK) w tys. ton 
(w przeliczeniu na czysty składnik). Źródło: GUS 2008. 

 
Natomiast w latach 2001/02 – 2002/03 mimo spadku zapotrzebowania na 
nawozy ich zużycie na 1 ha UR rosło. Głównym powodem takiej relacji było 
zmniejszenie udziału UR w strukturze użytkowania gruntów w tym okresie. 
W latach 2001 – 2003 udział UR zmniejszył się o ok. 5%. Powierzchnia UR 
zmniejszyła się na korzyść terenów leśnych, komunikacyjnych, osiedlo-
wych, przemysłowych i innych (GUS 2008).  
          Stosunek N:P:K w dawce nawozowej w analizowanym okresie nie 
ulegał znacznym zmianom. W 1997/98 kształtował się on jak 1:0,3:0,5 na-
tomiast w roku 2007/08 wynosił 1,0:0,4:0,5. Biorąc pod uwagę fakt, że pra-
widłowa relacja N:P:K dla UR powinna wynosić 1:0,5:0,98 należy stwier-
dzić, że proporcja stosowanych składników w analizowanym okresie nie by-
ła korzystna. Dało się zauważyć jednostronne nawożenie azotem przy jed-
noczesnym pomijaniu lub obniżaniu nawożenia fosforem i potasem. Skut-
kiem był spadek zasobności gleb Polski w fosfor i potas oraz wzrost za-
kwaszenia [GUS 2008]. 
 Do prawidłowego wykonania zabiegu nawożenia mineralnego nie-
zbędna jest znajomość zasad stosowania nawozów oraz umiejętność do-
boru rozwiązań optymalnych z punktu widzenia efektywności zastosowania 
i minimalizacji kosztów zakupu i aplikacji. Obecnie obserwuje się wzrost za-
interesowania nawozami o większej zawartości potasu względem fosforu, 
jak i nawozów specjalistycznych, przeznaczonych pod poszczególne grupy 
roślin. W Polsce stale zwiększa się zużycie nawozów wieloskładnikowych. 
W przypadku fosforu i potasu, więcej niż połowa tych składników jest do-
starczana do gleby w nawozach wieloskładnikowych. Wzrasta liczba rolni-
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ków przekonanych do nawozów kompleksowych, o większym skoncentro-
waniu składników pokarmowych. Nawozy NPK stanowią większość w cał-
kowitym asortymencie nawozów wieloskładnikowych dostarczanych na ry-
nek w Polsce.   

 

WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO NA ŚRODOWISKO  

          Zmiany wskaźników żyzności gleby i składu wód gruntowych to śro-
dowiskowe skutki nawożenia. Związki azotu i fosforu są uznawane za naj-
poważniejsze zagrożenia powodowane przez rolnictwo. Instytut Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) 
określa potencjalny stan zagrożenia na podstawie bilansów azotu i fosforu, 
które są wykonywane obligatoryjnie na potrzeby Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Bilans obrazuje różnicę pomiędzy ilością 
składników mineralnych dostarczanych do gleby a ilością składników traco-
nych z plonami i poprzez wymywanie. Połowa azotu dostępnego w glebie 
jest dostarczana w wyniku nawożenia mineralnego. Jak wynika z badań 
IUNG-PIB w latach 2002-2005 bilans azotu brutto w Polsce wykazywał do-
datnie saldo ok. 48 kg N ∙ ha-1 UR. Efektywność wykorzystania azotu 
kształtowała się na niskim poziomie 57% [Kopiński 2007]. 

            Nawozy mineralne to głównie rozpuszczalne sole, zatem oddziałują 
przede wszystkim na właściwości gleby oraz na wody gruntowe i po-
wierzchniowe. Nadmiar soli wywiera niekorzystny wpływ na właściwości fi-
zykochemiczne gleby. Podstawowym wskaźnikiem żyzności gleby jest od-
czyn. Wartość pH poniżej 4,5 stwarza niebezpieczeństwo degradacji gleby 
natomiast wartość powyżej 7,0 to oznaka alkalizacji gleby [Wiech i in. 
2005]. Zakwaszenie prowadzi do pogorszenia jakości plonów oraz spadku 
produktywności gleby. Odczyn ma decydujący wpływ na przyswajalność i 
rozpuszczalność składników pokarmowych oraz na skład mikroflory glebo-
wej. Silne zakwaszenie i niedobór składników pokarmowych stanowią we-
dług Igrasa (2006) największe zagrożenie dla jakości gleb w Polsce. Sza-
cuje się, że procentowy udział nawożenia azotem w zakwaszeniu gleb w 
Polsce stanowi 25 - 40%. Nawożenie azotowe zakwasza gleby w stopniu 
tym większym, im dawki azotu są wyższe i większy udział formy amonowej 
w nawozach. Z nawozów azotowych jedynie saletrzaki oraz rzadko stoso-
wane saletra wapniowa Ca(NO3)2 i sodowa NaNO3 nie zakwaszają środo-
wiska. Azot z nawozów mineralnych zostaje włączony w cykl przemian azo-
tu glebowego. Z dostarczonej dawki azotu rośliny wykorzystują około poło-
wy składnika. Około 20% azotu jest unieruchamiane a 25% stanowią straty 
(20% to straty gazowe, 5% stanowi wymycie w głąb profilu glebowego) [Fi-
lipek i in. 2006].  

           W Polsce odczyn większości gleb UR jest kwaśny lub bardzo kwa-
śny. Jak pokazują badania Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z 2005 ro-
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ku, około 50% gleb UR w Polsce to gleby zakwaszone o pH < 5,5. Stan ten 
nie uległ zmianie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat [Filipek i in. 2006, 
Fotyma, Igras 2006]. Są to gleby wymagające wapnowania. Niepokojącym 
faktem jest to, że zużycie wapna nawozowego w Polsce regularnie spada i 
prognozy w tym względzie nie są optymistyczne. Główną przyczyną tego 
faktu są wysokie koszty zabiegu wapnowania. W latach 2006-2007 prze-
ciętny koszt zastosowania 1 tony wapna wynosił ok. 200 zł. Składały się na 
niego koszty zakupu nawozów, transportu i rozsiewu [Fotyma, Igras 2006]. 
Do 2004 roku koszty zabiegu były dotowane z budżetu państwa. Z momen-
tem przystąpienia Polski do UE dotacje zniesiono i całkowite koszty wap-
nowania są ponoszone przez rolnika. Szczegółowa dokumentacja stanu 
zakwaszenia gleb w Polsce jest uzupełniana na podstawie badań okręgo-
wych stacji chemiczno-rolniczych. Rolnik może dostać certyfikat o udziale 
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w gospodarstwie z wyliczeniem potrzeb-
nych ilości nawozów wapniowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wsparło inicjatywę IUNG-PIB w Puławach dotyczącą powołania Narodowe-
go Programu Wapnowania Gleb finansowanego ze środków UE, funduszy 
krajowych oraz środków własnych beneficjentów programu. Podstawowy 
cel wapnowania rekultywacyjnego to wyeliminowanie gleb o odczynie poni-
żej pH 4,8 [Fotyma, Igras 2006]. 

            Nawożenie mineralne, oprócz zakwaszenia, powoduje skażenie 
gleb metalami ciężkimi. Podwyższone wartości tych pierwiastków mogą 
występować w nawozach azotowych, fosforowych i wapniowych, zwłaszcza 
będących materiałami odpadowymi z różnych gałęzi przemysłu. Zanie-
czyszczenia nawozów fosforowych metalami ciężkimi (głównie kadmem, 
rtęcią i ołowiem) są związane z jakością surowców użytych do ich produk-
cji. Czym większa procentowa zawartość składnika pokarmowego w nawo-
zie, tym mniejsza ilość metali ciężkich wprowadzanych do gleby [Igras 
2006, Mercik 2004]. 

            Złożony jest problem oddziaływania nawożenia na stan wód. Wy-
mywane z gleby składniki pokarmowe przedostają się do wód gruntowych, 
a następnie do otwartych zbiorników wodnych i rzek. W wyniku tego proce-
su równowaga biologiczna w wodach zostaje zachwiana prowadząc do eu-
trofizacji wód. Czynniki agrotechniczne (głownie wielkość dawek nawozów 
mineralnych), saldo bilansu azotu na danym polu, jakość gleby i uwarun-
kowania klimatyczne decydują przede wszystkim o stężeniu składników 
biogennych w wodach gruntowych. Dyrektywa Azotanowa określiła limit 
zawartości azotanów w wodach drenarskich. Według Igrasa (2006) można 
orientacyjnie przyjąć, że ryzyko przekroczenia tego limitu w Polsce istnieje 
przy zastosowaniu w ciągu roku dawki azotu ok.120 kg N ∙ ha-1, natomiast 
ryzyko zagrożenia jakości płytkich wód gruntowych wzrasta, gdy saldo bi-
lansu azotu przekracza 50 kg N ∙ ha-1 na rok.  
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            Równie niebezpieczne dla wód są nawozy fosforowe. Fosforany i 
azotany decydują o rozwoju planktonu w powierzchniowych zbiornikach 
wodnych. Przyjmuje się, że na stokach o nachyleniu 5˚ do 10˚ następuje 
erozja 1 mm warstwy glebowej rocznie. Zakładając, że gleby zawierają 
przeciętnie 0,1% P i 0,1-0,2% N, przy erozji 1 mm warstwy gleby straty wy-
noszą ok. 10 kg P i 10-20 kg N. Nawet bardzo niskie stężenia fosforu rzędu 
0,01 mg ∙ dm-3 wody, stanowią ogromne niebezpieczeństwo [Wiech i in. 
2005]. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 W wysokorozwiniętych krajach UE należy spodziewać się obniżania 
poziomu nawożenia mineralnego w przeciwieństwie do Polski, gdzie praw-
dopodobnie będzie występował wzrost zużycia nawozów mineralnych w 
stosunku do średniego poziomu w całej UE. Czynnikami decydującymi o 
wzroście zużycia nawozów będą poprawa sytuacji ekonomicznej polskich 
gospodarstw oraz zwiększające się w Europie zapotrzebowanie na polską 
żywność.  
            Przy doborze nawozów mineralnych rolnicy kierowali się w swoimi 
przyzwyczajeniami. Wybierali sprawdzone nawozy. Rzadko decydowali się 
na ich zmianę. Wybór poszczególnych nawozów był wypadkową doświad-
czeń z lat poprzednich i kosztów. 
Stwierdzono, że głównym czynnikiem decydującym o zużyciu nawozów mi-
neralnych w gospodarstwach był poziom opłacalności produkcji. 
 Dawki nawozów mineralnych powinny być ustalane na podstawie 
zasobności gleb oraz wymagań pokarmowych roślin. Stosowanie optymal-
nych dawek nawozów pozwoliłyby na zwiększenie wielkości i jakości plo-
nów. Dlatego należy okresowo wykonywać badania chemizmu gleb. Tylko 
wieloletnie badania pozwolą uwzględnić składniki, których roślina nie wyko-
rzystała w poprzednich latach, co pozwoli poprawić efektywność nawoże-
nia.  

Ważną funkcję we właściwej gospodarce nawozowej pełni poradnic-
two nawozowe. Podstawowe znaczenie ma też rozwój usługowej działalno-
ści okręgowych stacji rolniczych oraz szkolenie rolników w zakresie nowych 
technologii nawożenia przez instytucje doradztwa nawozowego.  
 
 
LITERATURA 

1. Artyszak A. 2008. Nawożenie efektywne (online). Farmer. Nr 6.  
2. Filipek T., Fotyma M., Lipiński W. 2006. Stan, przyczyny i skutki zakwa-
szenia gleb ornych w Polsce. Nawozy i nawożenie. Nr 1 (26). 
3. Igras J. 2006. Środowiskowe skutki nawożenia roślin w Polsce. Proble-
my Inżynierii Rolniczej. Nr 1. s. 83-95. 



284 

 

4. Klepacki B. 2008. Nawozy mineralne jako czynnik wzrostu efektywności 
produkcji roślinnej (online). Pierwszy Portal Rolny.pl. (dostęp 20.01.2009).  
5. Kopiński J. 2006. Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności 
produkcji roślinnej w regionach. Wieś Jutra. Nr 6. s. 15-17.  
6. Kopiński J. 2007. Bilans azotu brutto na powierzchni pola jako agrośro-
dowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolnej w Polsce. Studia 
i Raporty IUNG – PIB. Zeszyt 4. s. 21-34. 
7. Mercik S. (red.) 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. 
Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 
8. Soloch J. 2006. Znaczenie nawożenia w uprawie roślin. Lubuskie Aktu-
alności Rolnicze. Nr 11. s. 11-13. 
9. Wiech K. (red.) 2005. Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku. 
Nowe wyzwania i zagrożenia. Kraków. 
 



285 

 

Paweł Pietrkiewicz, Dariusz Dzikowski, dr inż. Jan Skarżyński 
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Wpływ podziałki piły łańcuchowej na poziom drgań 
 

WSTĘP 

Przenośne pilarki spalinowe są obecnie podstawowymi maszynami 
służącymi do pozyskiwania drewna. Urządzenia te przez cały czas są suk-
cesywnie modyfikowane i udoskonalane pod względem konstrukcyjnym, co 
ma na celu polepszenie warunków pracy operatora pilarki i ograniczenie 
wypadków. 

 Zróżnicowanie pod względem wielkości, mocy jak i różnorodność 
modeli dostępnych na rynku sprawiły, iż pilarki znalazły zastosowanie, nie 
tylko jako profesjonalne maszyny stosowane w leśnictwie do pozyskiwania 
drewna, ale również można je spotkać w wielu gospodarstwach rolnych czy 
też w ogrodach gdzie służą do przygotowania drewna na opał, czy pielę-
gnacji zieleni.  

Tak szerokie rozpowszechnienie pilarek niesie ze sobą duże zagro-
żenie, na jakie narażony jest operator. Większość wypadków powodowa-
nych przez przenośne pilarki łańcuchowe jest wynikiem bezpośredniego 
kontaktu z ruchomą piłą łańcuchową. Nieodpowiednie posługiwanie się tym 
narzędziem prowadzi często do nieodwracalnych, groźnych obrażeń. Do 
innych zagrożeń na jakie narażony jest operator pilarki należą emitowane 
przez nią drgania, które w znacznym stopniu wpływają na zdrowie człowie-
ka. Praca pilarką przez wiele godzin dziennie i przez wiele lat prowadzi do 
nieodwracalnych zmian w organizmie. Choroba ta otrzymała miano choro-
by zawodowej zwanej obecnie chorobą wibracyjną. Szkodliwy wpływ wi-
bracji wiąże się z czasem działania i wielkością przekazywanej dawki ener-
gii drgań [6]. Dodatkowo na niekorzyść operatora działają niekorzystne wa-
runki klimatyczne jak i niewłaściwa pozycja ciała podczas pracy. Czynniki 
te odgrywają kluczową rolę w rozwoju dolegliwości wywołanych działaniem 
drgań.  

Mając na uwadze zarówno powszechność jak i niebezpieczeństwo 
pracy pilarkami wprowadzone zostały przepisy, normy określające dopusz-
czalny poziom drgań, na jakie może być narażony operator, jak również 
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maksymalny czas pracy przy danym poziomie drgań. W normach tych za-
warte są wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym można znacznie 
ograniczyć ryzyko zagrożenia operatora na wibracje. 

Prowadzenie pomiarów poziomu drgań generowanych przez pilarki ma 
istotny wpływ na znalezienie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, któ-
re pomogą zmniejszyć wielkość wibracji do poziomu niezagrażającego 
zdrowiu człowieka. Dokonywanie badań pozwala zwrócić uwagę na te pa-
rametry, które w znaczącym stopniu niekorzystnie wpływają na zdrowie 
operatora. Dzięki takim badaniom można dawać pewne wskazówki, zale-
cenia dotyczące wykonywania prac pilarką, w celu zmniejszenia narażenia 
pilarza na ich negatywne działanie. 

 

CEL I ZAKRES PRACY 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wielkości podziałki piły 
łańcuchowej na poziom drgań. Pomiar i analiza przyspieszenia  drgań po-
mierzonych na obydwu uchwytach przenośnej pilarki spalinowej, z piłą łań-
cuchową o dwóch różnych podziałkach, w różnych warunkach pracy ma 
dać odpowiedź na pytanie: czy podziałka piły łańcuchowej ma wpływ na in-
tensywność drgań na uchwytach pilarki?  

Zakres pracy obejmował takie czynności jak: 

 przygotowanie drewna, wykorzystywanego w badaniach, 
 przygotowanie stanowiska pomiarowego, 
 przygotowanie pilarki i skompletowanie do niej dwóch różnych ukła-

dów tnących, 
 przygotowanie urządzenia pomiarowego, 
 pomiar wielkości przyspieszenia drgań na obu uchwytach podczas 

cięcia dolną i górną stroną prowadnicy. 
 

 

DRGANIA PILAREK SPALINOWYCH 

Jednym z elementów unowocześnienia pracy w leśnictwie stały się 
ręczne pilarki spalinowe, stosowane do ścinki, przerzynki i okrzesywania. 
W pilarkach tych główne zastosowanie znalazły silniki tłokowe, dwusuwo-
we, jednocylindrowe z zapłonem iskrowym. Ich budowa sprawia, iż w pilar-
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kach tych można wyróżnić dwie główne grupy drgań: drgania silnika jako 
całości oraz drgania skrętne wału korbowego. 

Drgania mechaniczne inaczej wibracje, są to niskoczęstotliwościowe 
drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przeka-
zywane na poszczególne tkanki ciała pracownika lub na cały organizm 
przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie ze 
źródłem drgań [2]. Energia drgań przekazywana tkankom wywołuje po-
drażnienia zakończeń nerwowych odbierających odkształcenia mechanicz-
ne.

Na poziom drgań emitowanych przez pilarkę ma wpływ budowa silni-
ka spalinowego oraz elementy zespołu roboczego takie jak kółko napędo-
we, sprzęgło, piła łańcuchowa wraz z prowadnicą i kółkiem prowadzącym. 

Piła łańcuchowa składa się z ogniw tnących, prowadzących i łączą-
cych, połączonych ze sobą za pomocą nitów. Jej sekcyjna budowa spra-
wia, iż ogniwa tnące podczas wykonywania cięcia mają swobodę ruchu 
powodując drgania, które poprzez kółko napędowe przekazywane są na 
korpus i uchwyty pilarki, a następnie do organizmu operatora pilarki. 

Głównymi parametrami piły łańcuchowej są (rys. 1): podziałka- poło-
wa odległości między osiami co trzeciego nitu; grubość ogniwa prowadzą-
cego- grubość dolnej części ogniwa prowadzącego, wchodząca w rowek 
prowadnicy.  

Rys. 1. Charakterystyczne parametry piły łańcuchowej; 
a) sposób wyznaczania podziałki, 
b) pomiar grubości, t- podziałka,

bo- grubość ogniwa prowadzącego [5].
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METODYKA BADANIA DRGAŃ PILARKI SPALINOWEJ 

Pomiary drgań przeprowadzone zostały w warunkach zbliżonych do 
eksploatacyjnych. Przed przystąpieniem do pomiarów przygotowano sta-
nowisko oraz aparaturę pomiarową. Zgodnie z normą PN-EN ISO 22867 [3] 
silnik pilarki łańcuchowej został rozgrzany zgodnie z zaleceniami producen-
ta. Pomiar wibracji został przeprowadzony przez dwie osoby. Jedna wyko-
nywała przerzynkę drewna  dociskając do uchwytu pilarki suport z zamo-
cowanymi akcelerometrami, natomiast druga obsługiwała miernik drgań. 
Przerzynka dokonywana była odpowiednio górną jak i dolną stroną pro-
wadnicy po cztery rzazy dla każdego z wariantów pomiarów oraz dla oby-
dwu uchwytów. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów układ tnący pilarki 
został zdemontowany, tak aby można było zamontować piłę łańcuchową o 
innej podziałce (0,325” lub 3/8”).  Po montażu drugiego układu tnącego i 
uzupełnieniu zbiorników oleju i paliwa zostały przeprowadzone pomiary w 
analogiczny sposób jak powyżej w trzech wzajemnie prostopadłych kierun-
kach (rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Kierunki pomiarów drgań na uchwycie przednim i tylnym  
pilarki łańcuchowej [3]. 

 

W trakcie dokonywania pomiarów wyniki były rejestrowane w pamięci mier-
nika drgań, a po zakończeniu badań zostały wydrukowane w celu ich dal-
szej analizy. 
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APARATURA POMIAROWA I OBIEKTY BADAŃ  

Urządzeniem pomiarowym wykorzystanym w badaniach do pomiaru 
drgań był miernik drgań typu 2231duńskiej  firmy Brüel&Kjaer. Przed przy-
stąpieniem do pomiarów miernik ten został odpowiednio wykalibrowany i 
dostosowany do pomiaru drgań na uchwytach pilarki. W celu dokonania 
pomiarów do miernika zostały podłączone akcelerometry piezoelektryczne. 
Aparatura pomiarowa (rys. 3.) umożliwia jednoczesną rejestrację i zapa-
miętywanie wyników w pamięci miernika.  

 

 

Rys. 3. Aparatura pomiarowa: miernik drgań typ 2231 firmy Brüel&Kjaer  
z podłączonymi akcelerometrami piezoelektrycznymi  

[opracowanie własne]. 

Urządzenie pomiarowe umożliwia jednoczesną rejestrację następujących 
parametrów drgań: 

 maksymalnej wartości szczytowej (MaxP), 
 maksymalnej wartości skutecznej (MaxL) 
 minimalnej wartości skutecznej (MinL), 
 przyspieszenia równoważnego drgań (Aeq), 
 sumy geometrycznej z trzech kierunków X, Y i Z (AeqSUM). 
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Do przeprowadzenia badań została użyta profesjonalna pilarka spali-
nowa firmy Stihl, model MS 260. W tabeli 1 przedstawione zostały parame-
try techniczne badanego modelu pilarki. Do pilarki zostały dobrane dwa 
układy tnące, w których długość obu prowadnic była jednakowa i wynosiła 
37 cm. Zastosowanie dwóch pił łańcuchowych wymagało również wymiany 
kółka napędowego. Obydwa kółka napędowe miały taką samą liczbę zę-
bów co gwarantowało jednakową prędkość piły łańcuchowej. Do badań 
użyto układów tnących o następujących parametrach: 

 podziałka piły łańcuchowej 0,325”, profil ogniwa tnącego typu dłuto, 
prowadnica długości 37 cm, 

 podziałka piły łańcuchowej 3/8”, profil ogniwa tnącego typu dłuto, 
prowadnica długości 37 cm.  
 

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne pilarki Stihl MS 260 [4]. 

Parametr Jednostka Wartość 

Pojemność skokowa [cm3] 50,2 

Moc silnika [kW] 2,6 

Masa (bez paliwa, oleju i układu tnącego) [kg] 4,8 

Przyspieszenie drgań na uchwytach  
przednim / tylnym  [m/s2] 3,4/ 4,3 

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 99,0 

Piła łańcuchowa Oilomatic- podziałki [cal] 0,325  
i 3/8 

Długość prowadnicy [cal/ cm] 15/ 37 

Liczba obrotów biegu jałowego [obr/min] 2800 

Maksymalna dozwolona liczba obrotów  
z łańcuchem i prowadnicą [obr/min] 14000 

Pojemność zbiornika oleju [dm3] 0,29 

Pojemność zbiornika paliwa [dm3] 0,46 
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Przed przystąpieniem do pomiarów pilarka została odpowiednio przy-
gotowana. Piła łańcuchowa została naostrzona i napięta, tak aby wyelimi-
nować ewentualny wpływ tych parametrów na poziom drgań. Zbiorniki oleju 
i paliwa zostały zatankowane odpowiednimi mieszankami. Zgodnie z normą 
PN-EN ISO 22867 [3] zbiornik paliwa w każdym etapie pomiarów był na-
pełniony, co najmniej do połowy. 

Przerzynce  poddane zostało drewno brzozowe pozyskane podczas 
zrębu dokonanego w październiku 2009 r. Było to drewno okrągłe, świeże, 
średnio twarde. Zakres wilgotności wynosił 45,6- 81,7 %, natomiast średnia 
wartość wilgotności wynosiła 65 %. Średnica przerzynanego wałka wynosi-
ła 15,5 cm.  

WYNIKI BADAŃ 

Wyniki pomiarów drgań na uchwycie przednim 

Na rysunku 4 zostały przedstawione uśrednione wartości z czterech 
powtórzeń wyników pomiarów drgań AeqSUM [m/s2] na uchwycie przednim 
pilarki podczas cięcia dolną i górną stroną prowadnicy.  

 

Rys. 4. Zestawienie drgań na uchwycie przednim pilarki podczas cięcia 
górną i dolną stroną prowadnicy [opracowanie własne]. 

Wartości przyspieszenia równoważnego drgań AeqSUM  na uchwycie 
przednim  pilarki uzyskane podczas cięcia górną i dolną stroną prowadnicy 
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znacząco różnią się od wartości katalogowej. Najwyższą wartość poziomu 
drgań, wynoszącą 8,83 m/s2 zanotowano podczas cięcia drewna górną 
stroną prowadnicy z zamontowaną piłą o podziałce 3/8 cala. Natomiast 
najmniejszą wartość (8,14 m/s2) podczas przerzynki dolną stroną prowad-
nicy z piłą łańcuchową o podziałce 0,325 cala. 

 Ponadto drgania generowane przez pilarkę podczas cięcia górną 
stroną prowadnicy  w każdym przypadku są większe  od wibracji podczas 
przerzynki jej dolną stroną. 

Kolejną zależnością jaką można zaobserwować, jest wpływ podziałki piły 
łańcuchowej na drgania emitowane podczas przerzynki. Wartość przyspie-
szenia równoważnego drgań AeqSUM  jest większa przy cięciu piłą łańcu-
chową o większej podziałce.  

Wyniki pomiarów drgań na uchwycie tylnym 

Na rysunku 5 zostały przedstawione uśrednione wartości z czterech 
powtórzeń wyników pomiarów drgań AeqSUM [m/s2] na uchwycie tylnym pi-
larki podczas cięcia dolną i górną stroną prowadnicy.  

 

Rys. 5. Zestawienie drgań na uchwycie tylnym pilarki podczas cięcia górną 
i dolną stroną prowadnicy [opracowanie własne]. 
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Wartości przyspieszenia równoważnego drgań AeqSUM  na uchwycie 
tylnym  pilarki uzyskane podczas cięcia górną i dolną stroną prowadnicy 
znacząco różnią się od wartości katalogowej. Najwyższą wartość poziomu 
drgań, wynoszącą 9,08 m/s2 zanotowano podczas cięcia drewna górną 
stroną prowadnicy z zamontowaną piłą o podziałce 3/8 cala. Natomiast 
najmniejszą wartość (6,63 m/s2) podczas przerzynki dolną stroną prowad-
nicy z piłą łańcuchową o podziałce 0,325 cala. 

Ponadto drgania generowane przez pilarkę podczas cięcia górną 
stroną prowadnicy  w każdym przypadku są większe  od wibracji podczas 
przerzynki jej dolną stroną. 

Kolejną zależnością jaką można zaobserwować, jest wpływ podziałki piły 
łańcuchowej na drgania emitowane podczas przerzynki. Również w tym 
przypadku wartość przyspieszenia równoważnego drgań AeqSUM  jest więk-
sza przy cięciu piłą łańcuchową o większej podziałce.  

ANALIZA WYNIKÓW 

Drgania na uchwycie przednim pilarki  

Na rysunku 6 została przedstawiona zależność poziomu drgań na 
uchwycie przednim od wielkości podziałki piły łańcuchowej.   
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Rys. 6. Zależność drgań sumarycznych na uchwycie przednim pilarki  
od podziałki piły łańcuchowej [opracowanie własne]. 
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Po dokładniejszej analizie otrzymanych wyników badań można 
stwierdzić, że w przypadku drgań na uchwycie przednim uzyskano niższe 
wartości współczynników korelacji liniowej [1] od wartości krytycznej (rtab = 
0,7070) zarówno w przypadku przerzynki dolną jak i górną stroną prowad-
nicy, co świadczy o braku istotnej statystycznie zależności między bada-
nymi wielkościami. Analizując przebieg linii regresji można jednak zauwa-
żyć, że wraz ze wzrostem podziałki piły rośnie wartość przyspieszenia 
drgań. 

Drgania na uchwycie tylnym pilarki 

Na rysunku 7 przedstawiono zależność poziomu drgań na uchwycie 
tylnym od wielkości podziałki piły łańcuchowej. 

y = 13,6x + 3,98
robl=0,6011; rtab=0,7070
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Rys. 7. Zależność drgań sumarycznych na uchwycie tylnym pilarki  
od podziałki piły łańcuchowej [opracowanie własne]. 

W przypadku drgań na uchwycie tylnym uzyskano podobne zależno-
ści jak w przypadku drgań na uchwycie przednim. Niższe wartości współ-
czynników korelacji liniowej [1] od wartości krytycznej (rtab = 0,7070) zarów-
no w przypadku przerzynki dolną jak i górną stroną prowadnicy, świadczą o 
braku istotnej statystycznie zależności między badanymi wielkościami. Po 
analizie przebiegu linii regresji można zauważyć, że wraz ze wzrostem po-
działki piły rośnie wartość przyspieszenia drgań. Wzrost ten jest bardziej 
widoczny dla drgań pomierzonych przy cięciu górną stroną prowadnicy. 
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PODSUMOWANIE I  WNIOSKI 

Pilarki spalinowe to grupa maszyn powszechnie wykorzystywana przy 
pozyskiwaniu drewna. Głównymi zagrożeniami dla operatorów podczas ich 
użytkowania są nie tylko zagrożenia mechaniczne jak odbicie pilarki lub 
obalone drzewo, ale także zagrożenia związane z występującymi drgania-
mi, hałasem oraz  spalinami. Drgania to czynnik mający szkodliwy wpływ 
zarówno na pilarkę jak i na organizm operatora. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można wysnuć następują-
ce wnioski:  

 Wielkość podziałki piły łańcuchowej wpływa na poziom drgań na 
uchwytach pilarki 

 Wraz ze wzrostem podziałki piły łańcuchowej, drgania emitowane 
przez pilarkę zwiększają się 

 Zarówno dla uchwytu przedniego jak i tylnego pilarki spalinowej 
Stihl MS 260 wartość przyspieszenia drgań AeqSUM jest większa 
podczas przerzynki górną stroną prowadnicy. 

 W większości przypadków wartość przyspieszenia drgań emitowa-
nych przez pilarkę jest większa na uchwycie przednim. 

 W celu zminimalizowania narażenia pilarza na niekorzystne oddzia-
ływanie drgań należy unikać cięcia górną stroną prowadnicy. 
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Maciej Przewoźniczuk, dr inż. Mariusz Sojak 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Inżynierii Produkcji 

Projekt witryny internetowej Stacji Kontroli Pojazdów 
1.WSTĘP 

W dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych dziedzin w bizne-
sie jest odpowiednia promocja oraz edukacja klienta. Najczęściej używa-
nym obecnie narzędziem do ich kreowania jest Internet. Oferuje on poten-
cjalnym klientom ogromną wygodę. Dodatkową zaletą posiadania przez 
firmę witryny jest to, że dzięki niej może pozyskiwać klientów 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku. Odpowiednio wykonana witryna internetowa, przy-
ciąga uwagę, kreuje wizerunek firmy, informuje o ofercie, umożliwia wirtu-
alną sprzedaż oraz usługi oraz umożliwia bezpośredni kontakt. Witryny in-
ternetowe są z reguły oparte na tzw. języku html. 

1.1 HTML a strona www 

 HTML od angielskiego HyperText Markup Language, po polsku: „hipertek-
stowy język znaczników”, to dominujący język wykorzystywany do tworze-
nia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w 
dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formu-
jąc linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe 
obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne anima-
cje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu 
stron nawiasami ostrokątnymi. 

1.2 Edytory HTML 

Edytory HTML można podzielić na dwie podstawowe klasy: edytory pracu-
jące w trybie tekstowym i edytory pracujące w trybie graficznym. 

Narzędziem wykorzystywanym przy tworzeniu witryny był najpopularniejszy 
polski komercyjny program Pajączek NxG opracowany przez firmę Cream 
Software. Dysponuje on niezwykle przyjaznym interfejsem dla użytkownika, 
jest wygodnym środowiskiem pracy zarówno dla profesjonalistów jak i gra-
ficznie dla początkujących. Program ten zdobył wiele nagród i jest wciąż 
rozwijany. 
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2. OPRACOWANIE PROJEKTU 

2.1 eBiznes a obecność w Internecie 

eBiznes (ang. Electronic business) termin wprowadzony w 1995 roku 
przez IBM. Według powszechnie obowiązującej definicji jest to model pro-
wadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach 
teleinformatycznych. Prowadząc działalność gospodarczą należy szybko 
działać i wykorzystać ogromne możliwości jakie daje nam Internet. Sama 
sieć jest bardzo dynamiczna. Narzędzia, które mogą znacznie zmienić 
funkcjonowanie małej firmy, dostępne są na wyciągnięcie ręki, Obecność w 
Internecie otwiera przed przedsiębiorcami liczne okazje rynkowe. Zaletami 
obecności firmy w Internecie są np.: 

 Wirtualność – brak konieczności stosowania fizycznego miejsca dla 
reklamy, 

 Szybkość – dotarcie i dostosowanie się do potencjalnych klientów 
zajmuje bardzo mało czasu, niezależnie od odległości, 

 Łatwość kontaktu-możliwość znalezienia nowych partnerów bizne-
sowych oraz szybszy kontakt z klientami, oraz jego niskie koszty, 

 Redukcja kosztów-pozwala wejść na rynek mniejszym firmom i za-
prezentować swoją ofertę ogromnej liczbie potencjalnych zaintere-
sowanych, 

 Automatyzacja- część zadań wykonywana jest przez mechanizmy 
informatyczne (np. zapisy klientów), 

 Zasięg - dotarcie do klientów z całego świata, brak barier geogra-
ficznych, 

 Elastyczność- zmiana branży lub rozszerzenie działalności jest 
znacznie ułatwione31. 

W wypadku prowadzonej działalności Stacji Kontroli Pojazdów, najważ-
niejszym czynnikiem jest możliwość pozyskania klientów. Sama działalność 
wymaga kontaktu osobistego z klientem więc witryna internetowa powinna 
pomagać w odnalezieniu miejsca i ewentualnego dojazdu, pozwalać na za-
poznanie się z ofertą, zachęcenie swoim wyglądem do skorzystania z 
usług, wysłanie zapytania e-mailowego lub poznania danych teleadreso-
wych, oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji bez konieczności 
wychodzenia z domu. Jest to nowoczesna strategia pozyskania klientów, 
która powoli będzie wypierała tradycyjne formy takie jak np. obecność w 
książce telefonicznej czy w bazach branżowych. 
                                                           

31 źródło: Twój biznes w Internecie. Podręcznik e-marketingu;  wyd. Axel Springer; 
Warszawa 2009 (s.11-13) 
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Internet odpowiednio wykorzystany może przyczynić się do znaczącego 
ograniczenia kosztów prowadzenia działalności. W projekcie witryny należy 
zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie merytoryczne klienta do ba-
dania technicznego,  co pomoże w sprawniejszym przeprowadzeniu same-
go badania oraz zachęcenie do przyjazdu poprzez „oswojenie” z przyjazną 
graficznie stylistyką strony. Ważnym czynnikiem będzie tu wyeliminowanie 
stresu który jest nieodzowny przy przeprowadzaniu badań technicznych, co 
zachęci  klienta do wybrania właśnie tej stacji. Wprowadzenie tej strategii  
nie byłoby możliwe tak zwanymi tradycyjnymi środkami – kreatywnie wyko-
nana witryna pozwala stworzyć bardzo pozytywny obraz tego co prezentu-
je. Wszystko to przekłada się na większe zyski z działalności i pozwala 
rozwijać i promować to co ma się  do zaoferowania. 

2.2 Metodyka opracowania witryny 

W tej części opisano narzędzia z których korzystano do tworzenia wi-
tryny w środowisku HTML. 

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują 
się polecenia HTML. Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za 
pomocą najprostszego edytora tekstów, ręcznie dodając znaczniki. Metoda 
taka, choć skuteczna, byłaby jednak zbyt uciążliwa. Dlatego na rynku poja-
wiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które wydatnie ułatwiają kon-
struowanie dokumentu, wspomagając wprowadzanie poleceń. Są to za-
zwyczaj programy klasy shareware, aczkolwiek znajdziemy też sporo pro-
gramów komercyjnych i całkowicie bezpłatnych tzw. freeware. 

Coraz więcej programów dysponuje kreatorami poszczególnych funkcji, 
a niektóre składniki dokumentu można wprowadzać w trybie graficznym, 
np. definiować ramki czy  

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki wybrano program Pajączek 
5 NxG opracowany przez firmę Cream Software. Jest to najpopularniejszy 
polski edytor HTML'a. Edycja dokumentów w tym programie jest szybka i 
sprawna. Do programu dołączony jest kurs HTML. Pajączek to ponad 60 
różnych narzędzi wspomagających tworzenie stron WWW, oraz wiele funk-
cji ułatwiających edycję. W Pajączku można zarówno projektować strony, 
jak również umieszczać ją w sieci, korzystając z wbudowanych funkcji pu-
blikowania. Wersja Professional została wyposażona w rozszerzony zestaw 
narzędzi, a licencja programu pozwala na jego komercyjne wykorzystanie. 
Środowisko graficzne tego programu umożliwia szybko podgląd tego co już 
zostało wykonane. Na rys. 1 i 2 możemy zobaczyć graficzny i tekstowy tryb 
pracy edytora. 
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Rys.1  Tryb graficzny edytora. 

 

Rys.2 Tryb tekstowy edytora 

Program Pajączek NxG został wykorzystany do stworzenia tzw. 
szkieletu strony. Do łatwej nawigacji po wszystkich podstronach witryny zo-
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stał wykorzystany tzw. kreator menu.  Samo menu jest to posegregowana 
lista opcji, z której użytkownik może wybierać polecenia w celu wykonania 
konkretnej operacji. Menu prezentowane jest najczęściej w postaci paska 
przedstawiającego kilka podmenu. Kliknięcie na nazwę menu rozwija listę 
dostępnych poleceń na samej górze strony. 

Programem wspomagającym który wykorzystano do tego celu jest 
Sothink DHTML Menu 9. Należy do grona najbardziej popularnych progra-
mów umożliwiających w łatwy i przyjemny sposób stworzenie opartego na 
technologii Java Script menu na daną stronę. Wszystkie czynności wykonu-
je się w trybie wizualnym dlatego nie jest potrzebne żadne doświadczenie 
w pracy z językiem Java Script. Stworzenie gotowego menu jest dzięki te-
mu bardzo wygodne. Pomocne w tym procesie są liczne przykładowe pro-
jekty z bazy, które dołączono do aplikacji. Program pozwala na wygenero-
wanie menu, które ułatwia indeksowanie treści stron przez roboty wyszuki-
warek internetowych tj. Google. Dodatkową zaletą aplikacji jest bezproble-
mowa integracja z edytorami stron internetowych, oraz stworzenie tzw. 
mapy strony. Gotowe menu dołączamy do naszego szkieletu i strony i od 
tej pory możemy się łatwo poruszać po naszej witrynie. 

 

Rys.3 Tworzenie graficznego menu w programie Sothink DHTML Menu 9 

Strona główna jest jednym z najważniejszych elementów całego 
serwisu internetowego. Odpowiednia jej budowa decyduje o tym czy użyt-
kownik zdecyduje się przejść na kolejną podstroję czy też nie. Strona głów-
na jest swego rodzaju wizytówką. Powinna informować odwiedzającego 
gdzie się znalazł i co może odnaleźć w danym serwisie. Dlatego najważ-
niejsze informacje powinny być udostępnione od ręki (w naszym przypadku 
nazwa firmy, numer telefonu, adres, godziny otwarcia, resztę informacji 
umieszczamy na podstronach do których przedostaniemy się za pomocą 
wymienionego wyżej menu. 
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2.3 Opracowanie graficzne projektu 

Kluczowym elementem przy tworzeniu witryny jest strona graficzna. 
Szczególną uwagę zwrócono na to jak potencjalny obserwator strony od-
niesie się do treści w niej zawartych. Dlatego szczegółowe opracowanie 
graficzne jest doskonałym narzędziem budowania wizerunku i stworzenia 
pozytywnego pierwszego wrażenia, które decyduje o ponownym odwie-
dzeniu strony. Witryna została zaprojektowana tak aby wywrzeć na odbior-
cy możliwie pozytywne odczucia i skojarzenia co przełoży się na odbiór ca-
łości projektu. Przyjazny interfejs oraz graficzne zilustrowanie niektórych 
elementów  nadaje pozytywny charakter badaniom technicznym, które jak 
wiadomo nie zawsze kojarzą się kierowcom z czymś przyjemnym. Pozy-
tywny przekaz powinien zaskutkować wyborem właśnie tej stacji kontroli 
spośród innych które nie wychodzą tak naprzeciw oczekiwaniom klienta. 
Do tego celu wykorzystuje się harmonijną kolorystykę i wyszczególnienie 
rzeczy ważnych. 

W tym celu został wykonany odpowiedni baner czyli  element graficzny 
który ma na stronie charakter szyldu i pojawia się na większości  podstron, 
na którym znajduje się logo kojarzące się z czymś pozytywnym a jedno-
cześnie zachowując prosty w styl. Na jego dolne części znajduje się nazwa 
numer oraz adres stacji. 

 

Rys.4  Baner strony głównej 

 

2.4 Projektowanie Logotypu 

Logotyp który został zaprojektowany ma za zadanie pozytywnie koja-
rzyć się użytkownikowi. Wykonano go zgodnie z obowiązującymi trendami i 
wedle podstawowych zasad. Prezentuje on samochód wraz ze znakiem 
wpisanym w niego, wywołującym pozytywne skojarzenie, umieszczony w 
kształcie trójkąta przypominającego znak drogowy . Został on wykonany w 
technice dwukolorowej aby umożliwić jego późniejsze wykorzystywanie nie 
tylko na szyldach drukowanych i stronach internetowych gdzie możliwe jest 
użycie dowolnej liczby kolorów, lecz też np. aby umożliwić jego wycięcie 
przez tzw. plotter, który jest w stanie wycinać dowolne kształty w materiale 
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wzdłuż krawędzi obrysu grafiki. Dzięki temu logotyp będzie można wyko-
rzystać na odzieży pracowników czy też wykonać trójwymiarowy szyld a 
także wykonać go na folii samoprzylepnej. To rozwiązanie jest dość niety-
powe gdyż z reguły Stacje Kontroli Pojazdów nie posiadają swoich znaków 
graficznych tylko tablice informacyjne o dość surowym graficznie charakte-
rze. Logotyp powinien nadać charakteru własnej marki, co z pewnością po-
prawi wizerunek samej stacji w oczach klienta. Aby zachować „branżowy” 
charakter, został wykonamy w kolorze jasnoniebieskim oraz w połączeniu z 
dość surowo wykonanym banerem (posiadającym indywidualny urzędowy 
numer uprawnień Stacji) oraz z napisem informującym o przynależności do 
uczelni SGGW, o przyjaźnie kojarzącej się zielonej kolorystyce. 

2.5  Webdesigning i grafika 

Wszystko co powinno być szybko zapamiętane przez użytkownika 
umieszczono w postaci znaków graficznych co pomoże w przyswojeniu 
niezbędnych informacji. 

  

Rys.5 Tablica adresowa 

 

Rys.6  Mapka dojazdowa z logo 

 

Rys.7  Wyszczególnienie 
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Wszystkie te elementy które odpowiadają za wygląd strony występują 
pod wspólną nazwą tzw. Web designingu. Web designing Jest to dziedzina 
projektowania stron WWW w której opracowuje się ogólny wygląd, kolory-
stykę i przystępność serwisu. 

Aby zaprojektować stronę nie wystarczy sama obsługa edytora HMTL. 
Potrzebne jest tu użycie edytora grafiki. Rozróżniamy typy grafiki kompute-
rowej: 

 Grafika rastrowa: 

Metoda tworzenia grafiki komputerowej traktująca obraz jako zbiór bar-
dzo małych niezależnych od siebie punktów tej samej wielkości (pikseli) 
ułożonych równo w wierszach i kolumnach. Rastrem nazywa się siatkę ta-
kich punktów. Pliki rastrowe nazywa się również plikami bitmapowymi. Ty-
powe formaty plików rastrowych to BMP, TIFF, GIF i JPEG. Najpopularniej-
sze programy do tworzenia grafiki rastrowej to Paint, Adobe Photoshop i 
Paint Shop Pro. 

 Grafika wektorowa: 

      Metoda tworzenia grafiki komputerowej polegająca na generowaniu ob-
razu na podstawie jego matematycznego opisu, który określa pozycję, dłu-
gość i kierunek prowadzonych linii. Obrazy wektorowe są kolekcjami wekto-
rów, a nie punktów, jak w wypadku grafiki rastrowej. Przykładowo, naryso-
wanie okręgu w formie wektorowej jest stosunkowo łatwe - wystarczy po-
dać jego środek i promień (zamiast rysować bardzo wiele punktów). Zwykle 
grafik projektuje obraz metodą wektorową, a gdy zakończy pracę, zmienia 
ją na bitmapę. Grafikę wektorową można tworzyć m.in. przy użyciu popu-
larnego programu graficznego CorelDRAW. 

      Do projektowania stron WWW używamy grafiki rastrowej czyli inaczej 
bitmapowej. Sam logotyp w celu późniejszego jego komercyjnego wykorzy-
stania (np. druku) przekształcono w postać wektorową gdyż obraz wykona-
ny w tej technice można dowolnie powiększać bez utraty jego jakości. 

Należy pamiętać że zbyt duża ilość szczegółowej grafiki może utrudnić 
przeglądanie witryny ponieważ ogranicza ją przepustowość łącza interne-
towego, dlatego grafika powinna być mało skomplikowana i nie być główną 
treścią serwisu lecz jego dopełnieniem. 

      Programem który był wykorzystany w tym celu jest profesjonalny edytor 
graficzny Adobe Photoshop CS, będący jednym z najbardziej popularnych 
programów tego typu. Pozwala on w intuicyjny sposób stworzyć i edytować 
grafikę w sposób profesjonalny, zachowując jednocześnie przystępną for-
mę. Wszystkie elementy które były w nim wykonane, zostały rozmiarowo 
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dopasowane to standardowych wymiarów (np. elementy nie przekraczające     
750 pikseli szerokości) oraz szczegółowości i kolorystyce tak aby  po-
szczególne pliki nie zajmowały zbyt wiele przestrzeni dyskowej, co umożli-
wiłoby płynną pracę strony w przeglądarkach internetowych. Problemem 
jest tutaj przepustowość łączy. Dokonano testowego umieszczenia strony 
na zewnętrznym serwerze celem zweryfikowania płynności ładowania się 
strony na różnych komputerach i przy różnych łączach. Wykorzystano w 
tym celu komercyjny serwis http://www.cba.pl umożliwiający bezpłatne za-
mieszczenie własnej strony www. Próby wypadły pozytywnie co oznaczało, 
że właściwie została dobrana część graficzna witryny, następnie usunięto 
ją z serwera. Prób zmniejszania grafik dokonywano za pomocą przeglądar-
ki graficznej IrfanView, ze względu na jej  szybkość działania i szybkiej 
oceny rozmiaru pliku. 

 

Rys.8  Środowisko pracy oraz wykonana grafika w programie Adobe Pho-
toshop CS. 

3. CELE MARKETINGOWE 

3.1 Stacja Kontroli Pojazdów – specyfika działalności 

 Działalność  Stacji Kontroli Pojazdów jest dość specyficzna. Jest 
komercyjna, kapitał jest przede wszystkim prywatny, usługa jednak podlega 
państwowym przepisom i jej działalność jest potwierdzona państwowymi 
uprawnieniami. Z reguły stacje kontroli są praktycznie niereklamowane ze 
względu na to, iż większość z nich posiada takie same uprawnienia. Są to 
usługodawcy z którymi klienci mają kontakt z obowiązku i nie mają z reguły 
z tego kontaktu  pozytywnych odczuć. Dochodzi tu czynnik stresu związa-
nego z nieprzyznaniem uprawnień do poruszania się pojazdu po drogach 

http://www.cba.pl
http://www.Pr�by
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publicznych. Stąd też w witrynie powinno się zawrzeć możliwie dużo pozy-
tywnych aspektów. Jedynym narzędziem którym można zmienić podejście 
klienta do badań technicznych, jest właśnie odpowiednio wykonana witryna 
internetowa. Na podstronie „Przygotuj się do badania” zawarto czynności 
które należy wykonać przed udaniem się na przegląd okresowy, opisano je 
w sposób graficzny i widoczny - co pozwoli uniknąć późniejszych niedo-
godności przy przeprowadzaniu badania oraz usprawni pracę samej stacji. 
Jako dodatkową informację dla klienta, która odróżnia ten projekt od witryn 
innych stacji kontroli, spotykanych w sieci, jest rzetelna informacja potwier-
dzona fotografiami co tak naprawdę jest badane i na które elementy pojaz-
du oraz jego wyposażenia należy zwrócić szczególną uwagę przed przy-
jazdem na badanie. 

3.2 Pozyskiwanie klientów 

Strona WWW pomoże też w pozyskiwaniu klientów. Kolejnym narzę-
dziem które zastosowano przy opracowywaniu wyglądu witryny było pod-
kreślenie położenia stacji. W banerze tytułowym umieszczona jest fraza na 
tle dobrze kojarzącego się zielonego koloru,  iż mieści się ona przy Wydzia-
le Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Ogromna rzesza pracowników 
i studentów uczelni to około klika tysięcy kierowców. Każdy z nich jest po-
tencjalnym klientem tej stacji.  Czynnikiem zachęcającym do skorzystania z 
jej usług jest bliskość ich miejsca pracy, lub nauki. Dodatkowym atutem jest 
pewien sposób związania tych wszystkich osób z uczelnią co na pewno ma 
znaczenie przy dokonywanym wyborze miejsca przeprowadzenia przeglą-
du okresowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest uczelnią 
pozytywnie się kojarzącą i „dumą” Ursynowa, stąd też potencjalnymi klien-
tami są jego mieszkańcy, wybierający tą właśnie stację ze względu na do-
godny dojazd i dobrze kojarzony adres. 

3.3 Pozycjonowanie strony 

Doskonałym narzędziem do zwiększenia liczby odwiedzin witryny 
jest tzw. pozycjonowanie strony. istnieje wiele metod na wypromowanie wi-
tryny w sieci. Do zdecydowanie najbardziej efektywnych należy pozycjono-
wanie ich w wyszukiwarkach internetowych. Według danych Georgia Insti-
tute of Technology aż 86 procent wejść na strony WWW pochodzi właśnie 
z wyników wyszukiwania, co dobitnie świadczy o wielkości tej formy pro-
mocji. Internauta szukający danej informacji czy firmy będzie musiał sko-
rzystać z wyszukiwarki. Spośród milionów stron sieci WWW wybierze z 
pewnością takie, które pojawią się pierwsze w wyszukiwarce32. 
                                                           

32 źródło: http://homebiznes.biz/ art. Specjalizacja: E-Biznes (2.12.2009) 

 

http://homebiznes.biz/
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Wyszukiwarki są skonstruowane bardzo podobnie względem siebie. Każda 
z nich posiada wirtualne roboty, które co jakiś czas przemierzają Internet w 
celu poszukiwania stron do swoich wyników wyszukiwania. Odpowiednie 
przygotowanie strony pod względem elementów, na które wyszukiwarki 
zwracają uwagę pozwoli z pewnością na podniesienie swojej pozycji, a co 
za tym idzie - strona stanie się popularniejsza. W raporcie przygotowanym 
przez firmę PiperJaffray można odnaleźć sformułowania dotyczące kluczo-
wej roli wyszukiwarek w biznesie:  

„Wyszukiwanie jest drugą najpopularniejszą aktywnością w sieci, z 550 mi-
lionami zapytań dziennie zadanych wyszukiwarkom w samych tylko Sta-
nach Zjednoczonych(…)”. Inny cytat: 

„ Internauci ufają wyszukiwarkom uważają je za bezstronne źródło informa-
cji (…).” 

Wyniki badań IAB Polska oraz Pricewaterhouse-Coopers przeprowadzone 
w 2008 roku na temat wydatków na reklamę internetową w Polsce potwier-
dzają coraz większe znaczenie tej formy docierania do klienta.33 

Dobór słów kluczowych jest wstępnym i bardzo ważnym etapem pozy-
cjonowania. Należy przemyśleć ich składnię i strukturę, aby jak najlepiej 
przeprowadzić ten proces. Ważne, aby słowa były typowo charakterystycz-
ne dla działalności firmy, dzięki temu dotarcie do osób potencjalnie zainte-
resowanych ofertą będzie znacznie łatwiejsze. Wydaje się, iż najlepszym 
rozwiązaniem jest przygotowanie strony do optymalizacji pod względem 
dwóch, trzech wyrazów lub fraz. 

Dlatego w odpowiednim miejscu kodu HTML zawarto słowa kluczowe 
charakterystyczne dla możliwych typów wyszukań takie jak: „badania tech-
niczne” „stacja kontroli Ursynów” itp. które z pewnością ułatwią pozycjono-
wanie strony dla wpisania takich właśnie słów kluczowych34. 

 

3.4 Mapa dojazdu oraz mapy Google 

 Aby ułatwić klientom odnalezienie samej Stacji na terenie Kampusu 
SGGW wykorzystano aktualnie najpopularniejsze do tego narzędzie czyli 
                                                                                                                                                    

 
4źródło: Twój biznes w Internecie. Podręcznik e-marketingu;  wyd. Axel Springer; 
Warszawa 2009 (s.19-21 ) 
34źródło:  http://webinside.pl/artykul-393-podstawy-pozycjonowania-w-
wyszukiwarkach.html 

 

http://webinside.pl/artykul-393-podstawy-pozycjonowania-w-wyszukiwarkach.html
http://webinside.pl/artykul-393-podstawy-pozycjonowania-w-wyszukiwarkach.html
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Mapy Google35. Poprzez odpowiednie umiejscowienie na mapie ze zdję-
ciami satelitarnymi oraz tradycyjnej mapie adresu, można pobrać skrypt 
który umieszczając na swojej stronie umożliwia łączność z mapami Google 
nawigację po nich. Przy oddawaniu strony do użytku należy też na specjal-
nym formularzu Map Google uzupełnić wpis dotyczący prowadzonej przez 
stację działalności i umieścić odnośnik do witryny własnej, dzięki któremu 
nasza strona WWW będzie widoczna w wirtualnym katalogu i umiejscowio-
na na mapie razem z danymi kontaktowymi, godzinami otwarcia, oraz for-
mami płatności. Instrumentem do tego będzie Centrum Firm Lokalnych, 
które umożliwia każdemu właścicielowi oznaczyć swoją działalność na ma-
pie. Aby ułatwić dojazd już na terenie Kampusu dołączono graficzną mapę 
szczegółową z opisem, którą przedstawiono na rys. nr 6. Całość widoczna 
jest na podstronie witryny „Gdzie jesteśmy” dostępnej bezpośrednio z Me-
nu. 

Internetowe katalogi firm powoli wypierają z rynku tradycyjne formy takie 
jak np. branżowe książki telefoniczne. Głównym celem poza danymi tele-
adresowymi do którego nas kierują są właśnie strony internetowe, często 
są one wizytówką firmy gdyż odwiedziny witryny są pierwszym kontaktem z 
firmą. Wywarcie pozytywnego wrażenia na odbiorcy jest niezwykle istotne, 
gdyż w momencie odwiedzin strony podejmuje on decyzję czy skorzystać z 
usług danej firmy, czy też szukać innej.          

4. Podsumowanie          

Głównym założeniem projektu było stworzenie witryny Stacji kontroli 
Pojazdów w taki sposób aby jak najskuteczniej zaprezentować ją w wir-
tualnym świecie. Do tego celu wykorzystano nowoczesne narzędzia ja-
kie oferuje nam technologia informacyjna. Odpowiednie i umiejętne wy-
korzystanie tych narzędzi może nieść za sobą zdecydowane korzyści w 
postaci zwiększonej liczby klientów oraz zwiększenia ich zaufania, które 
jak wiadomo jest niezwykle ważne w tego typu działalności. Najistot-
niejszymi cechami tej pracy są: 
 Dopracowanie graficzne przyciągające uwagę zgodne z obowiązu-

jącymi trendami, 
 Czytelność, 
 „Intuicyjność” działania, 
 Wyszczególnienie najważniejszych informacji, 

                                                           

35 źródło: Twój biznes w Internecie. Podręcznik e-marketingu;  wyd. Axel Springer; 
Warszawa 2009 (s. 76-79 ) 
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 Dodatki wyróżniające ten projekt takie jak informacja o badaniach i 
przygotowanie do nich. 
 
Korzystano  w tym celu z profesjonalnych narzędzi do samego 

stworzenia, natomiast do promowania samej strony skorzystano z bez-
płatnych możliwości które daje sieć  internetowa przy rozpoczynaniu 
działalności.  

Wiedza na temat systemu pozycjonowania strony w wyszukiwar-
kach internetowych jest bardzo rozległa, tzw. positioning jest oddziel-
nym działem reklamy internetowej a koszty firm pomagających osią-
gnąć wysoką pozycję naszej strony w rankingu są dość wysokie. Dlate-
go należy liczyć na odpowiednie wykonanie witryny i odpowiednie wy-
korzystanie słów kluczowych aby strona poza tym, że jest udostępniona 
w sieci była łatwa w odnalezieniu, nie ponosząc zbędnych kosztów. 

Rzeczą którą zakładano na początku projektu jest e-mailowa reje-
stracja wizyt, lecz po konsultacjach i obserwacji działalności stacji w 
której widoczne są często kolejki do samego badania technicznego, ten 
pomysł mógłby wpłynąć negatywnie na klientów oczekujących na ba-
danie. 

Dobór narzędzi do wykonania strony był nieprzypadkowy. Były to 
znane i uznane rozwiązania, których używanie w pewien sposób uła-
twia dostosowanie witryny do własnych potrzeb ale zachowując charak-
ter zgodny z obowiązującymi trendami. Sama witryna dostosowana jest 
do parametrów pracy najpopularniejszych wyszukiwarek takich jak Mo-
zilla Firefox , Microsoft Internet Explorer, Opera oraz Netscape. Sam 
szkielet strony został tak wykonany aby w przyszłości mógł być rozwija-
ny w technologii HTML, natomiast grafika wykorzystywana może być 
przy innych technikach tworzenia strony.  

 Baner oraz logo stacji mógłby stać się  oficjalnym znakiem wyko-
rzystywanym w reklamach zewnętrznych czy też prasie lokalnej. Logo 
opracowano również w postaci wektorowej oraz w kolorystyce nadają-
cej się do wykorzystania np. przy oznakowaniu odzieży pracowników 
czy przy projektowaniu szyldu. 

Odpowiednio wykorzystując posiadaną wiedzę, wyżej wymienione 
materiały i narzędzia można przyczynić się działalności Stacji Kontroli Po-
jazdów znajdującej się przy Wydziale Inżynierii Produkcji.  

 

5.Wnioski 

Celem pracy było możliwie nowoczesne wykorzystanie posiadanych 
narzędzi tak aby witryna była atrakcyjna wizualnie i realizowała swoje za-
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dania: funkcję informacyjną, edukacyjną oraz reklamową. E-Biznes w na-
szych czasach jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin, informa-
tyzacji podlegają handel i usługi. Obecność firmy w Internecie jest obecnie 
obowiązkowa aby móc patrzeć w przyszłość i nadążyć za konkurencją. 
Odpowiednie korzystanie z tego co oferuje nam sieć może przynieść wy-
mierne skutki. Poza obecnością w sieci witryna realizuje cel marketingowy 
poprzez stworzenie logotypu i banera który może być wykorzystywany w 
różnych celach, oraz zaproponowanej kolorystyki oraz kierunku rozwoju 
samego wizerunku. 
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Controlled traffic farming technology as a tool for eliminating soil 
compaction at university farm in kolíňany 

 

ABSTRACT 
Controlled traffic farming is a farming system that permanently sep-

arates wheel tracks from the soil in which the crop grows, with equipment 
running on the same track width. This article describes possibilities of elim-
inating soil compaction through the controlled traffic farming (CTF) technol-
ogy at University farm in Kolíňany.  Soil compaction was monitored at the 
CTF and random trafficked field, both growing spring barley. Measurements 
were conducted in spring (after the drilling operation) and in the autumn. 
The economic evaluation of this technology was assessed as well.  

Key words: controlled traffic farming, soil compaction, economic evaluation 

INTRODUCTION 
The aim of every crop husbandry is decreasing input costs and in-

creasing crop yields, together with decreasing the negative effects on envi-
ronment.  

One of the most serious problems for farmers is soil compaction. It 
causes lower soil porosity, what means little space for air and water in the 
soil, which are essential for root growth; also it increases runoff and erosion 
(Kobza et al., 2005). Except of these it has a negative effect on economic 
efficiency of crop production. 

One of the possibilities to eliminate soil compaction is technology 
based on controlled traffic (Galambošová, 2008). Controlled traffic farming 
(CTF) confines soil compaction to narrow strips across the land and maxim-
ize the remaining undamaged soil area for cropping. In practice it means 
matching machinery tracks so they take up the least possible area (Cha-
men, 2010). 

The main reasons of applying this technology is improvement of soil 
quality and better crop growth and so improve the economic efficiency of 
crop production. 
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MATERIALS AND METHODS 

To compare effects of controlled and random traffic farming the 
penetration resistance (PR) of soil was measured. The experimental meas-
urements were carried out at research sites at University farm in Kolíňany 
using the penetrologger (company Eijkelkamp). The measured values were 
corrected according to soil moisture (Law number 220/2004 of Slovak  
Collection of Laws). The measurements were conducted in upright way of 
machine movement along 12 meters (the half of track width) with the  
spacing of 50 cm at spring and 20 cm at autumn. 

Two monitoring points were selected, one at controlled trafficked 
field (A) and one at random trafficked field (B). There was the same  
soil type (loamy soil) at both sites. 

Basic statistics was applied at the data; furthermore penetrograms 
were determined for each of the evaluated area. Following areas were 
evaluated at each monitoring point: 

trafficked area (area of permanent wheel tracks – used for all field 
operations, area  “harvest” used by combine harvester during the spring 
barley harvest), 

non trafficked area. 

Results were interpreted based on obtained information about tech-
nology and field operations during the growing season of spring barley and 
oilseed rape. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
Results of measurements conducted at the field A are given in Fig-

ure 1. The PR at trafficked areas was higher than the PR measured at non 
trafficked areas. The values are similar for both permanent wheel tracks 
and tracks of harvester. The combine harvester caused higher soil compac-
tion in the lower soil depths.   
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Fig. 1 The average values of the PR in trafficked and non trafficked areas 
of the A field (autumn, 2009) 

 
Field A was sub soiled in autumn, while all soil field operations dur-

ing 2009 were carried out by disk harrows or by combined tillage implement 
up to the depth of 15 cm. It is possible to recognize the first maximums of 
penetrograms in this depth.  

On the field B the measurements were carried out on the basis of 
same methodology. The field was ploughed in autumn 2008. Due to the 
random traffic it was not possible to identify the area “harvest” at this field. 
Two areas were distinguished – tramlines of oil seed rape and non traf-
ficked area. Also here, the PR at trafficked area was higher than the PR 
measured at non trafficked area. This fact is obvious from Figure 2. 
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Fig. 2 The average values of the PR in trafficked and non trafficked areas 
of the B field (autumn, 2009) 

There was demonstrated effect of machines traffic on soil compac-
tion through the increase of PR in two upper soil depths at both fields. Dif-
ference of PR absolute values between fields was not significant. 

However, the effect of the controlled traffic farming system was as-
sessed through the increase magnitude of soil compaction. The soil com-
paction after drilling the barley was compared with soil compaction meas-
ured in autumn. Basic statistics of obtained values is given in Tables 1 – 4, 
trafficked and non trafficked areas are not considered. 

 
Tab. 1 Basic statistics of PR values at field A, spring 2009 

Parameter  depth  
1 – 15 cm 

depth  
16 – 30 cm 

depth  
31 – 45 cm 

depth  
46 – 60 cm 

Average value, MPa 1,49 1,59 1,72 2,00 

Standard deviation, MPa 0,20 0,36 0,26 0,23 
Minimum, MPa 1,12 0,87 1,28 1,65 
Maximum, MPa 1,86 2,56 2,38 2,80 

Number of measurements  50 50 50 50 
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 Tab. 2 Basic statistics of PR values at field B, spring 2009 

Parameter depth  
1 – 15 cm 

depth  
16 – 30 cm 

depth  
31 – 45 cm 

depth  
46 – 60 cm 

Average value, MPa 1,45 1,20 1,78 1,94 
Standard deviation, MPa 0,26 0,34 0,22 0,29 
Minimum, MPa 1,05 0,57 1,17 1,27 
Maximum, MPa 2,30 1,96 2,51 2,68 
Number of measurements 40 40 40 40 
 
 

Tab. 3 Basic statistics of PR values at field A, autumn 2009 

Parameter depth  
1 – 15 cm 

depth  
16 – 30 cm 

depth  
31 – 45 cm 

depth  
46 – 60 cm 

Average value, MPa 1,89 2,12 2,18 1,89 
Standard deviation, MPa 0,30 0,41 0,26 0,24 
Minimum, MPa 1,35 0,93 1,57 1,09 
Maximum, MPa 2,77 3,25 3,13 2,64 
Number of measurements 129 129 129 129 
 
 
Tab.4 Basic statistics of PR values at field B, autumn 2009  

Parameter depth  
1 – 15 cm 

depth  
16 – 30 cm 

depth  
31 – 45 cm 

depth  
46 – 60 cm 

Average value, MPa 1,46 2,02 2,28 2,25 
Standard deviation, MPa 0,23 0,39 0,28 0,26 
Minimum, MPa 1,05 1,15 1,62 1,60 
Maximum, MPa 2,17 3,23 3,24 3,35 
Number of measurements 120 120 120 120 
 

Obtained results showed that the soil compaction up to 45 cm in-
creased at both fields after one growing season. The increase of average 
PR of 0.4 MPa was determined in the first depth horizon and 0.53 MPa in 
the second depth horizon.  

The increase in first depth horizon at the field B was negligible. 
However, the increase in second depth horizon reached the value of 0.83 
MPa. 
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After the first year of introducing the CTF system, it can be conclud-
ed that the increase of soil compaction in second soil depth was lower 
compared to random trafficked field.  
 

In order to assess the perspective of this system in term of econom-
ic efficiency the cost-benefit analysis was used based on Rataj (2005). As-
suming the CTF system would be implemented in cereals and oil crops 
growing systems of the University farm in Kolíňany, the analysis was car-
ried out for the area of 715 hectares. Obtained results (Vašek – Galam-
bošová, 2010) showed that machinery operating costs calculated would in-
crease of 28.2 €.ha-1. However, the saving on used material (chemical, fer-
tilizers etc.) would be 14.09 €.ha-1. These are the main results of small 
overlaps when using the autopilots compared to overlaps when using the 
mechanical markers. With the assumption of yield increase, which can be 
assessed based on published results as 12 % (Chamen, 2009), the returns 
form crop production increase from 317,83 €.ha-1 to 355,97 €.ha-1. The 
cost-benefit analyses pointed out that the investments connected to this 
technology causes the negative effect on economics in the first year, how-
ever in subsequent years the investment comes to return, and later to profit 
(Figure 3). 

There are many others benefits which were not included in this 
analysis. These may be summarized as following (Chamen, 2009; Kroulík, 
2009): 

fuel savings due to the lower rolling resistance at permanent wheel 
tracks, 

fuel savings due to the lower soil compaction and lower power re-
quirements,environmental effects. 
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Fig. 3 Cost-benefit analysis for CTF system at University farm in Kolíňany 
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CONCLUSION 
 

Controlled traffic farming appears to be an efficient tool for eliminat-
ing soil compaction. CTF was introduced at University farm in Kolíňany field 
growing spring barley and oil seed rape in 2009. Experimental measure-
ments at two selected monitoring points showed that after the first year of 
CTF implementation the increase of soil compaction at non trafficked areas 
was lower for controlled traffic farming field compared with random traffic. 
However it has to be considered that these are one year results.  

The economic analysis was conducted for the area of approximately 
715 hectares. The cost-benefit analysis showed that there are high invest-
ments connected with introducing this technology. However, effects from 
yield increase and material saving overcome the increase of machinery op-
eration costs in the second year.   
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Modernizacja techniczna gospodarstw z wykorzystaniem środków 
unijnych na przykładzie wybranej gminy 

 

WSTĘP 
Jednym z najważniejszych działów polskiej gospodarki jest rolnic-

two. Jak podaje JUST [2008] ponad 93% powierzchni kraju stanowią ob-
szary wiejskie. Polskie rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, 
oraz dużym udziałem gleb słabych, dwukrotnie większym niż średnio w Unii 
Europejskiej (UE). Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa średnia powierzchnia gruntów w jednym gospodarstwie ciągle się po-
większa. W 2009 roku była na poziomie 10,15 ha, a w województwie lubel-
skim wynosi 7,4 ha i jest większa w stosunku do roku 2007 o 0,12 ha. 
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Rys. 1. Liczba ciągników w Polsce. 
Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2009. 

 
Liczba ciągników w Polsce wzrasta. W 2000 roku w rolnictwie pra-

cowało 1306,7 tys., a w 2008 1566,3 tys. ciągników. Z powyższego wykre-
su (rys.1.) można zauważyć duży wzrost liczby ciągników od 2002 roku. 
Zwiększa się moc nominalna, z 31,8 kW w 2000 roku do 39,9 kW w roku 
2008. Analizując ten sam okres można stwierdzić, że zmniejsza się po-
wierzchnia użytków rolnych przypadająca na jeden ciągnik z 14 do 10 ha 
[Rocznik… 2009]. Jak podaje Lubelski Urząd Statystyczny [Rolnictwo… 
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2009] w województwie lubelskim w 2008 roku było 178 562 ciągniki rolni-
cze. Na jeden przypadało 8,9 ha użytków rolnych, a na 100 ha UR przypa-
dało 11,2 ciągnika. 

Z analizy przeprowadzonej przez LORENCOWICZA [2010] na pod-
stawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2009 roku 
wynika, że liczba pierwszych rejestracji ciągników w Polsce wyniosła 
27 511 i  była niższa niż w roku 2008 o 4516. Najwięcej zarejestrowano 
ciągników marki Zetor (6084), New Holland (2760), oraz John Deere 
(2636), jednak wśród rejestracji nowych ciągników sytuacja odwraca się i 
kształtuje się następująco: 

 New Holland (2571), 
 Zetor (2510), 
 Case IH (1531), 
 John Debre (1322), 
 Deutz-Fahr (776), 
 Ursus (633). 

Rejestracje ciągników innych marek w 2009 roku wynosiły poniżej 
500 sztuk. Najwięcej, bo aż 45% stanowiły ciągniki o mocy od 83 do 136 
KM (61-100 kW). Rolnicy decydują się na zakup coraz większych ciągni-
ków, przez co średnia moc w Polsce wzrasta i wynosi obecnie 55 KM (40 
kW). W województwie lubelskim w 2009 roku rolnicy kupowali ciągniki o 
średniej mocy 84 KM, zaś najmocniejsze maszyny kupowane były w woje-
wództwach zachodniopomorskim (średnia moc: 130 KM), lubuskim (120 
KM), dolnośląskim (117 KM) oraz opolskim (117 KM).  

Od 2002 roku polscy rolnicy mogli korzystać z programów umożli-
wiających korzystanie ze środków pomocowych UE. Pierwszym z nich był 
SAPARD. Wdrażanie programu rozpoczęło się w lipcu 2002 roku, a reali-
zacje wniosków zakończono w 2006 r., w ramach działania numer dwa 
przyjmowanie wniosków zakończono w lutym 2004 r.  

Cele programu były realizowane poprzez siedem głównych działań: 
1) Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych; 
2) Inwestycje w gospodarstwach rolnych; 
3) Poprawa infrastruktury wiejskiej; 
4) Zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; 
5) Programy rolnośrodowiskowe i zalesianie; 
6) Szkolenia zawodowe; 
7) Pomoc techniczna. 
Każde z działań było podzielone na schematy. Rolnik finansował całą 

inwestycję, a po jej zakończeniu otrzymywał częściowy zwrot poniesionych 
kosztów. W województwie lubelskim złożono 2718 wniosków o dofinanso-
wanie z programu SAPARD [Kierepka 2005], dzięki temu uplasowało się na 
trzecim miejscu zaraz po województwie mazowieckim i wielkopolskim pod 
względem liczby złożonych wniosków.  
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Kolejne programy były wdrażane już po akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej. Jednym z nich był Sektorowy Program Operacyjny  „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich” na lata 2004-2006 (SPO Rolnictwo). Realizowany był przy pomocy 
trzech priorytetów, które były podzielone na szczegółowe działania: 

1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym 
2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
3. Pomoc techniczna 

Całość dostępnych środków była podzielona pomiędzy poszczegól-
ne działania oraz województwa i była ściśle określona. W trakcie działania 
Programu dokonano jednak relokacji między działaniami tak, żeby można 
było wykorzystać jak najwięcej przyznanych pieniędzy. Przyjmowanie 
wniosków zostało zakończone w 2008 roku, ale płatności były realizowane 
do końca czerwca 2009 r.  Łącznie wypłacono ok. 6,58 mld zł, co stanowiło 
ponad 99 % środków przyznanych Polsce. Zrealizowano 50 735 projektów, 
z czego 6 376 z województwa lubelskiego, co stanowi 12,7% ogółu 

Działania programu SPO miały charakter modernizacyjny, natomiast 
działania mające przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich oraz reali-
zację tzw. programów rolnośrodowiskowych znajdowały się w Planie Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (PROW 2004-2006). Całkowi-
ta kwota Programu wynosiła 3592,4 mln euro, jednak w toku wdrażania 
wsparcia kilkukrotnie dokonywano zmian w podziale środków pomiędzy 
działaniami programu, a część środków finansowych w wysokości 140,0 
mln euro przeznaczono na sfinansowanie niektórych działań Programu 
SAPARD. Jak twierdzi WIELICZKO [2008] środki przeznaczone na realiza-
cję PROW 2004-2006 zostały w całości przekazane beneficjentom końco-
wym, a oddziaływanie całego programu na sytuację polskiego rolnictwa jest 
ściśle związane ze strukturą rozdysponowania środków pomiędzy działa-
nia.  

 Kolejnym z poakcesyjnych programów pomocowych UE jest Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013), który 
jest kontynuacją PROW-u realizowanego w latach 2004-2006 z pewnymi 
modyfikacjami wynikającymi z doświadczeń po realizacji poprzedniej edycji 
Programu. Realizuje on zadania z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej poprzez dwa zasadnicze cele: 

1) Tworzenie optymalnych warunków mających na celu wsparcie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

2) Poprawa konkurencyjności sektora rolno spożywczego. 
O początku realizacji Programu do 31 grudnia 2009 roku zostało złożonych 
2 3632 851 wniosków o przyznanie pomocy, natomiast liczba zawartych 
umów lub wydanych decyzji wynosiła 2 376 292. Łączna pula środków za-
bezpieczająca prawidłową realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 wynosi 17 217 817 440 euro, zaś własny wkład benefi-
cjentów podczas całego okresu programowania oscyluje w granicach 
7 842 534 128 euro [Kruszyński 2009]. 
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CEL, MATERIAŁY I METODY 
 Celem pracy jest ocena wykorzystania środków unijnych poprzez 
wybrane gospodarstwa oraz ich wpływ na modernizację techniczną. 
 Materiały zostały zgromadzone na terenie gminy Wola Mysłowska 
położonej w województwie lubelskim (rys.1), w powiecie łukowskim w 
styczniu 2010 roku metodą wywiadu bezpośredniego. Przeanalizowano 
grupę 46 gospodarstw. Wybór podmiotów do badań był celowy, a podsta-
wowym kryterium doboru było korzystanie przez gospodarstwo z funduszy 
rolnych UE o charakterze inwestycyjnym. Wszystkie dane zostały wprowa-
dzone do bazy przy pomocy programu Excel oraz analizowane z wykorzy-
staniem tabel, tabel przestawnych oraz wykresów. 

Ankieta została podzielona na sześć części: 

A. Położenie gospodarstwa; 
B. Siła robocza zatrudniona w gospodarstwie; 
C. Charakterystyka gospodarstwa (za 2009 rok); 

C1. Powierzchnia; 
C2. Struktura ziemi; 
C3. Struktura zasiewów i upraw; 
C4. Struktura stada; 

D. Szacunkowe przychody i dotacje unijne; 
E. Wiadomości uzupełniające; 
F. Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia. 

Zgromadzone dane zostały opracowane statystycznie, tabelarycznie i opi-
sowo. 

 
Rys. 2. Położenie gminy Wola Mysłowska w powiecie łukowskim. 

Źródło: http://www.lubelskie.p/mapa/powiatylukow.html 
 

Na terenie gminy znajduje się 21 sołectw. Liczba gospodarstw rol-
nych wynosi 2,16 tys. Ujemnym czynnikiem występującym na terenie Gmi-

http://www.lubelskie.p/mapa/powiatylukow.html
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ny Wola Mysłowska jest niska jakość gruntów. Plony roślin uprawianych na 
tych glebach są wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy 
utrzymywane są one w dobrej kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne 
na wahania poziomu wód gruntowych. Nie ma gruntów klasy pierwszej. 
Najmniej (2 ha) jest ziem zaliczających się do drugiej klasy bonitacyjnej.  
Prawie połowa gleb należy do IV klasy bonitacyjnej, czyli gleb ornych śred-
nich. Sporą cześć stanowią także gleby należące do V klasy jakości 
(28,37%), czyli gleby orne słabe. 12, 43% użytków rolnych to gleby III klasy 
bonitacyjnej, a 11,82% to bardzo słabe gleby klasy VI. 

 

Tabela 1. Jakość gruntów według klas bonitacyjnych w gminie  
Wola Mysłowska 

Klasy Powierzchnia w ha % 

I 0 0,00 

II 2 0,02 

III 1220 12,43 

IV 4650 47,36 

V 2785 28,37 

VI 1161 11,82 

Razem 9818 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu 
gminy Wola Mysłowska 

 

WYNIKI BADAŃ 
Wybrane gospodarstwa złożyły łącznie 76 wniosków na inwestycje. 

Najwięcej, bo aż 40 zostało zrealizowanych przy pomocy działań programu 
SPO (Rolnictwo). Siedmiu z badanych rolników dwa razy ubiegało się o do-
finansowanie z tego programu, a jeden podpisał 3 umowy. Z jeszcze nie 
zakończonego programu PROW 2007 – 2013 skorzystało 24 rolników i 
każdy podpisał jedną umowę. Cztery inwestycje zostały sfinalizowane z 
pomocą środków z programu SAPARD, a trzy z PROW 2004 – 2006. Sze-
ściu gospodarzy otrzymało premię dla młodego rolnika. 4 z programu SPO, 
a dwóch z PROW 2007 – 2013, każda wynosiła 50 tys. zł. Wszystkie bada-
ne podmioty otrzymują dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty ONW (nieko-
rzystne warunki gospodarowania). 97,8 % badanych gospodarstw wyspe-
cjalizowane jest w kierunku produkcji mleka, jedno z badanych gospo-
darstw wyspecjalizowane jest w produkcji trzody chlewnej.  
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Średnia powierzchnia ogółem wynosi 32,81ha, a średni wiek właści-
cieli to niespełna 43 lata. 

Tabela 2. Wielkość pomocy otrzymanych z funduszy UE w badanych go-
spodarstwach 

 
Grupy obsza-
rowe 

Wartość dotacji 
ogółem (średnia) 

Wartość dotacji              
[tys. zł] 

Liczba gospodarstw 
korzystających                             

z programu 

tys. 
zł/gosp. zł∙ha-1 min max 
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20
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<20 ha 145,8 8445 28,0 379,8 - 7 1 5 
20 - 30 ha 126,9 5395 26,2 309,0 - 9 - 12 
30 - 40 ha 196,5 5927 55,0 353,0 2 8 1 3 
40 - 50 ha 166,4 3847 52,9 412,4 1 3 - 2 

>50 ha 329,4 4614 288,0 391,0 1 5 1 - 
Razem 171,5 5503 x x 4 32 3 22 

Źródło: Opracowanie własne 

Badane gospodarstwa zostały podzielone na pięć grup obszarowych.  
Z powyższej tabeli (tabela 2) wynika, że średnia wielkość dotacji wynosi 
171,5 tys. zł. W przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych rolnicy inwe-
stowali średnio 5 503 zł. Największa dotacja wynosiła 412,4 tys. zł, a naj-
mniejsza 26,2 tys. zł. Stwierdzono że najwyższy poziom wsparcia otrzymali 
rolnicy gospodarujący na powierzchni większej niż 50 ha UR (329,4 tys. zł), 
najniższy 126,9 tys. zł rolnicy z drugiej grupy obszarowej 20 – 30 ha (rys. 3) 
Analizując wartość uzyskanych dotacji na 1 ha UR można odczytać, że 
najwięcej (8 445 zł∙ha-1) pozyskały najmniejsze gospodarstwa (<20 ha). 
Najmniej gospodarstwa z przedziału 40 - 50 ha (3 847 zł∙ha-1). 
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Rys. 3. Średnia wielkość pomocy otrzymanych przez poszczególne grupy 
gospodarstw Źródło: Opracowanie własne 

  

Z pozyskanych środków 3 spośród ankietowanych wybudowało płyty obor-
nikowe. Te inwestycje były realizowane z pomocą programu PROW 2004 – 
2006 i były w 100% dofinansowane. Czterech ankietowanych utwardziło 
podwórko oraz drogi dojazdowe. 42 badane gospodarstwa z pomocą środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej zakupiło ciągniki, maszyny i urzą-
dzenia rolnicze.  
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Rys. 4. Liczba ciągników w poszczególnych przedziałach mocy 

Źródło: Opracowanie własne 
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36 rolników zakupiło 42 ciągników. Najchętniej rolnicy decydowali 
się na zakup ciągników z przedziału mocy od 90 do 100 KM (12 szt.), rza-
dziej (10 szt.) o mocy od 80 do 90 KM. Najmniej wśród badanych zdecy-
dowało się na zakup ciągników o mocy poniżej 70 KM. Cztery z zakupio-
nych ciągników były używane. Wśród nich najchętniej kupowano ciągniki 
marki Case (3 szt.). Jeden marki Deutz-Fahr. Dwa miały moc powyżej 120 
KM. Analizując nowe ciągniki zakupione przez badane podmioty (tab. 3) 
można stwierdzić, że najczęściej kupowaną marką jest Zetor (9 szt.). 

Tabela 3. Liczba zakupionych nowych ciągników poszczególnych marek 

Marka Liczba (szt.) 
Zetor 9 

Deutz - Fahr 6 
John Deer 4 

Kubota 4 
Case 3 
Ursus 2 
Claas 1 

Farmer 1 
Farmtrac 1 

Lamborghini 1 
Landini 1 

McCormick 1 
Massem Ferguson 1 

New Holland 1 
Pronar 1 
Valtra 1 

Źródło: Opracowanie własne 

Wśród maszyn i urządzeń rolnicy najczęściej kupowali ładowacze 
czołowe wraz z oprzyrządowaniem, przyczepy rolnicze, rozrzutniki oborni-
ka, wozy asenizacyjne, mieszalniki pasz, maszyny zielonkawe, maszyny 
uprawowe, rozsiewacze nawozów oraz dojarki przewodowe. Cztery gospo-
darstwa zdecydowały się na zakup samobieżnej sieczkarni do kukurydzy. 
Jedna z nich była nowa. 

WNIOSKI 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowane gospodarstwa 
chętnie korzystały z środków pomocowych UE. Wysokość dofinansowania 
nie jest proporcjonalna do wielkości gospodarstwa. Dzięki środkom badane 
podmioty mogły zrealizować następujące inwestycje: zakup ciągników, ma-
szyn i urządzeń rolniczych, oraz budowa płyt obornikowych i utwardzenie 
podwórka i dróg dojazdowych. W wyniku tych działań badane gospodar-
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stwa w dużym stopniu zmodernizowały pod względem technicznym swoje 
środki pracy. 

LITERATURA 

1. Just M. 2008 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. s. 9-15 

2. Kierepka M. 2005 Aktywność i skuteczność beneficjentów woj. Lubel-
skiego w poszukiwaniu środków w ramach programu SAPARD. Roczni-
ki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 4 s. 167 - 171 

3. Kruszyński M. 2009 Działania na rzecz zachowania równowagi rozwoju 
obszarów wiejskich w PROW 2007-2013. 

4. Lorencowicz E. 2010 Rejestracje ciągników w 2009 roku, Rolniczy 
Przegląd Techniczny nr 3 (133) s. 78-81 

5. Rocznik statystyczny województw. 2009 GUS Warszawa 
6. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2008r. 2009 LUS. Lublin 
7. Wieliczko B. 2009 „Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finan-

sowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2008 roku” IERiGŻ-PIB,  
s. 25 - 46 



327 

 

Magdalena Wójciak 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
 im. J.J. Śniadeckich  w Bydgoszczy 
Wydział Inżynierii Mechanicznej 

 

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe budowy i użytkowania 
siłowni wiatrowych 

 

STRESZCZENIE 
   W referacie przedstawiono zarys energetyki wiatrowej. Zaprezentowano 
budowę siłowni wiatrowej oraz ich klasyfikację ze względu na umiejscowienie 
wirnika względem gondoli. Rozpatrywanie aspektów środowiskowych umoż-
liwiło scharakteryzowanie oddziaływania siłowni wiatrowych na otoczenie.   

1. WPROWADZENIE 
W niniejszej pracy przedstawiono energetyczne możliwości wyko-

rzystania wiatru. Następnie przedstawiono jego charakterystykę oraz wpływ 
instalacji wiatrowych na otoczenie.  

Rozwój nauki i techniki ma na celu coraz pełniejsze zaspakajanie 
potrzeb człowieka. Wiąże się to z dużo większym zapotrzebowaniem na 
energię. Najczęściej do produkcji energii wykorzystuje się kopalniane źró-
dła energii (ropa, węgiel, gaz), jednak zasoby tych surowców są ograniczo-
ne i stale maleją. Dodatkowo, wykorzystywanie paliw kopalnianych niesie 
za sobą niekorzystne skutki środowiskowe, stąd poszukiwanie alternatyw-
nych źródeł energii.  

2. CEL ARTYKUŁU 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zalet wytwarzania 

energii z wiatru nad paliwami kopalnianymi. Ponadto wykazanie coraz 
większego zainteresowania przez społeczeństwo rynkiem energetyki wia-
trowej. 

3. ANALIZA ZAGADNIENIA W ŚWIETLE LITERATURY 
Energia pierwotna definiowana jest jako suma energii zawartej w 

pierwotnych nośnikach energii. Nośniki energii, które pozyskuje się bezpo-
średnio z natury, to: węgiel kamienny energetyczny, węgiel kamienny kok-
sowy, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz 
ziemny zaazotowany, torf dla celów opałowych, drewno opałowe, paliwo 
odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe stałe i ciekłe, 
odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycz-
nych, np. metanol, etanol. Ponadto energia wody, energia wiatru, energia 
słoneczna oraz energia geotermalna wykorzystywana do produkcji energii 
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elektrycznej lub ciepła. Odnawialne źródła energii są to wszystkie typy 
energii pochodnej promieniowania słonecznego. Ich wykorzystywanie nie 
powoduje wyczerpywania, gdyż  pokłady stale się odnawiają. Co ważniej-
sze, mają wiele innych zalet. Ich wpływ na środowisko nie powoduje nega-
tywnych skutków. W danym regionie można użytkować najkorzystniejsze 
źródło energii, bez konieczności transportu tego źródła. Natomiast powo-
dem, który wpływa na niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii jest wysoki koszt instalacji, a także nieodzowność stosowania trud-
nych pod względem technologicznym urządzeń, które muszą być przysto-
sowane do pracy w ciągle zmieniających się warunkach. 

Wiatr wśród różnych typów nośników energii odnawialnej był naj-
wcześniej przetwarzany. Energia wiatru jest przekształconą formą energii 
słonecznej. Wiatrem określamy składową poziomą ruchu powietrza, w od-
niesieniu do powierzchni Ziemi. Powstaje w wyniku różnic w nagrzewaniu 
lądu i mórz, biegunów i równika, czyli jest skutkiem różnych ciśnień między 
strefami cieplnymi. Ruch powietrza przeważnie odbywa się z obszaru o 
wyższym ciśnieniu do obszaru niższego ciśnienia, inaczej jest natomiast w 
średnich szerokościach geograficznych, gdzie wiatr wieje równolegle do li-
nii tego samego ciśnienia, jest to tzw. wiatr geostroficzny, którego przyczy-
ną występowania jest siła Coriolisa. Jednostką prędkości wiatru są [km∙h-1] 
lub [m∙s-1], nieraz także prędkość podawana jest w milach morskich na go-
dzinę[ Mm∙h-1], czyli węzłach [4, 5]. 

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wiatru. 

Tabela 1. Charakterystyka wiatru [1, 2, 3] 
 

Źródło energii Wiatr 

Zasoby niewyczerpalne 

Udział w światowej produkcji energii 0,04 % 

Występowanie W zależności od regionu 

Emisja CO2 brak 

Koszt instalacji 1 [MW] 400 tysięcy euro 

Cena wytworzonej energii 
[USD/kWh], 0,05-0,12 (w zależności od państwa) 

 

Zmieniając energię elektryczną, pochodzącą z elektrowni węglo-
wych na czystą energię produkowaną przez siłownie wiatrowe, można by 
wyeliminować z atmosfery szkodliwe związki: dwutlenku węgla 700 [g∙kWh-

1], dwutlenku siarki 5,5 [g∙kWh-1], tlenków azotu 4,2 [kWh] oraz pyłów. Jed-
nak prawdopodobieństwo określenia uzyskanej energii w danej chwili jest 
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bardzo małe, ponieważ wiatr jest zjawiskiem niestabilnym, natomiast rozpa-
trując produkcję energii wiatrowej w dłuższym okresie czasu oceniamy 
prawdopodobieństwo jako duże. Sprzyjają temu małe zmiany roczne za-
równo prędkości jak i kierunku wiatru, w danym regionie. 

Zainstalowanie siłowni wiatrowej na danym terenie, poprzedzone 
jest ponad rocznymi badaniami, których celem jest ocena opłacalności in-
westycji. Analiza dotyczy takich aspektów jak: pomiaru średniorocznej 
prędkości wiatru na określonej wysokości, planowanej instalacji wirnika. W 
Polsce badania te wykonywane są przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Analizy ponadto, dotyczą także występowania pta-
ków na obszarze, gdzie zlokalizowana ma być siłownia wiatrowa. Doświad-
czenia dowodzą, iż efektywne wykorzystanie siłowni wiatrowych dotyczy 
średniej 10-cio minutowej prędkości wiatru w zakresie od 4 do 15[m∙s-1], a 
nawet 25[m∙s-1]. Przy czym maksymalna prędkość wiatru dla pracy siłowni, 
uwarunkowana jest względami bezpieczeństwa. Powyżej prędkości wiatru 
25[m∙s-1] wirnik siłowni wiatrowej nie pracuje. Natomiast dolna granica uwa-
runkowana jest z przyczyn ekonomicznych. [4, 6].  

Praca siłowni wiatrowych uzależniona jest od stabilności wiatru, 
który na całym Świecie zróżnicowany jest pod względem występowania. 
Różnice występują zarówno, pod względem ilości dni wietrznych w ciągu 
roku jak i prędkości wiatru na danym obszarze. Istotne różnice zachodzą 
nawet w obrębie danego obszaru w ciągu doby, efektem tego jest niejedno-
rodna praca instalacji. Powodem tego zjawiska jest kształt naszej planety 
oraz  różnica temperatur występujących na Ziemi. Na prędkość wiatru ma 
wpływ także współczynnik szorstkości, którego wartość wzrasta wraz z 
szorstkością podłoża.  

Budowa siłowni wiatrowej. Główne elementy siłowni wiatrowej to 
wirnik, wieża oraz gondola. Wirnik obraca się najczęściej z prędkością 15 
[obr∙min-1], podczas gdy typowy generator asynchroniczny wytwarza ener-
gię elektryczną przy 1500 [obr∙min-1]. Warunkiem poprawnej pracy jest za-
stosowanie skrzyni przekładniowej, dzięki temu zwiększy się prędkość ob-
rotowa. Wirnik osadzony jest na wale wolnoobrotowym. W zależności od 
dobranych podzespołów i parametrów uzyskujemy określoną efektywność 
tego procesu. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest 
poziome zainstalowanie wirnika względem wierzy, która najczęściej jest 
stalową rurą wykonaną z kilku segmentów. Wirniki wykonywane są prze-
ważnie  z trzech śmigieł, z czego każdy jest odpowiednio wyprofilowany, 
tak by jak najlepiej wykorzystać strumień wiatru. Łopaty przytwierdzone są 
do wału, który poprzez przekładnie sprzężony jest z generatorem. Aktualnie 
instalowane łopaty są skręcone, kąt nastawienia profili w miarę zbliżania 
się do osi obrotu wzrasta, w celu utrzymania optymalnego kąta natarcia na 
całej długości. W siłowniach wiatrowych w których prędkość obrotowa regu-
lowana jest zmianą kąta nastawienia łopat wykorzystuje się profile lotnicze. 
Dzięki specyficznemu ukształtowaniu skrzydła, opływające je powietrze po-
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rusza się szybciej w górnej przestrzeni niż w przypadku dolnej. Powoduje 
to, iż ciśnienie na górnej powierzchni jest niższe niż na powierzchni dolnej. 
Efektem tego jest siła nośna, która wprowadza w ruch łopaty wirnika. 
Obecnie łopaty wykonywane są jako konstrukcje, których podstawowym 
składnikiem są żywice epoksydowe wzmocnione włóknem szklanym, wę-
glowym bądź aramidowym. Na szczególną uwagę zasługują włókna arami-
dowe, a zwłaszcza kevlar49, cechują się dużym modułem sprężystości, 
znaczną wytrzymałością oraz gęstością, która wynosi około 1440[kg∙m-3], 
(wytrzymałość w porównaniu z gęstością włókien kevlar49 jest 5 razy więk-
sza niż w stali, a także 10 razy większa w porównaniu ze stopami lekkimi). 
Na łopaty siłowni wiatrowych działają duże obciążenia statyczne i dyna-
miczne. Wewnątrz wierzy zainstalowana jest sieć elektryczna, przesyłająca 
wyprodukowaną energię oraz instalacja teletechniczna, umożliwiająca 
zdalne sterowanie pracą urządzenia. Dzięki systemowi kontroli możliwy jest 
monitoring pracy siłowni wiatrowej, jej parametrów w czasie rzeczywistym. 
Układ sterowania weryfikuje pracę elektrowni wykonując pomiar podsta-
wowych parametrów siłowni: począwszy od kierunku i prędkości wiatru 
skończywszy na danych dotyczących stanu poszczególnych elementów, 
takich jak zużycie hamulców tarczowych czy temperatura poszczególnych 
elementów.  

Wielkość turbiny oraz prędkość wiatru wpływa na liczbę obrotów 
wirnika, a także co się z tym wiąże na ilość wyprodukowanej energii. 
Schemat budowy gondoli siłowni wiatrowej, z uwzględnieniem umiejsco-
wienia wirnika, a także wieży przedstawiony jest na poniższym schemacie, 
rysunek 1. 

 

Rys. 1. Uproszczony schemat budowy siłowni wiatrowej [8] 
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Rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych. Najbardziej ogólny po-
dział w zakresie budowy siłowni wiatrowych dotyczy usytuowania wirnika 
względem osi obrotu. Dalszy podział uwzględnia różnice w budowie po-
szczególnych zespołów lub elementów. Umiejscowienie wirnika względem 
wieży siłowni wiatrowej pozwala rozróżnić dwie zasadnicze grupy.  Siłownie 
wiatrowe o poziomej osi obrotu (Horizontal Axis Wind Turbines) oraz siłow-
nie wiatrowe o pionowej osi obrotu (Vertical Axis Wind Turbines). Podział 
ten umożliwia uzyskanie różnych mocy, gdyż siłownie o pionowej osi obrotu 
wytwarzają mniej energii niż w przypadku siłowni o poziomej osi. Jednak 
klasyfikacja nie ogranicza się jedynie do różnic w zakresie uzyskiwanej 
energii, ale możliwości lokalizacji danych obiektów. Instalacja obiektów w 
centrach miast byłaby mało efektowna, podstawowe problemy takie jak: 
brak miejsca oraz duże osłonięcie budynkami spowodowałoby uzyskanie 
małej lub prawie zerowej energii, jednak nie dotyczy to instalowania siłowni 
o pionowej osi obrotu, gdyż ich wykorzystanie dotyczy zwłaszcza miast. In-
stalowanie takich obiektów możliwe jest na przykład na dachach budynków. 
Także, a może przede wszystkim podczas instalacji liczą się koszta, dlate-
go te rozwiązania różnią się między sobą także ceną. Koszty związane są 
nie tylko z możliwościami uzyskiwanych mocy, ale i z typem instalacji, po-
ziome rozwiązania są nieco droższe od pionowych. 

a) Siłownie wiatrowe o poziomej osi obrotu są najpowszechniej stosowa-
nym typem aerogeneratorów. Z tego względu układ ten nazywany jest kla-
sycznym. Obecnie konstrukcje są najlepiej rozwinięte pod względem tech-
nologicznym. Stanowią 95% stosowanych siłowni na Świecie. Poniżej znaj-
duje się rysunek który przedstawia typowa siłownie wiatrową o poziomej osi 
obrotu. 

 

Rys. 2. Klasyczna elektrownia wiatrowa w Pucku [9] 
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b) Siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu. Zostały zaprojektowane oraz 
wytworzone, nieco później niż klasyczne obiekty. Jednak obecny rozwój 
obiektów tego typu może być technicznie lepszy, niż w przypadku siłowni z 
pozioma osią obrotu. Znajdują zastosowanie jako źródło energii do zasila-
nia: domów jednorodzinnych, pól namiotowych i domków letniskowych, 
jachtów, urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych, banerów reklamowych, 
lamp ulicznych oraz w miejscach, w których dostęp do konwencjonalnej 
sieci energetycznej jest trudny lub niemożliwy. Wadą tego typu instalacji 
jest mały (niski), niemalże zerowy moment rozruchowy w związku z czym 
podczas startu turbiny potrzebny jest napęd zewnętrzny.  Cechy, które nie-
wątpliwie odróżniają turbiny typu VAWT od turbin o poziomej osi obrotu 
(HAWT):  

 start przy niskiej prędkości wiatru (ok. 2 m/s), 
 siłownie te nie są wyposażone w mechanizmy naprowadza-

jące na wiatr, gdyż wiatr potrzebny do napędu tego typu si-
łowni może wiać w każdym kierunku, 

 możliwość instalacji w strefach zabudowanych, 
 możliwość instalacji na dachach budynków, 
 duża odporność na bardzo silne podmuchy wiatru,  
 praca bez emisji hałasu, 
 prosta konstrukcja gwarantuje trwałość urządzenia,  
 brak wymagań dużych otwartych obszarów w celu genero-

wania energii. 
Typowym przykładem jest siłownia Darieussa, która przedstawiona 

została na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Schemat siłowni wiatrowej typu Darrieus:1- łożysko górne wirnika, 
2- odciąg, 3- piasta wirnika, 4- łopata, 5- wirnik, 6- oś układu, 7-sprzęgło 

elastyczne [5]. 
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Rozwój sektora energetyki odnawialnej. Postępujący rozwój 
światowej gospodarki skłania poszczególne państwa nie tylko do polepsza-
nia warunków bytowych czy materialnych, ale także do ochrony środowi-
ska. Energia elektryczna, produkowana z surowców kopalnianych degradu-
je środowisko, powodując między innymi efekt cieplarniany, a także zanie-
czyszczenie powietrza, wody, gleby, oczywiście efekty nie są widoczne na-
tychmiastowo. Jednak w przypadku gdy proces będzie trwał długo dany 
obszar może na zawsze stracić swój urok. Aby zmniejszyć liczbę elektro-
ciepłowni człowiek korzysta z licznych instalacji napędzanych na źródła 
energii odnawialnych. Istotne znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej 
ma polityka wspierania, która może przyjąć rozmaite formy, począwszy od 
finansowania badań i rozwoju sektora energetyki wiatrowej, poprzez roz-
maite certyfikaty, aż po wsparcie fiskalne. W wielu krajach o podobnych 
walorach wiatrowych istnieje odmienny system rozwoju energetyki wiatro-
wej. Stan energetyki wiatrowej na Świecie, w Europie i Polsce, ulega cią-
głym zmianom. Prognozy dalszego rozwoju branży są również obiecujące. 
Bilans dotyczący rozwoju energetyki uprzemysłowionych krajów, sporzą-
dzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Światową Radę Ener-
getyczna sugeruje, że alternatywą jest wykorzystanie źródeł odnawialnych 
oraz rozwój technologii nowych generacji. W perspektywie długoterminowej 
różne źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne mogą 
zapewnić znaczące ilości energii w sposób bezpieczny, po przystępnych 
cenach i przy emisjach, szkodliwych dla środowiska bliskich zera. Wszelkie 
działanie człowieka prowadzi do poprawy jego warunków bytowych. Nie-
jednokrotnie rozwój człowieka odbywa się kosztem pogorszenia środowi-
ska naturalnego. Taka sytuacja ma również, a nawet przede wszystkim 
miejsce, w procesie którego celem jest produkcja oraz wykorzystywanie 
energii. Ingerencja człowieka, która często wiąże się z całkowita zmianą 
krajobrazu, gdzie ma powstać elektrownia cieplna, bądź z częściowym 
uszczerbkiem powstającym na skutek „wyrwania” naturze obszaru na któ-
rym zainstalowana zostanie siłownia wiatrowa, która przecież produkuje 
„czystą energię”. Choć siłownie wiatrowe to obiekty, które produkują ener-
gię bez emisji gazów cieplarnianych, to ich budowa również niesie za sobą 
nieodwracalne skutki. Nie są w prawdzie tak inwazyjne jak te powstałe 
podczas produkcji energii ze spalania węgla bądź innych surowców ener-
getycznych, jednak wpływ siłowni wiatrowej na środowisko jest znaczący. 
Często po zainstalowaniu obiektu dany obszar zmienia swój charakter, a 
środowisko naturalne ulega zmianom. 

Oddziaływanie siłowni wiatrowych na otoczenie. Instalując si-
łownie wiatrową należy pamiętać, że w miejscu gdzie obiekt zostanie zloka-
lizowany - zmieni się całkowicie charakter obszaru. Tak więc nie należy je-
dynie rozpatrywać instalacji siłowni wiatrowej jako kolejnego źródła energii, 
ale również należy zwrócić uwagę na wpływ obiektu na otoczenie. Podsta-
wowy wyróżnik, który decyduje o „wpasowaniu się” siłowni wiatrowej w oto-
czenie to wysokość wieży siłowni wiatrowej, im wyższa, tym większą moc 
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generuje, ale tym samym jest bardziej widoczna, więc niekorzystnie wpływa 
na walory wizualne krajobrazu. Wzrost wysokości wieży siłowni wiatrowej, 
uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Na wyższej wysokości 
wiatr napotyka na mniejszą liczbę przeszkód, dzięki czemu jest bardziej 
równomierny, co powoduje efektywniejszą pracę siłowni wiatrowej. Kolejne 
czynniki, które mają wpływ na środowisko dotyczy następujących zjawisk: 
emisja drgań oraz hałasu siłowni wiatrowej. Podczas pracy elektrownia 
emituje drgania, które wpływają na komfort życia mieszkańców z najbliż-
szego otoczenia obiektu. Kwestia ta  dotyczy zwłaszcza dużych komplek-
sów - parków wiatrowych. Drgania wywołane są przez pracujące mechani-
zmy umieszczone w gondoli. Udoskonalanie w ciągu wielu lat turbin wia-
trowych, pozwoliło zredukować emisję drgań do minimum. Z kolei biorąc 
pod uwagę emisję hałasu należy stwierdzić, że każde urządzenie mecha-
niczne, a więc także turbina wiatrowa emituje w większym lub mniejszym 
stopniu dźwięk. W przypadku siłowni wiatrowej, hałas spowodowany jest 
przez kilka elementów, zarówno wewnętrznych, między innymi: przekładnia 
czy generator, ale także przez element zewnętrzny - wirnik. Dźwięk łopat 
nie jest uciążliwy dla człowieka ze względu na poziom, ale z powodu mono-
toniczności. Szczególnie niekorzystny wpływ na psychikę człowieka ma ha-
łas powstający podczas wiatrów o małej i średniej prędkości. Istnieje wiele 
czynników, które wpływają na poziom emisji hałasu danej siłowni wiatrowej, 
są to między innymi: konstrukcja łopat, rodzaj elementów użytych do bu-
dowy.  Usprawnienia urządzeń powodują, iż poziom hałasu siłowni wiatro-
wej jest coraz niższy. Istotne znaczenie podczas instalacji siłowni wiatrowej 
ma zachowanie odpowiedniej odległości obiektu od gospodarstwa. 

Faktem jest, że jakakolwiek ingerencja człowieka w środowisko 
naturalne ma wpływ zarówno na florę, jak i faunę na danym terenie. Sytua-
cja ta dotyczy zwłaszcza bezpieczeństwa przelatujących obok siłowni wia-
trowych ptaków. Poniżej przykładowe pojedyncze obiekty które w sprzyja-
jących warunkach mogą stać się walorem krajobrazu. 

 

Rys. 4. Pojedyncze obiekty na lądzie [7] 
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4. PODSUMOWANIE 
Coraz powszechniej instalowane siłownie wiatrowe, przyczyniają 

się do zwiększenia produkcji energii bez emisji szkodliwych substancji. Wy-
twarzana energia nie powoduje wyczerpania zasobów wiatru. Postęp przy-
czynia się do rozwoju techniki poprzez nowe rozwiązania konstrukcyjne, 
bądź ulepszanie istniejących konstrukcji, w celu optymalizacji procesu wy-
twarzania energii. Istotnym argumentem jest także pozyskiwanie nowych, 
coraz to lepszych materiałów, które przyczyniają się nie tylko do rozwoju 
sektora energetyki wiatrowej, ale są także wykorzystywane w innych dzie-
dzinach. Należy pamiętać, że mimo, iż pozyskiwanie energii ze źródeł od-
nawialnych jest lepszym sposobem, to istotne jest odpowiednie dobranie 
miejsca, tak by lokalizacja siłowni wiatrowej była ekonomiczna i nie powo-
dowała negatywnego oddziaływania na otoczenie. Ponadto siłownie wia-
trowe są coraz częściej instalowane dzięki różnym kampaniom wspierającym 
sektor energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii wia-
tru. 
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A master study on material flow management in agriculture 
 
ABSTRACT 
 
The concept of Material Flow management aims the development of effi-
ciency and productivity strategies of energy using and the raw material us-
ing between sectors. By establishing a network among sectors, to increase 
the values of regional raw material resources (wastes) is included in this 
concept. In other words, the waste generated by one sector could be the 
raw material resources for the other sectors. To manage and to direct the 
flow, to create and increase value added, to create new business areas are 
the foundation of material flow management (Anonymous, 2008a). 
MFM tries to learn from the efficiency of the eco-system to optimize the an-
thropogenic techno-systems by using new management, communication, 
financing and technology strategies. Imat Dual Master Degree Program of-
fers interesting insights into the environmental technologies and policy ap-
proaches of Germany and Turkey. In this case engineers should educate 
their self being capable of designing new technology and management 
strategies as well as communicating the economic, ecological and social 
aspects to the involved stakeholders. 
Utilization of agricultural wastes for energy production means an income for 
agricultural sector. The farmers can sell the biomass directly after harvest-
ing or use these for energy production. The produced energy can be sold or 
used in farms themselves. The fermented organic materials can also be 
used in the plant production.  

Keywords: Material Flow Management, agricultural waste, circular econo-
my, master study (IMAT) 

MATERIAL FLOW MANAGEMENT (MFM) ANALYSIS 

A MFM analysis supplies integrative solutions developed and adapted to 
the particularities of the region and time. Therefore, new energy and re-
source efficiency strategies can be proposed to ensure a competitive and 
sustainable economy, a Circular Economy, which activates the regional 
growth potentials and creates regional added-value. In this reality, Zero 
Emission Strategies play a key role by pursuing continuous upgrading of 
anthropogenic systems aimed at achieving complete closure of material 
and energy cycles. 
MFM combines economic profitability with regional added value and envi-
ronmental protection through the optimized management of regional bi-
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omass, waste, energy, water and other material streams. Environmen-
tal management systems like EMAS or ISO 14000 ff are closely related to 
MFM (Anonymous, 2006b). 
 
CIRCULAR ECONOMY AND ZERO EMISSION REGIONS: APPROACH-
ES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Under the conventional development model, countries, regions and urban 
systems depend considerably on material and energy imports, frequently 
neglecting their own indigenous growth potentials. This structural depend-
ency on imports is associated with the loss of regional purchase power and 
with ignoring regional business opportunities.  
A Circular Economy emphasizes energy and materials efficiency strategies, 
while activating the regional growth potentials and creating regional added-
value. It relies on policy making, cross-sector cooperation networks, re-
gional development strategies and the use of innovative MFM strategies to 
create a pathway towards a sustainable development (Joseph H. ,2000 ). 
The definition and implementation of "Zero Emissions Strategies" for single 
industries, industrial clusters as well as entire cities or regions are playing a 
key role on the way towards a Circular Economy.  
Zero Emission is a vision, a management concept in terms of a continuous 
improvement process. The fundamental idea is a continuous efficiency up-
grading of anthropogenic systems to attain complete closure of material 
and energy cycles. The goal is to complete the transition of our throughput 
society into a Circular Economy. 
The goals of the circular economy approach can be described as follows: 
• Protection of the environment through the conservation of sources and 
sinks 
• Reduction of dependence on resource suppliers 
• Cost reductions in raw materials and energy provision 
• Minimization of outflow of purchasing power 
• Creation and retention of local jobs 
• Formation of networks 
• Increased competitiveness 
• Establishment of regional net product 
• Conservation and stabilization of areas of unspoiled nature with particular 
consideration for the maintenance of cultural areas. 

Conventional urban systems depend considerably on material and energy, 
neglecting their own indigenous growth potentials. This structural depend-
ency on imports is associated with the loss of regional purchase power and 
ignoring the local business opportunities. Such a regional development 
model is neither sustainable nor long-termed economically efficient. Com-
pared to the conventional model, a Circular Economy emphasizes on ener-
gy as well as material efficiency strategies and activates. It is a regional po-
tential. Circular Economy is characterized by regional cross-sector coop-
eration networks, regional development strategies, and value added poli-
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cies. Material Flow Management is a suitable tool to design new Circular 
Economy Strategies.  
Advantages of a Circular Economy with the MFM approach: 

 More profits through higher system efficiency, 
 Less ecological impact through new technologies and intelligent 

concepts, 
 Optimized utilization of own potentials, and 
 Enhancement of regional added value. (Anonymous, 2006d) 

An example for the ecosystem is shown below figure 1. 
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Figure 1: Ecosystem 
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Usage of local energy sources as well as agricultural residuals, steps apart 
from the discussed advantages of supply security to the environmental 
compatibility by CO2 neutral burns, so, that can be avoid long routes of 
transportation from the production to the final use. The utilization of agricul-
tural residuals in agriculture has different advantages. The residuals are ei-
ther burned irregularly or simply stored. Both methods cause a large envi-
ronmental pollution. However, all of these residual substances contain en-
ergy. They can be used with different methods for energy production. The-
se methods serve also procuration security, increase of economy in agricul-
tural production and environmental compatibility. These energy-related po-
litical goals are shown in Table 1. 
 
Power production from agricultural residual substances in an enterprise has 
following advantages. 
 

a) high energy efficiency 
b) optimum energy and waste management 
c) energy supply in own enterprise 
d) clean environment in farms 
 

The farmers are actually energy users, they pay much more money for en-
ergy and total production costs constitute large portions of energy costs. If 
the energy costs are reduced, the production costs could be degraded in 
the agricultural production. The decentralized one on local available re-
sources developed power supply creates new jobs. The biogenous energy 
sources create five times more jobs than conventional fuels, like natural 
gas and oil. Use of the regenerative energies consists of local jobs within 
the range development, building, operating and maintenance. It concerns 
with its jobs all qualification levels (Heck and Bemmann, 2002). 
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Table 1 Political goals and strategy during the use of agricultural waste ma-
terials for the power production (Heck and Bemmann, 2002)*. 
 Procuration security Economy Environmental 

compatibility 

Strategies 

 Strengthen 
and develop native 
resources 
 
 Reduce i 
mport risks 
 
 Use more 
economical and  
rational energy 
 
 Provide 
technical security  
of power mains 
 

 

 Create  
economical and  
efficient energy 
supply for industry 
and consumers 
 
 Secure  
energy production 
standards 
 
 Increase  
export potentials of 
energy producers 
 
 Create  
energy producers 
from agricultural 
production 
 
 Meet energy 
industry in  
agriculture 
 
 Increase 
farmers income 

 Replace 
polluting energy 
sources with  
environmental 
energy sources 
 
 Usage  
energy in logical 
and economical 
 
 Reduce  
environmental 
pollution by  
storage of  
agricultural and 
animal wastes 

 

 Added to the original table by author. 
 

CIRCULAR ECONOMY CONCEPT     
The vision “zero emission” is not an absolute dimension, but a manage-
ment concept in terms of a continuous improvement process. The funda-
mental idea of this vision is the continuous efficiency up-grading in anthro-
pogenic system to attain complete closure of material and energy cycle. 
The goal is to complete the transition of our through-put society into a Cir-
cular Economy.  
The circular economy is the effective way to take the road of sustainable 
development for all countries at present. The circular-type agriculture is ap-
plication of ideas of circular economy in agricultural production (Anony-
mous, 2007). An example for the Circular Economy is shown below (Figure 
2). Also in this zero emission facilities can include some special technical 
features. These are; 

 Ground collectors/ supply with outside air, 
 Heat exchanger for outgoing air, 
 Solid absorber for exec heat utilization, 
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 Transparent thermal isolation, e.g. in front of massive walls, 
 Daylight guidance systems, 
 Automatic aeration system, 
 Solar collectors and cells (photovoltaic, solar-thermal), and 
 Storm water system. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Circular Economy Concept of the Zero Emission Facilities 
 
INNOVATIVE ENERGY AND RESOURCE EFFICIENCY STRATEGIES 
Decoupling economic growth from resource consumption and environmen-
tal deterioration are the most challenging issue of nowadays’ global society. 
Material Flow Management (MFM) is an appropriate tool-kit to design new 
efficiency strategies needed to manage industrial and urban metabolism 
processes in a sustainable way.  
MFM tries to learn from the efficiency of the eco-system to optimize the an-
thropogenic techno-systems by using new management, communication, 
financing and technology strategies.  
MFM, however, does not supply a magic formula, but integrative solutions 
developed and adapted depending on location and time.  
Besides, the development of eco-efficient products, services and technolo-
gies boost societies’ capability to create closed material loops and activate 
renewable energy potentials. All countries must implement new energy and 
resource efficiency strategies to ensure a competitive and sustainable 
economy, a Circular Economy.  

Biogas plant 
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THE IMAT PROGRAM 

The Master Programs in International Material Flow Management (IMAT) 
feature multidisciplinary study courses aiming at educating young profes-
sionals in "green business opportunities" through system efficiency strate-
gies.  
The innovative IMAT programs facilitate holistic business and technology 
management strategies through a combination of engineering, economics 
and environmental sciences. The IMAT Master Degree Programs combine 
knowledge from engineering, economics, law, natural and social sciences 
to educate and train competent managers in understanding and tackling 
global business and society development processes of the 21st century.  
Throughout the different IMAT programs, students will become familiar with 
terms like “circular economy”, “sustainable society” and “zero-
emission-regions” as they study international best practices and case 
studies in various fields of Material Flow Management.  
The practical approach of the study programs challenge the students with 
developing projects and eco-entrepreneurial business ideas and collect rel-
evant, practical experience through close cooperation with small and medi-
um sized enterprises.  
The German-Turkish Master Degree Program in International Material Flow 
Management (IMAT) offers interesting insights into environmental technol-
ogies and policy approaches, while Germany is one of the most advanced 
countries in this field.  
This international education is offered by two leading universities in this 
field from University of Applied Science Trier, Germany and Akdeniz Uni-
versity, Turkey. The German-Turkish Dual Master Degree Program is man-
aged by the Institute for Applied Material Flow Management (IfaS). IfaS is 
an innovative research institute of Trier University of Applied Sciences and 
belongs to the leading institutions in this field in Germany with a strong and 
long lasting track record in Asia (Anonymous,2006e).  Akdeniz Universi-
ty's Admission Committee considers past academic performance, work and 
life experience, intellectual ability and other non-quantifiable qualities, such 
as motivation, self-confidence, leadership, and the ability to cooperate with 
others. 
Students gain the unique opportunity to study the first year at Akdeniz Uni-
versity in Turkey, followed by the second year at Environmental Campus 
Birkenfeld in Germany.  
There are three innovative and interdisciplinary Master Degree Programs in 
International Material Flow Management, one focusing on environmental 
business management, the other two on environmental technology man-
agement.   
Innovative teaching methods (E-Learning, International Case Studies and 
Practical Research Project etc.), small classes and tailored personal guid-
ance are applied to guarantee a successful study in a short and effective 
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way. Academic and career office is maintaining an international network 
with scientific, governmental and industrial partners and is assisting you in 
choosing your partners for internship and Master Thesis.  
The programs are fully accredited according to principal legal stipulations of 
the German and Turkish University System and fulfils the requirements of 
the European Higher Education Law and the Bologna Accords (Anony-
mous,2006c).  
 
THERE ARE 12 LESSON MODULES FOR IMAT MASTER PROGRAM 
WHICH ARE; 
1. ECOLOGY AND TECHNOLOGY 
1.1.Ecosystem Management Principles and Problems in Natural Ecosystem 
1.2. Ecological Engineering and Environmental Technologies 
2. REGIONAL MATERIAL FLOW MANAGEMENT 
2.1. Regional MFM – Part I 
2.2. Regional MFM – Part II 
3. INDUSTRIAL MATERIAL FLOW MANAGEMENT 
3.1. Industrial MFM – Part I 
3.2. Industrial MFM – Part II 
4. TECHNOLOGY MANAGEMENT 
4.1. Technology Management Part I: Basic Aspects of Engineering Man 
Made Systems 
4.2. Technology management part II :  Pollution Prevention and Clean 
Technologies 
5. PROJECT MANAGEMENT SEMINARS FOR ENGINEERS 
5.1. Business Planning for Engineers 
5.2. Material Flow Management – Part I: Theory on Project Development 
and Project Evaluation 
5.3. Material Flow Management – Part II: Practical Project Development 
6. TECHNICAL EVALUATION OF “CARBON-FREE” STRATEGIES 
6.1. Global Climate Change: Chemistry, Economics and Politics 
6.2. Greenhouse Gas Abatement Strategies and Carbon Trading 
7. TECHNICAL VIEW ON EFFICIENCY AND QUALIFICATION STRATE-
GIES  
7.1. Case Studies on Circular Economy, 3R’s Society, Material Flow Socie-
ty 
7.2. Technical Aspects Factor 10 
8. INTERCULTURAL COMPETENCE 
8.1. Religion and Cultural in Germany/Turkey 
8.2. German/Turkish History and Society 
9. TECHNOLOGICAL CHANGE MANAGEMENT 
9.1. System Change Management 
9.2. Networking & Knowledge Management 
10. PRACTICAL NATURAL SCIENCES FOR ENGINEERS 
10.1. Green chemistry: Introduction in laboratory experience 
10.2. Environmental Chemistry and Physics for Engineers 
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11. SUSTAINABLE TECHNOLOGY MANAGEMENT 
11.1. Sustainable Waste Management 
11.2. Renewable Energy System 
11.3. Sustainable Water Management 
12. SELECTIVES - SEMINARS IN APPLIED MATERIAL FLOW MAN-
AGEMENT  
12.1. Sustainable Waste Management 
12.2. MFM Modelling and Software Applications 
12.3. Risk Management & Technology 
12.4. Production Integrated Environmental Protection 
  
 
Students shall select a module according to their graduating field and rec-
ommendations of consultants. It will be possible to select courses among 
the modules (Anonymous,2008d). 
Successful IMAT graduates will be endowed with: 

 Theory and practice of international material flow management 
(MFM), 

 Better understanding of eco-system management and economic 
aspects of environmental protection, 

 Systemic understanding of various clean technologies and technol-
ogy management, 

 Knowledge on intercultural communication, networking, project 
management, financing and fundraising, 

 Knowledge on business culture in Germany and the partner coun-
tries, 

 International case studies and practical project experience, 
 Graduation thesis about practical issues with professional guidance 

at international companies or research institutes. 

The two-year program (4 semesters) is completely taught in English, and 
features 3 variations: 

 German-Japanese Dual Master Degree (MEng.) 
 German-Turkish Dual Master Degree (MEng.) 
 German Master Degree (MSc.) 

CONCLUSION  

The world market for environmental management and technologies is very 
dynamic and it offers enormous growth rates. The companies in these 
business sectors - like the renewable energy sector or the carbon trading 
market are booming and forming the real new economy. On the job market, 
companies are desperately looking for highly qualified and forward-thinking 
managers.  
Graduates of the Master Degree Programs in International Material Flow 
Management (IMAT) are in high demand as consultants, project developers 
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and business managers with excellent career opportunities.  
Some students also choose to chase their own individual entrepreneurial 
pursuits, which IMAT encourages by enabling students to create a strong 
network while they are doing their internship and Master Thesis.  
IMAT graduates are able to contribute to the industry, research, academic 
and governmental areas in e.g. the following fields: 

 Renewable Energy and Energy Efficiency, 
 Waste and Resource Management, 
 Water and Wastewater Management, 
 Biofuels and Sustainable Mobility, and 
 Carbon Management and Emission Trading. 

IMAT academic and carrier office is maintaining an international network 
with scientific, governmental and industrial partners, assisting you in choos-
ing your internship and master thesis topic. Doing your internship or writing 
your master thesis within an innovative company or institution is an im-
portant step with regard to your career as a Material Flow Manager! 
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Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich 
 

STRESZCZENIE 
W artykule przedstawiono zagadnienie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa. Jednym z elementów tego rozwoju jest turystyka na 
terenach wiejskich, a w jej obrębie agroturystyka, którą traktuje się jako 
ważną gałąź aktywności gospodarczej, nie tylko w skali lokalnej ale i krajo-
wej. W pracy zaprezentowano najważniejsze korzyści ekonomiczne i poza-
ekonomiczne związane z rozwojem agroturystyki, jak również zagrożenia z 
niego wynikające dla środowiska wiejskiego.  
 
WSTĘP 

W polskim rolnictwie po okresie transformacji ustrojowej i gospodar-
czej ujawniły się cechy dowodzące, że było ono nieprzystosowane do no-
wego modelu państwa i gospodarki rynkowej. Główne cechy rolnictwa i ob-
szarów wiejskich są wynikiem realizowanego przez lata modelu rozwoju, 
którego zasadniczym celem była produkcja rolna. Dlatego docelowa kon-
cepcja rozwoju regionów o charakterze monofunkcyjnym zmierza do zróż-
nicowania ich gospodarki, a kluczowym problemem związanym z zapew-
nieniem ludności wiejskiej poprawy standardu życia jest rozwijanie pozarol-
niczych funkcji obszarów wiejskich. Często nieopłacalna produkcja rolna 
musi być uzupełniana a czasem nawet zastępowana innymi funkcjami po-
zarolniczymi, np. turystyką, rzemiosłem, przetwórstwem rolno-spożywczym 
celem uzyskania satysfakcjonujących dochodów przez właścicieli gospo-
darstw rolnych36.  

ISTOTA ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO  
Obecnie model wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

uznawany jest za jedną z podstawowych kategorii polityki względem rolnic-
twa i obszarów wiejskich w Polsce a jego głównym celem jest, jak zauważa 
M. Kłodziński37:  

                                                           

36 M. Kłodziński, M. Rzeczkowska: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w krajach Unii Euro-
pejskiej – wskazówki dla Polski. [w:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach inte-
gracji z Unią Europejską. PAN, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Warszawa 2000, s. 81. 
37 M. Kłodziński: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Centrum Nau-
kowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1999, s. 10-11. 
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 poprawa warunków życia i pracy rodzin żyjących na wsi, 
 wyrównanie ich poziomu w stosunku do standardu życia ludności 

miejskiej, 
 zwiększenie zatrudnienia pozarolniczego, 
 większa możliwość wyboru pracy i jej różnorodność. 

Wszystko to przyczynić się powinno do polepszenia sytuacji dochodowej 
ludności wiejskiej oraz spowodować wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca 
życia i pracy, prowadząc w konsekwencji do jej rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich może być rozpatrywany 
na dwóch płaszczyznach - społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Pierw-
szy aspekt dotyczy racjonalnego wykorzystania czynników wytwórczych, 
którymi dysponuje wieś, natomiast drugi odnosi się do właściwego roz-
mieszczenia działalności społeczno-gospodarczej człowieka w przestrzeni 
ekonomicznej i wynika z procesów planowania i zagospodarowania prze-
strzennego38. 

Można było również wyszczególnić dwie koncepcje rozwoju wielo-
funkcyjnego opisujące procesy przemian gospodarki obszarów wiejskich w 
zależności od jego powiązania z rolnictwem39: 
1. Restrukturyzacja rolnictwa jako główny czynnik przekształceń struktural-
nych wsi, która zapewni wykształcenie konkurencyjnych i nowoczesnych 
gospodarstw rolnych wymuszając redukcję zatrudnienia rolniczego, a jed-
nocześnie stwarzając popyt ze strony rolnictwa na przetwórstwo i usługi 
specjalistyczne.  
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa działające głównie w zakresie przetwór-
stwa i usług dające możliwość: zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie, 
substytucji pracy przez kapitał, kooperacji i integracji w agrobiznesie.  

Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich polega głównie na znacz-
nie większym niż dotychczas zróżnicowaniu gospodarki wiejskiej, a więc 
odejściu od monofunkcyjności polegającej z reguły na produkcji surowców 
rolniczych40. Ma to być możliwe dzięki umiejętnemu wkomponowaniu w 
wiejską przestrzeń gospodarczą coraz więcej nowych, pozarolniczych 
funkcji41, co spowoduje pożądane zróżnicowanie wiejskiej ekonomii i odej-
ście od rolnictwa jako jedynej lub dominującej funkcji terenów wiejskich.  

                                                           

38 A. Hopfer, T. Bajerowski, J. Suchta: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur. [w:] Możliwości wielofunk-
cyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Aspekty regionalne. 
Red. naukowa A. Stasiak. PWN, Warszawa 2000, s. 219. 
39 E. Skawińska: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim. UMK, To-
ruń 1994, s. 6. 
40 M. Kłodziński: Aktywizacja gospodarcza op. cit., s. 7. 
41 M. Kłodziński: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. [w:] Ekonomiczne i spo-
łeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Red. naukowa: 
M. Kłodziński, A. Rosner. Wydaw. SGGW, Warszawa 1997, s. 41.  
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Idea wielofunkcyjnego rozwoju ma być sposobem na rozwiązanie 
wielu problemów obszarów wiejskich i rolnictwa, a wdrażanie tego modelu 
polega przede wszystkim na tworzeniu nowych, różnorodnych źródeł do-
chodów dla ludności nierolniczej i rolniczej, nie znajdującej pełnego zatrud-
nienia we własnych gospodarstwach42. Nowe miejsca pracy powinny po-
wstawać, według M. Kłodzińskiego, w produkcyjnych usługach rolniczych, 
w techniczno-handlowej obsłudze wsi, przetwórstwie rolno-spożywczym, 
przy inwestycjach związanych z rozwojem infrastruktury, ochroną środowi-
ska, rozwojem turystyki, rzemiosła i przemysłu. Źródłem nowych dochodów 
mogą się także stać działy specjalne w rolnictwie. Powiększenie dochodów 
rodzin wiejskich może odbywać się poprzez: intensyfikację rolniczego go-
spodarowania, najemną pracę poza gospodarstwem, a także pozarolnicze 
wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego. Wielofunkcyjność w związ-
ku z tym sprowadza się do praktycznego sposobu działania poprzez wielo-
torowe wykorzystanie posiadanego potencjału43. 

Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich również zdaniem A. Ro-
snera oznacza proces różnicowania ich pozarolniczych rynków pracy44. Au-
tor rozpatruje tę koncepcję jako odpowiedź na konieczność wzrostu liczby 
miejsc pracy w układach lokalnych, w których dominującą rolę odgrywa rol-
nictwo mimo, że zapotrzebowanie na pracę w tym sektorze zmniejsza się. 
Sens koncepcji sprowadza się zatem do wzrostu zróżnicowania kierunków 
zatrudnienia, a więc również wzrostu zróżnicowania źródeł utrzymania lud-
ności wiejskiej45.  

Wymienione podejścia do problemu wielofunkcyjności obszarów wiej-
skich ukierunkowane były przede wszystkim na problematykę dywersyfika-
cji gospodarki obszarów wiejskich. Nie jest to jednak wystarczający zakres 
interpretacji analizowanej kategorii. Podkreślić należy, że poza wymienio-
nymi wcześniej funkcjami o charakterze ekonomicznym coraz bardziej do-
strzegane i doceniane są funkcje społeczne pełnione przez obszary wiej-
skie. Podstawowe działalności realizowane na obszarach wiejskich nato-
miast, takie jak rolnictwo i leśnictwo, spełniają ważne funkcje przyrodnicze i 
kulturowe46. Jest to zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, rozumia-
                                                           

42 M. Kłodziński: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. [w:] Wielofunkcyjny rozwój ob-
szarów wiejskich na terenach przygranicznych. Studium na przykładzie gminy Myślibórz. 
Red. naukowa: M. Kłodziński, J. Okuniewski. Wydaw. SGGW, Warszawa 1993, s. 13. 
43 M. Kłodziński: Rozwój rolnictwa w powiązaniu z wielofunkcyjnością terenów wiejskich. [w:] 
Rolnictwo w gospodarce Opolszczyzny. Znaczenie, perspektywy, zagrożenia. Red. nauko-
wa: M. Kłodziński, A. Rosner. Wydaw. SGGW, Warszawa 1995, s. 22-23. 
44 A. Rosner: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie. 
[w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Red. naukowa: I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. 
IRWiR PAN, Warszawa 2001, s. 60. 
45 A. Rosner: Demograficzne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiej-
skich. [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju 
wsi w Polsce. Red. naukowa: M. Kłodziński, A. Rosner. Wydaw. SGGW, Warszawa 1997, s. 
137. 
46 J. Bański, W. Stola: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich 
w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, T. 3. Warszawa 2002, s. 15-16. 
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nego jako osiąganie równoczesnego postępu na trzech płaszczyznach, tj. 
ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Rozwój wielofunkcyjny wsi jest 
więc ważnym czynnikiem, a zarazem aspektem, procesu rozwoju zrówno-
ważonego, ale jedynie w sytuacji, gdy rozwój funkcji ekonomicznych obsza-
rów wiejskich nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla ich sfery 
przyrodniczej i społecznej47.  

Ranga rozwoju wielofunkcyjnego została wyartykułowana w Agen-
dzie 2000, która jest zbiorem propozycji reform, mających na celu moderni-
zację polityki Unii Europejskiej i przygotowanie jej do rozszerzenia. W do-
kumencie tym zaznaczono, że reformy dotyczące rolnictwa i obszarów 
wiejskich przyczynić się miały do utworzenia wielofunkcyjnego i konkuren-
cyjnego sektora rolnego, gwarantującego przyszłość słabszym regionom 
wiejskim a także do promowania wielokierunkowego rolnictwa w kontekście 
globalnej strategii rozwoju wsi48. 

Konieczność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich akcen-
towana jest w wielu krajowych dokumentach planistycznych dotyczących 
wsi i rolnictwa. Podstawę realizacji Krajowego Planu Strategicznego, a w 
konsekwencji instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi 
koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich49. Zakłada ona 
wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów 
na rzecz różnicowania działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i 
stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi50.  

Dotychczasowe tempo wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich nie jest z pewnością zadowalające, co jest po części wynikiem wielo-
wiekowych zaniedbań, a także zbytniego koncentrowania się polityki wiej-
skiej na sprawach rolnictwa51. Społeczeństwo wiejskie oczekuje natomiast 
szybszych zmian, nie zdając sobie sprawy z tego, że na przykład rozwój 
pozarolniczych form działalności gospodarczej na terenach wiejskich bę-
dzie przebiegał powoli, ponieważ musi zostać spełnionych kilka warunków. 
Polegają one głównie na tym, że w danej gminie, w tym samym czasie po-
winny zadziałać jednocześnie takie czynniki jak; przedsiębiorczość ludzka 

                                                           

47 M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj: Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich. Polityki europejskie, finanse i marketing. Zeszyty Nau-
kowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Seria E, nr 2 (51 – T. II) 
2009. Wydaw. SGGW, Warszawa 2009, s. 17. 
48 Agenda 2000. Umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, s. 8. 
49 Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007, s. 33. 
50 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Warszawa, lipiec 2007, s. 121. 
51 M. Kłodziński. Stan i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Wokół trud-
nych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnic-
twa. Red. naukowa: K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka. Wydaw. Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s 270.   
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wspierana przez lokalne władze, kapitał, popyt, promocja, dobry poziom 
wykształcenia, kompleksowa infrastruktura niezbędna do rozwoju podmio-
tów gospodarczych, umiejętność strategicznego planowania52. Ponadto, jak 
zauważa A. Rosner i M. Stanny rozwój wielofunkcyjny wymaga działań, 
które stworzą dla niego sprzyjające warunki. Działania te, to przede 
wszystkim: 
 przełamywanie izolacji przestrzennej jednostek osadniczych wiejskich 

przez rozwój infrastruktury i komunikacji, 
 położenie większego nacisku na pobudzanie rozwoju gospodarczego 

małych miast – lokalnych ośrodków gospodarczych, 
 promowanie lokalizacji inwestycji poza dużymi centrami miejskimi, 
 wprowadzenie systemu zachęt dla migracji osób wysoko wykwalifiko-

wanych na wieś w celu poprawy jakości kapitału ludzkiego i kapitału 
kwalifikacji na wsi,  

 promowanie nowoczesnych typów elastycznego zatrudnienia (części 
etatu, możliwość pracy na odległość, tzw. telepraca itp.), 

 tworzenie ułatwień dla tworzenia miejsc pracy w zakładach zdekoncen-
trowanych (praca nakładcza, współpraca podmiotów gospodarczych 
wyspecjalizowanych w danym etapie cyklu produkcyjnego), 

 traktowanie wiejskiego rynku pracy przez politykę gospodarczą nie ja-
ko prostego układu podaży i popytu, ale sumy zróżnicowanych lokal-
nych rynków pracy, obejmujących zarówno obszary wiejskie, jak i lo-
kalne ośrodki o charakterze miejskim53. 

Tak sformułowane warunki rozwoju są trudne do spełnienia w większości 
gmin wiejskich, co powoduje, że realne szanse wielofunkcyjnego rozwoju 
są bardzo ograniczone. Ponadto kapitał lokuje się głównie w kilku najwięk-
szych miastach w Polsce lub w ich pobliżu, unikając małych miast, a tym 
bardziej terenów wiejskich. Dlatego wieś polska jest w wielu wypadkach 
skazana na dość powolny rozwój. Środki Unii Europejskiej stanowią oczy-
wiście ogromną szansę na przyspieszenie jej rozwoju. Jednak i tu pojawia 
się pewien warunek polegający na ich umiejętnym wykorzystaniu. 
 
AGROTURYSTYKA JAKO ZNACZĄCY ELEMENT ROZWOJU WIELO-
FUNKCYJNEGO 
 

Jak wcześniej wspomniano, jednym z elementów wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich jest turystyka wiejska a w jej obrębie agrotury-
styka, którą traktuje się jako ważną gałąź aktywności gospodarczej, nie tyl-
ko w skali lokalnej ale i krajowej. Istnieje również coraz większe zaintere-

                                                           

52 A. Woś: Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego. 
Sformułowanie strategii rozwoju. [w:] Identyfikacja priorytetów  w rozwoju sektora rolno-
spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa 1998, s. 63. 
53 A. Rosner, M. Stanny: Uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne. [w:] 
Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Nowe Życie 
Gospodarcze. Dodatek specjalny. Listopad 2007, s. 4.  
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sowanie ze strony rolników wynajmem pokoi gościnnych a także wśród 
samych turystów ten rodzaj wypoczynku cieszy się coraz większą popular-
nością.  

Turystyka jako zjawisko gospodarcze, społeczne, kulturowe i prze-
strzenne zawiera w sobie czynniki pobudzające rozwój regionalny. Ekono-
miczne i społeczne skutki rozwoju agroturystyki, jako formy alternatywnej 
do masowego ruchu turystycznego, są odpowiednio mniejsze, ale stwarza-
ją możliwości harmonijnego jej wkomponowania w gospodarczo-społeczne 
życie gminy. Najczęściej wymieniane funkcje i korzyści związane z rozwo-
jem agroturystyki mają charakter ekonomiczny. Jako najważniejsze wśród 
nich wyróżnić można następujące:  
 Dodatkowy dochód właścicieli gospodarstw agroturystycznych i miesz-

kańców wsi54; 
 Rozbudzanie inicjatyw gospodarczych i tworzenie nowych miejsc pra-

cy55; 
 Ograniczenie bezrobocia, wzrost zatrudnienia; 
 Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich; 
 Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej; 
 Transfer kapitału z miasta na wieś. 

Agroturystyka jest głównie postrzegana przez pryzmat ekonomicz-
nych korzyści osiąganych przez kwaterodawców oraz miejscową społecz-
ność a także prosperity lokalnej gospodarki. Jednakże rozwój tej formy tu-
rystyki wiąże się również, z nie mniej ważnymi korzyściami o charakterze 
pozaekonomicznym. Jako najistotniejsze wymienić należy: 
 Nobilitacja mieszkańców wsi i ich stylu życia; 
 Wzrost poziomu kwalifikacji; 
 Aktywizacja środowiska wiejskiego, umocnienie więzi społecznych; 
 Ochrona wartości kulturowych; 
 Ochrona terenów wartościowych przyrodniczo. 

Nie sposób przewidzieć wszystkich pożytków, jakie mogą wyniknąć z uru-
chomienia biznesu agroturystycznego. Wiele z nich ma charakter niewy-
mierny lub nie ujawnia się w formie materialnej, ale wyraża się po prostu w 
lepszych warunkach życia. Agroturystyka sprawia, że następuje zróżnico-

                                                           

54 W tym miejscu wspomnieć należy o tak zwanym efekcie mnożnikowym, „nakręcającym” 
lokalną koniunkturę gospodarczą. Przyjazd turystów powoduje zwiększenie popytu na inne 
artykuły i usługi, które z turystyką mogą nie mieć nic wspólnego. Dlatego w wielu krajach 
przywiązuje się ogromną wagę do rozwoju turystyki jako dziedziny umożliwiającej w stosun-
kowo szybkim czasie ożywienie gospodarcze. Szerzej na ten temat J. Majewski: Agrotury-
styka to też biznes. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004.  
55 Szacuje się, iż jedno gospodarstwo agroturystyczne uruchamia na obszarze wiejskim ok. 
10 nowych miejsc pracy, a stworzenie nowego miejsca pracy w turystyce – w tym agrotury-
styce – wymaga zaledwie 40% nakładów potrzebnych do utworzenia takiego miejsca w 
przemyśle przetwórczym. Por.: M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka – koszty, ceny, 
efekty, Wyd. POLTEX, Warszawa, 1997, s. 12; E. Kmita, Agroturystyka jako szansa aktywi-
zacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich. Zagadnienia 
Doradztwa Rolniczego nr 2/1997, s. 11. 
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wanie lokalnej gospodarki, która staje się mniej podatna na niestabilności 
rynku, co ma znaczenie w rejonach typowo rolniczych. Dzięki biznesowi tu-
rystycznemu rodziny rolnicze zdobywają nowe umiejętności, uczą się 
przedsiębiorczości, co może procentować w innych dziedzinach. Same 
kontakty z gośćmi, wymiana poglądów przynoszą niewymierne, ale istotne 
korzyści. Na przykład w przypadku gości zagranicznych turystyka mobilizu-
je do nauki języków obcych56. 

Niektóre z wymienionych funkcji turystyki na terenach wiejskich 
wzajemnie się na siebie nakładają, uzupełniają lub wynikają jedne z dru-
gich. Trudno jest także jednoznacznie określić, które z nich są ważniejsze, 
a które mniej ważne. Najmocniej akcentowaną przez rolników i kwatero-
dawców wiejskich jest niewątpliwie funkcja dochodotwórcza. Należy jednak 
zauważyć, że przy szeregu korzyści związanych z rozwojem agroturystyki 
mogą wystąpić również zagrożenia i negatywne konsekwencje z niego pły-
nące. Agroturystyka, a także inne form turystyki wiejskiej stanowić mogą 
zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w przypadku nadmier-
nej koncentracji ruchu turystycznego. Uprawianie różnych form aktywnej 
rekreacji, takich jak np. narciarstwo zjazdowe, jazda konna, wspinaczki, 
rajdy rowerowe i piesze, powodować mogą degradację wiejskiego krajo-
brazu, zanieczyszczenie, nadmierny hałas. Podobnie jak nadmierna ilość 
turystów szkodzić może środowisku przyrodniczemu, tak też ich pobyty na 
terenach wiejskich destabilizować mogą lokalne środowisko społeczno-
kulturowe oraz zakłócać wiejski rytm życia i pracy, rodzić konflikty między 
turystami a mieszkańcami wskutek przenoszenia na teren wsi miejskiego 
stylu życia i innego systemu wartości57. Agroturystyka powodować może 
również nieodwracalne zmiany w wiejskiej przestrzeni poprzez towarzyszą-
ce jej intensywne procesy urbanizacyjne58. Niekontrolowany rozwój infra-
struktury często burzy tradycyjny układ architektoniczny miejscowości. 
Wieś traci niekiedy swoją tożsamość – indywidualny koloryt i specyficzny 
klimat. Miejscowości turystyczne oferują bardziej skomercjalizowaną i czę-
sto fałszywą wersję swego obyczaju i folkloru, dostosowaną do oczekiwań i 
wyobraźni turystów59. Regionalna kultura staje się kulturą na sprzedaż tra-
cąc autentyzm i wartość. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w wielu miej-
scowościach turystycznych w okresie sezonu wzrasta poziom cen. Odbija 
się to niekorzystnie nie tylko na turystach ale również na ludności miejsco-
                                                           

56 J. Majewski: Agroturystyka to też biznes. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004 s. 
11. 
57 I. Jędrzejczyk: Ekonomiczne funkcje i uwarunkowania turystyki. Wydaw. Śląsk. Katowice 
1995, s. 65. 
58 L. Strzembicki: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki i usług towarzyszących na obsza-
rach wiejskich. [w:] Agroturystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskie-
go. PTNKF, AWF w Warszawie, Instytut WFiS w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1997, s. 
7. 
59 Szerzej na ten temat: K. Przecławski: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. 
Wydaw. Albis. Kraków 1996; K. Przecławski: Humanistyczne podstawy turystyki. Instytut 
Turystyki. Warszawa 1986.  
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wej, a szczególnie tej, która nie uzyskuje żadnych korzyści ze wzrostu ru-
chu turystycznego. Obniża się w ten sposób poziom życia tych osób. Zda-
rza się, że wzrastają również ceny gruntów oraz wielu usług60. Należy jed-
nak zauważyć, że wymienionym przykładom zagrożeń dla przyrodniczego i 
społecznego środowiska wsi można skutecznie zapobiegać, poprzez umie-
jętne zarządzanie turystyką i przestrzeganie zasad zrównoważonego jej 
rozwoju. 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
Warunkiem sukcesu agroturystyki jest m.in. pozytywny stosunek do 

turystyki głównych zainteresowanych, tj. poza turystami - mieszkańców wsi. 
Wyraża go przede wszystkim postawa gościnności. Ale sama gościnność 
jeszcze nie wystarcza. Konieczne są tu odpowiednie umiejętności gospo-
darzy oraz adekwatnie przygotowany plan rozwoju lokalnego, który 
uwzględnia rozwój turystyki. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju tury-
styki wymaga przeprowadzenia skrupulatnego rachunku korzyści i zagro-
żeń. Turystyka, obok korzyści z wpływu pieniędzy i ożywienia gospodar-
czego, wymaga również długofalowych nakładów obciążających wszystkich 
mieszkańców danej miejscowości, a więc nie tylko tych, którzy odniosą 
bezpośrednie korzyści z napływu turystów. Turysta nie przyjedzie bowiem 
do miejscowości pozbawionej podstawowej infrastruktury związanej z re-
kreacją i wypoczynkiem. Wynajem pokoi, obsługa gości, organizowanie im 
często czasu wolnego wymaga znacznych nakładów finansowych związa-
nych nie tylko z remontem domu, ale i z jego wyposażeniem tak, aby za-
pewnić gościom odpowiedni standard. 

Aby zwiększyć dochody z turystyki, gminy i lokalne społeczności 
winny zadbać o to, aby jak największa liczba turystów odwiedzała daną 
miejscowość. Należy doprowadzić nie tylko do wydłużenia czasu pobytu tu-
rysty, ale także do wydłużenia sezonu turystycznego przez wprowadzenie 
nowych funkcji niezależnych od warunków klimatycznych. Należy spowo-
dować zwiększenie wydatków turystów, ale nie przez podnoszenie cen, tyl-
ko wprowadzenie różnorodnych dodatkowych atrakcji, odpowiednio zago-
spodarowując teren. Często zastrzeżenie budzi fakt obojętności lub za-
zdrości tej części społeczeństwa wiejskiego, która nie czerpie korzyści fi-
nansowych z pobytu turystów. Tymczasem na rozwoju turystyki w danej 
gminie mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy. Uświadomienie tego faktu 
społeczności lokalnej, zarządowi gminy, samorządowi, uwzględnienie tego 
faktu w strategii rozwoju gminy jest dość istotnym czynnikiem w dążeniu do 
zróżnicowania dochodów gminy i zwiększenia w nich wpływu z turystyki61. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że agroturystyka to tylko jeden z 
elementów wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. Ryzykowne jest 

                                                           

60 P. Różycki: Zarys wiedzy o turystyce. Wydaw. PROKSENIA, Kraków 2006, s. 77. 
61 M. Kłodziński: Aktywizacja gospodarcza… op. cit., s. 72. 
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wiązanie z nią zbyt dużych nadziei w gminach, które pozbawione są wszel-
kich walorów turystycznych. Niezbędne są zatem badania rynku turystyki 
wiejskiej, obejmujące obecnych i potencjalnych klientów a jej przyszłość za-
leży w dużej mierze od dobrej orientacji w tych grupach usług, którymi zain-
teresowani są turyści a także segmentacji samych turystów. 
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Analiza możliwości stanowiskowych badań oporów ruchu bębna    
tnącego 

 

STRESZCZENIE 
      W  pracy  można wyszczególnić dwie zasadnicze, odrębne części. 
Pierwsza część zawiera analizę literaturową zagadnienia z zakresu kon-
strukcji bębnowych zespołów tnących. Z kolei w drugiej części pracy został 
przedstawiony  własny  projekt stanowiska badawczego do badania oporów 
ruchu bębna tnącego. Przegląd rozwiązań bębnów tnących został oparty  o 
najnowsze konstrukcje czołowych, światowych  firm (Claas, John Deere, 
Krone, New Holland), produkujących sieczkarnie samobieżne. W tej części, 
opisano istotne różnice w budowie bębnów tnących z uwzględnieniem kon-
strukcji noży. Ponadto przedstawiono zalety i wady  poszczególnych roz-
wiązań. 

1. WPROWADZENIE 
      Warunkiem uzyskania wysokiej jakości kiszonki z przeznaczeniem na 
paszę bądź biogaz jest konieczność, dokładnego rozdrobnienia materiału 
roślinnego na sieczkę, co jest procesem bardzo energochłonnym.                                  
Z ogółu energii, zużywanej na produkcję kiszonek około 50 % przypada 
na zbiór i rozdrobnienie z czego od 60 do 80 % pobiera zespół rozdrab-
niający [2] .  

  Ze względu na wysoką energochłonność procesu rozdrabniania za 
pomocą bębnowego zespołu tnącego, konieczna jest budowa stanowisk 
badawczych do  dokładnego przeanalizowania zużycia przez niego 
energii. Stanowiska tego rodzaju umożliwiają dobór optymalnych wa-
runków pracy dla danej konstrukcji zespołu tnącego. W drugiej części 
pracy przedstawiono stanowisko, przeznaczone do badania oporów 
ruchu bębnowego zespołu tnącego, których miarą jest moment ob-
rotowy na wale bębna. Opory ruchu wynikają między innymi z koniecz-
ności pokonania sił tarcia, sił spójności materiału rozdrabnianego oraz 
oporów powietrza. Poprzez pomiar momentu obrotowego i prędkości ob-
rotowej wału bębna możliwe jest ustalenie zapotrzebowania na moc przez 
bębnowy zespół tnący. 
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2. CEL PRACY 
     Celem niniejszej pracy jest opracowanie stanowiska badawczego 
do badania oporów ruchu bębnowego zespołu tnącego na podstawie po-
miarów momentu obrotowego i prędkości obrotowej na jego wale. Stanowi-
sko powinno nadawać się do pomiaru i rejestracji oporów ruchu, czyli sił 
wynikających z procesu rozdrabniania materiału roślinnego przez bębno-
wy zespół tnący. 

3. ANALIZA ZAGADNIENIA W ŚWIETLE LITERATURY 
      Różnice konstrukcyjne pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami bęb-
nów tnących polegają na: ich wymiarach oraz liczbie, kształcie,  sposobie 
rozmieszczenia oraz mocowania noży na bębnie. 

      W sieczkarni samojezdnej FR 9000 firmy New Holland zastosowano bę-
ben tnący z nożami w dwóch rzędach, ustawione w kształcie litery V 
(rys.1). Bęben zawiera trzy grupy noży, co nie tylko zapewnia  optymalny 
wybór  długość cięcia, lecz także gwarantuje dużą wydajność i jakość roz-
drobnienia.     

 
Rys.1. Widok ogólny bębna nożowego sieczkarni samojezdnej FR 9000 

firmy  New Holland [4] 

       W  sieczkarniach  typu 7050 firmy John Deere  bęben tnący został sprawdzony już 
w ponad  17 000 tego typu maszynach [5]. Z automatycznym ustawieniem stalnicy 
cięcie jest pewne i wydajniejsze, a zużycie paliwa jest mniejsze. Bęben tnący ma 
średnicę 0,610 mm i szerokość 0,800mm. Różni się on od ,,konkurentów” 
rodzajem i mocowaniem noży. Noże, których w standardowym wyposaże-
niu jest 40, są krótkie i mają skośne ostrza [5].  

 

 

 

 

Rys. 2. Widok ogólny bębna nożowego sieczkarni samojezdnej typ 7950 
firmy John Deere  [5] 
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       W sieczkarni BiG X firmy Krone bęben tnący ma szerokość 800 mm i 
średnicę 660 mm i jest wyposażony seryjnie w 28 noży, ustawionych w 
układzie V. Opcję stanowi, bęben wyposażony w 40 noży, przeznaczony do 
zbioru zielonki na potrzeby biogazowni. Noże są zamontowane w układzie 
V, pod kątem 11°. Przy pełnej obsadzie noży zawsze jeden nóż współpra-
cuje z przeciwostrzem. Zapewnia to większe bezpieczeństwo i dokładniej-
szą regulację przeciwostrzy. Jakość sieczki ulega poprawie i zapobiega się 
występowaniu frakcji o nadmiernej długości. Specjalny profil uchwytów no-
ży zapewnia optymalny efekt transportu do kondycjonera ziarna lub do 
rzutnika drugiego etapu rzutu. Każdy nóż jest mocowany na wsporniku za 
pomocą 5 śrub. 3 środkowe otwory na śruby, znajdujące się w nożu, są 
podłużne. Dzięki temu znacznie przyśpiesza się wymianę noży [3]. 
. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rys.3. Widok ogólny bębna tnącego  sieczkarni BiG X firmy Krone [3] 

        W sieczkarni Jaguar 980 firmy Claas bęben tnący ma łukowaty kształt 
noży, osadzonych w specjalnie ukształtowanych łożach, co pozwala na ich 
montaż bez konieczności regulacji każdego z nich względem stalnicy.  Na 
bębnie może znajdować się maksymalnie 36 noży. Każdy z nich  przykrę-
cany jest tyko dwiema śrubami, co usprawnia ich wymianę. Aby uzyskać 
pełen dostęp do bębna wystarczy odłączyć jeden pas i odbezpieczyć si-
łownik [6]. Sam bęben też nie jest już pełnym stalowym bębnem. Aby nie 
przepychać powietrza, bęben składa się z wału nośnego, na którym osa-
dzone są koła wgłębieniami do mocowania noży. Dzięki temu powietrze 
przechodzi swobodnie, a sieczkarnia nie traci mocy. Wałki  wciągające ma-
ją już od paru lat detektor metalu [6]. W sieczkarni Jaguar 980, ewolucja 
tego czujnika poszła w kierunku zwiększenia możliwości ustawienia czuło-
ści działania. Kosząc przy drodze możemy ustawić na bardzo czułą reakcję 
w oczekiwaniu na „niemiły prezent” od użytkowników drogi. W głębi pola 
możemy zmniejszyć czułość, będąc pewnym, iż nie napotkamy niczego, co 
mogłoby uszkodzić zespół tnący. Dopasowanie długości sieczki do ilości 
wciąganej masy zapewnia kwantymetr, czyli czujnik mierzący szerokość i 
wysokość kanału pomiędzy walcami wciągającymi. Na podstawie prędkości 
przesuwu masy i rozmiarów kanału wciągającego oblicza ilość masy. Za-
leżnie od objętości dostarczanej masy można dobierać długość sieczki, re-
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gulując prędkość obrotów bębna tnącego [1]. 

 

 

 

 

 

 

Rys.4. Widok ogólny bębna tnącego  sieczkarni Jaguar 980 firmy Claas [6] 

       Obecnie gospodarstwa  wielkoobszarowe i firmy usługowe, zmuszone 
są do posiadania bardzo wydajnych i niezawodnych sieczkarń aby móc do-
trzymać krótkich terminów agrotechnicznych zbieranych roślin. Z tego 
względu w konstrukcji bębnowych zespołów tnących do głównych kierun-
ków rozwoju należy zaliczyć: 
- zwiększenie ich przepustowości,  
- zwiększenie dokładności rozdrobnienia, 
- zmniejszenie ich energochłonności.                                            

        Wśród rozwiązań zmierzających do obniżenia energochłonności ze-
społów rozdrabniających jest opracowany na Węgrzech „drgający bę-
ben rozdrabniający". Jego konstrukcja polega na wymuszeniu wzdłuż-
nych drgań noży z prędkościami od ±0,5 m/s do ±0,6 m/s, o amplitu-
dzie drgań 0,0075 m [6]. Zdaniem konstruktorów tego zespołu, zasto-
sowanie wibrującego bębna rozdrabniającego zapewnia gładkie prze-
cinanie materiałów roślinnych. Ostrza drgających wzdłużnie noży, ła-
twiej zagłębiają się w materiał, co nie tylko zmniejsza opory cięcia i zapo-
trzebowanie na energię, lecz także zwiększa ich trwałość dzięki występo-
waniu mniejszego obciążenia [2]. 

4. KONCEPCJE WŁASNE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH STA-
NOWISKA BADAWCZEGO DO BADANIA OPORÓW RUCHU BĘBNO-
WEGO ZESPOŁU TNĄCEGO 
   Zgodnie z ogólnymi zasadami projektowania maszyn i urządzeń poddano 
analizie trzy koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych projektowanego stanowi-
ska badawczego. 
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Rys. 5. Koncepcja stanowiska nr l: 

1- zbiornik na materiał rozdrobniony, 
2- kanał wylotowy, 
3- bęben tnący, 
4- układ pomiarowy momentu oraz prędkości obrotowej na wale bębna, 
5- połączenie śrubowe umożliwiające regulacje szczeliny roboczej, 
6- walce zgniatające, 
7- walce wciągające, 
8- kosz zasypowy, 
9- przenośnik, 
10- stacja pomiarowa (wyposażona w miernik dwukanałowy  MW 2006-4 

oraz komputer z oprogramowaniem), 
11- silnik napędowy bębna tnącego, 
12- przekładnia pasowa napędu bębna tnącego, 
13- krawędź  przeciwtnąca, 
14- silnik napędu zespołu wciągająco –zgniatającego, 
15- rolka naciągająca, 
16- rama nośna, 
17- silnik napędu przenośnika 
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Rys.6. Koncepcja stanowiska nr 2: 
 

1- zbiornik na materiał rozdrobniony, 
2- kanał wylotowy, 
3- bęben tnący, 
4- układ pomiarowy momentu oraz prędkości obrotowej na wale bębna, 
5- połączenie śrubowe umożliwiające regulacje szczeliny roboczej, 
6- walce zgniatające, 
7- walec wciągający, 
8- kosz zasypowy, 
9- przenośnik, 
10- rama nośna, 
11- stacja pomiarowa (wyposażona w miernik dwukanałowy MW 2006-4 

oraz komputer z oprogramowaniem), 
12- silnik napędowy bębna tnącego, 
13- krawędź  przeciwtnąca, 
14- silnik napędu zespołu wciągająco –zgniatającego, 
15- rolka naciągająca 
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Rys.7. Koncepcja stanowiska nr 3: 

1- zbiornik na materiał rozdrobniony, 
2- kanał wylotowy, 
3- bęben tnący, 
4- układ pomiarowy momentu oraz prędkości obrotowej na wale bębna, 
5- połączenie śrubowe umożliwiające regulacje szczeliny roboczej, 
6- walce zgniatające, 
7- walce wciągające, 
8- kosz zasypowy, 
9- stacja pomiarowa (wyposażona w miernik dwukanałowy  MW 2006-4 

oraz komputer z oprogramowaniem), 
10- silnik napędowy bębna tnącego, 
11- krawędź  przeciwtnąca, 
12- silnik napędu zespołu wciągająco –zgniatającego, 
13- rolka naciągająca, 
14- rama nośna 

 
5. PODSUMOWANIE 
          Na podstawie przeprowadzonej analizy koncepcji stanowisk badawczych 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny stwierdzono, że najlepszym rozwiąza-
niem stanowiska badawczego do wyznaczania oporów ruchu bębna tną-
cego jest koncepcja stanowiska nr 1 (rys. 5). Na podstawie przeprowadzo-
nych studiów literaturowych i dociekań własnych, opracowano projekt sta-
nowiska badawczego do badania oporów ruchu bębnowego zespołu tnącego. 
Postać konstrukcyjna stanowiska badawczego wiernie oddaje rzeczywiste wa-
runki pracy bębnowych zespołów tnących wykorzystanych w sieczkarniach 
przyczepianych i samojezdnych. Zgodnie z założeniami, stanowisko umożli-
wia pomiar oporów ruchu, czyli sił wynikających z procesu rozdrabniania mate-
riału roślinnego przez bębnowy zespół tnący.  
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Szczegółowa dokumentacja konstrukcyjna stanowiska badawczego została 
opracowana przez autora pracy. 
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