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Julita Kalinowska 
Zbigniew Wiktor Endler 
 

ZBIOROWISKA  DYWANOWE 

W  STRUKTURZE  MIASTA  OLSZTYNA 

Zbiorowiska wydeptywane wykształcają się pod wpływem stałej lub okresowej działalności człowieka. 
Powstawaniu tych zbiorowisk sprzyja  wyjeżdżanie, wygniatanie, wydeptywanie, będące przejawami 
procesu synantropizacji, któremu stopniowo ulega szata roślinna pod wpływem działalności czło-
wieka. Fitocenozy dywanowe są stałym elementem szlaków komunikacyjnych, placów zabaw, boisk, 
podwórek, ulic, ścieżek, plaż, parkingów. Najwrażliwsze na wydeptywanie jest zbiorowisko z Sedum 
acre oraz fitocenozy Spergulo-Corynephoretum. Są to zbiorowiska zasiedlające strefy suche, piasz-
czyste, które łatwo można usunąć z podłoża. Najbardziej odporne na niszczenie są płaty Lolio-Poly-
gonetum arenastri. Fitocenozy te, występujące na siedliskach żyźniejszych, charakteryzują się obec-
nością roślin niskich o płożących elastycznych pędach. Zbiorowiska dywanowe charakteryzują się 
szeroką skalą ekologiczną i stanowią jeden z podstawowych składników roślinności aglomeracji 
miejskiej. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Ekosystem miasta cechuje się nieustającymi zmianami poszczególnych 
układów. Na terenach zabudowy zwartej i nieużytkach znajdujących się w obrębie 
miast powstają zbiorowiska spontaniczne, w tym ruderalne, do których należy 
roślinność tworząca się w wyniku zarastania obszarów przekształconych przez 
człowieka w procesie urbanizacji. Zbiorowiska takie występują na podwórkach, 
placach przykościelnych, składowiskach, nowych i starych osiedlach mieszka-
niowych, śmietnikach, boiskach, ścieżkach, placach zabaw, arteriach drogowych. 
Zbiorowiska dywanowe należące do zbiorowisk ruderalnych stanowią jeden 
z podstawowych komponentów miejskiej aglomeracji. Są elementem wprowadzo-
nym nieświadomie przez człowieka i rozwijają się mimo woli. Zajmują one 
stosunkowo nieduży procent powierzchni ze względu na różnorodne wpływy 
zarówno mechaniczne (np. wydeptywanie, wygniatanie, postój, przejazd moto-
cykli, rowerów, samochodów), jak i chemiczne (resztki paliwa, oleju, odpady, 
odchody), powodujące zmianę warunków siedliskowych, a co za tym idzie wy-
mianę gatunków. Cechą charakterystyczną omawianych zbiorowisk jest ciągłość 
działania czynnika wpływającego na ich powstanie i istnienie. Niezależnie od tego, 
czy spodzichy wykształciły się w wyniku wydeptywania zbiorowisk istniejących 
poprzednio, czy też opanowały tereny jako zespoły pionierskie, ich głównymi 
komponentami są gatunki odporne na ścieranie, przycinanie, łamanie, tarcie, 
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zgniatanie i inne formy mechanicznego niszczenia [21]. Reakcja rośliny zależy od 
właściwości genetycznych gatunku, typu wzrostu, morfologii i fenologii [22]. 
Jedynie niektóre rośliny synantropijne o dużej żywotności, odporności na zgniata-
nie, mogą wegetować w takim środowisku, np. Plantago major, Lolium perenne, 
Poa annua. Niewiele roślin może rozwijać się w podobnych warunkach. Najbar-
dziej podatne na zniszczenie są „rośliny mięsiste”, zbudowane z przewagą tkanki 
miękiszowej, występujące na siedliskach wilgotnych i mokrych. Stosunkowo mało 
odporne są również rośliny zimozielone. Podobną wrażliwością na uszkodzenia 
charakteryzują się rośliny siedlisk piaszczystych i organicznych, które mogą być 
łatwo usuwane z podłoża [22]. Rośliny budujące zbiorowiska dywanowe są bardzo 
specyficzne. Zwykle cechuje je niewielki wzrost, posiadają drobne liście, ela-
styczne pędy płożące lub rozesłane przy ziemi rozety. Badając zbiorowiska dywa-
nowe, z reguły mamy do czynienia z bardzo małymi płatami, na których występuje 
kilka, wyjątkowo kilkanaście gatunków. Ubóstwo florystyczne jest jedną z cech 
zbiorowisk wydeptywanych. Wysoka presja mechaniczna prowadzi do zubożenia 
gleby. Gleba niezależnie od swojego pochodzenia jest zbita, nieprzepuszczalna dla 
wody i powietrza, o bardzo płytkim profilu glebowym. Generalnie wydeptywanie 
przyczynia się do mechanicznego zagęszczenia podłoża. Zmniejsza się porowatość 
gleby, co ogranicza jej pojemność wodną i powietrzną [17]. Gorsze warunki 
wilgotnościowe i powietrzne oraz zmiany chemiczne podłoża utrudniają rozwój 
roślin. Zmiany porowatości podłoża są znaczące na głębokości do 10 cm. Jest to 
strefa, w której mieści się większość korzeni roślin zielnych. Ponadto w inten-
sywnie użytkowanych profilach glebowych zaobserwowano obniżenie kwasowości 
czynnej, zmniejszenie pojemności sorpcyjnej, zawartości węgla i przyswajalnego 
azotu. Pogorszeniu uległy też stosunki termiczne wierzchnich warstw podłoża 
[20,1]. Proces „ubijania” podłoża, jeśli trwa odpowiednio długo, prowadzi do zmian 
składu gatunkowego fitocenoz, zmniejszenia ich pokrycia i bioróżnorodności [12]. 
Na miejsce wrażliwych na ten czynnik zbiorowisk roślinnych pojawiają się 
najczęściej zbiorowiska muraw dywanowych z rzędu Plantaginetalia majoris. 
Kombinacja działania głównych czynników zbiorowiskotwórczych z czynnikami 
ubocznymi, takimi jak uwilgotnienie, składowanie materiałów, nawożenie, wypa-
sanie, zacienienie, kontakt z innymi zbiorowiskami ruderalnymi, łąkowymi i leśny-
mi, stwarza szeroki zakres zmienności opisywanej grupy zbiorowisk roślinnych 
[4,1]. Zbiorowiska dywanowe są częstym elementem krajobrazu, jednak stopień 
ich zbadania jest niewielki, a ranga syntaksonomiczna słabo określona. Czynniki te 
zdecydowały o podjęciu szczegółowych badań fitocenoz wydeptywanych na tere-
nie Olsztyna. Celem tych badań było wyróżnienie i zinwentaryzowanie zespołów 
dywanowych na terenie Olsztyna oraz scharakteryzowanie pod względem florys-
tycznym zbiorowisk, ze szczególnym uwzględnieniem swoistej kombinacji ga-
tunków, a także określenie warunków siedliskowych występowania zbiorowisk 
wydeptywanych. 
 



J. Kalinowska, Z.W. Endler, Zbiorowiska dywanowe w strukturze miasta Olsztyna 7 

 

1. Charakterystyka terenu badań 
 
 

Olsztyn jest miastem wojewódzkim leżącym na Pojezierzu Olsztyńskim nad 
rzeką Łyną. Liczba mieszkańców w 2010 roku wynosiła 176 463 [17]. Olsztyn 
z przełomu XIX i XX w. był miastem pełnym zieleni. Jego cechą charakte-
rystyczną były ogrody tzw. Fortgarten, które w formie szczątkowej zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Najcenniejsze zachowane fragmenty dawnych układów 
zieleni są wpisane do rejestru zabytków [4]. Pojezierze Olsztyńskie, którego 
centralnym punktem jest miasto Olsztyn, położone jest w północno-wschodniej 
części Polski, rozciągając się po Morąg, Ostródę, Lidzbark Warmiński, Biskupiec, 
Szczytno i Nidzicę – stanowi ono zachodnią część Pojezierza Mazurskiego [14]. 
Od północy sąsiaduje z Równiną Ornecką, Wzniesieniami Górowskimi i Równiną 
Sępopolską, od wschodu z Pojezierzem Mrągowskim, od południa z Równiną 
Mazurską i Garbem Lubawskim, a od zachodu z Pojezierzem Iławskim. Pojezierze 
Olsztyńskie zajmuje powierzchnię około 3820 km2 i prawie całe, z wyjątkiem 
zachodniego i południowo-wschodniego skraju, leży w dorzeczu Łyny [13, 14]. 
Rzeźba terenu Pojezierza Olsztyńskiego jest bardzo urozmaicona. Jest to wynik 
działalności lądolodu i wód fluwioglacjalnych. Są tu obszary wzniesień, równin, 
dolin poprzecinanych rzekami, strumieniami i potokami o różnej szerokości 
i stosunkowo dużych spadkach. Pojezierze Olsztyńskie wyróżnia się wśród poje-
zierzy mazurskich największą powierzchnią i liczbą jezior. Występuje tu 300 jezior 
o łącznym areale 154,2 km2, co daje jeziorność 4,04%. Obszar tego pojezierza jest 
odwadniany przede wszystkim przez rzekę Łynę [16]. Na jego terenach przeważa 
pagórkowaty krajobraz pojezierny o deniwelacjach dochodzących do kilkudzie-
sięciu metrów, z gliniastymi lub piaszczysto-gliniastymi glebami brunatnymi, lub 
brunatnymi zdegradowanymi, z bezodpływowymi zagłębieniami wypełnionymi 
wodami jezior lub torfowiskami [13]. Pojezierze Olsztyńskie można zaliczyć do 
najzimniejszych obszarów nizinnych naszego kraju. Napływające polarno-morskie 
masy powietrza z północnego zachodu, polarne z północy i zwrotnikowo-konty-
nentalne ze wschodu i południowego wschodu powodują ocieplenie w zimie 
i  ochłodzenie z opadami w lecie oraz przesunięcie pór roku o 2-3 tygodnie 
w stosunku do południa Polski. Zmiana pogody następuje często z dnia na dzień – 
dotyczy to zarówno opadów jak i temperatury. Ta zmienność pogody spowodo-
wana jest bliskim sąsiedztwem bałtyckiego szlaku wędrówek niżów [9]. 
 
 
 
2. Materiał i metody 
 
 

Badania nad zbiorowiskami dywanowymi przeprowadzono w latach 2002-
2010 w ciągu siedmiu sezonów wegetacyjnych, w okresie od maja do września. 
Materiał obejmuje 500 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Braun-        
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Blanqueta (1964) [2] z zastosowaniem 6-stopniowej skali ilościowości. Na terenie 
Olsztyna wyodrębniono 22 punkty badawcze, obejmujące następujące siedliska: 
plaże („dzikie” i miejskie), polany, chodniki, parkingi (miejskie i „dzikie”), place 
zabaw, przydroża, ścieżki, place przy przystankach autobusowych, boiska szkolne 
i  osiedlowe, podwórza, place przykościelne. Rozmieszczenie stanowisk badań tere-
nowych przedstawiono na rysunku 1. W miejscach prowadzonych badań pobrano 
55 próbek gleb z poziomu próchniczego do oznaczenia odczynu i składu granulo-
metrycznego (tab. 1 i 2 ). Nomenklaturę roślin naczyniowych przyjęto według 
klasyfikacji Z. Mirka i współautorów [19], zaś mszaków – według M.F.U. Corley’a 

[3]. Zbiorowiska oznaczono, posługując się „Przewodnikiem do oznaczania zbioro-
wisk roślinnych Polski” [18], natomiast spektrum geograficzno-historyczne okreś-
lono według B. Jackowiaka [10]. 
 
 
 

 
 

Rys. 1.  Lokalizacja obszaru badań na terenie Olsztyna 
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Tabela 1.  Niektóre właściwości chemiczne gleb zajmowanych przez fitocenozy wydeptywane 
na terenie Olsztyna 

Odczyn pH W ęgiel organiczny 
Jednostka 

syntaksonomiczna H2 O 1 M KCL 
Zawarto ść węgla 

utlenionego 
(%) 

Zawarto ść 
próchnicy 

(% ) 
7,8 7,1   1,76   3,03 

Senecioni-Tussilaginetum 
7,6 6,9   2,07   3,57 
6,7 5,9   1,41   2,43 
7,3 6,4   1,44   2,48 Spergulo-Corynephoretum 
7,2 6,5   0,69   1,19 
7,7 7,1   1,26   2,18 

Zbiorowisko z Sedum acre 
7,6 6,9   0,76   1,31 
7,7 6,8   1,88   3,25 
6,5 5,7   9,87 17,01 
7,9 7,0 11,36 19,58 
7,3 6,5 15,07 25,98 

Lolio-Polygonetum arenastri 

7,6 7,0   0,84   1,45 
7,8 7,2   0,45   0,78 
8,0 7,2   0,82   1,41 
7,8 7,0   1,93   3,33 
7,7 7,0   1,18   2,55 

Lolio-Polygonetum arenastri 
– wariant zubożały 

7,9 7,2   1,78   3,08 
8,0 7,1   1,80   3,10 
8,1 7,2   1,30   2,23 
7,7 7,1   3,43   5,92 
7,8 7,0   1,18   2,03 

Lolio-Polygonetum cichorietosum 

8,0 7,1   1,40   2,40 
6,5 5,8   3,43   5,91 
6,7 5,9   1,08   1,87 
7,3 6,5   2,30   3,96 
5,4 4,7   4,87   6,40 

Lolio-Polygonetum agrostetosum 

6,8 5,9   1,46   2,52 
7,3 6,5   1,19   2,06 
7,4 6,5   1,42   2,44 
6,9 6,1   1,93   3,32 
7,3 6,4   1,19   2,55 

Bryo-Saginetum procumbentis 

6,3 5,5   1,14   1,97 
7,5 6,6   1,75   3,02 
7,4 6,8   1,68   2,90 
7,9 7,2   4,82   3,15 
7,4 6,8   1,27   2,19 

Poetum annuae 

7,6 6,9   2,66   4,59 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati 7,6 7,0   1,85   3,19 

7,8 7,1   2,69   4,64 
7,9 7,2   2,17   3,74 
7,9 7,3   1,26   2,17 

Agrostis stolonifera-Potentilla anserina 

7,5 6,9   2,76   4,76 
7,7 6,9   3,52   6,08 
8,1 7,3   3,10   5,34 Lolio-Cynosuretum 
7,9 7,1   3,90   6,73 
8,0 7,2   1,19   2,58 
7,8 7,0   0,73   1,26 
8,0 7,2   0,97   1,67 
7,2 6,4   1,61   2,77 

Zbiorowisko z Plantago media 

7,4 6,7   0,55   0,96 
7,2 6,4   3,40   5,87 
7,9 7,1   4,62   7,96 
7,6 7,0   2,07   3,57 
7,2 6,5   1,02   1,76 

Zbiorowisko z Hieracium pilosella 

8,0 7,2   1,25   2,16 
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Tabela 2.  Skład mechaniczny gleb zajmowanych przez fitocenozy wydeptywane 
na terenie Olsztyna 

Procentowa zawarto ść frakcji glebowych o średnicy (mm): 
Nazwa zespołu 

>1,0 1,0– 
0,5 

0,5– 
0,25 

0,25– 
0,10 

0,10– 
0,05 

0,05– 
0,02 

0,02– 
0,005 

0,005– 
0,002 <0,002 1,0– 

0,10 
0,10– 
0,02 <0,02 

Utwór 
glebowy  
wg PTG 

  1,4     9 24 44   6   5   5 4 3 77 11 12 pgl* Senecioni-
Tussilaginetum   1,1     8 29 37   7   7   6 4 2 74 14 12 pgl 

  8,1   26 29 30   6   2   3 3 1 85   8   7 ps 
  4,5   22 25 36   5   3   4 3 2 83   8   9 ps 

Spergulo- 
-Corynephoretum 

  2,1   12 36 41   4   3   2 1 1 88   8   4 pl 
  1,6     7 27 52   4   3   3 2 1 87   7   7 ps Zbiorowisko 

z Sedum acre   1,8   11 26 34 10   9   4 3 3 71 19 10 ps 
11,4   27 27 34   4   2   4 1 1 88   6   6 ps 
  1,8     7 26 33 10   8   7 5 4 66 18 16 pgm 
  1,9     7 28 43   8   7   3 3 1 78 15   7 ps 
  1,5   10 27 34   7   5   8 5 4 71 12 17 pgm 

Lolio-Polygonetum 
arenastri 

11,0   14 33 38   4   4   3 2 2 85   8   7 ps 
  2,6   11 28 29   9 10   6 5 2 68 19 13 pgl 
  1,5   10 22 24 11 10 10 7 6 56 21 23 gl 
  1,6   11 23 38   7   5   8 4 4 72 12 16 pgm 
  1,5   10 25 36   9   7   7 4 2 71 16 13 pgl 

Lolio-Polygonetum 
arenastri-wariant 
zubożały 

  1,6     9 24 27 10   8 10 7 5 60 18 22 gl 
  2,0   11 29 46   5   4   2 2 1 86   9   5 pl/ps 
  1,6     9 30 44   6   5   2 2 2 83 11   6 ps 
  1,1     9 30 44   6   5   3 2 1 83 11   6 ps 
  0,9     8 32 44   6   6   2 1 1 84 12   4 pl 

Lolio-Polygonetum 
argrostetosum 

  2,3   15 31 4,   5   4   2 2 1 86   9   5 pl/ps 
  2,9   13 31 42   5   3   3 2 1 86   8   6 ps 
  7,6   24 30 34   4   3   2 2 1 88   7   5 ps/pl 
  2,1   11 28 41   7   6   3 2 2 80 13   7 ps 
  2,7   13 30 42   5   3   3 3 1 75   8   7 ps 

Lolio-Polygonetum 
cichorietosum 

  2,9     9 2,8 40   8   7   4 2 2 77 15   8 ps 
  1,3     8 26 48   6   4   3 3 2 82 10   8 ps 
  0,9     6 30 51   5   3   2 2 1 87   8   5 pl/ps 
  1,0     8 29 50   4   3   3 2 1 87   7   6 ps 
  1,6   11 34 41   5   3   3 2 1 86   8   6 ps 

Bryo-Saginetum 
procumbentis 

  2,7     8 31 43   6   5   3 3 1 82 11   7 ps 
  1,2     8 28 45   7   5   3 2 2 81 12   7 ps 
  2,0   12 29 41   7   5   3 2 1 82 12   6 ps 
  0,8     8 29 42   7   7   3 2 2 79 14   7 ps 
  1,5   11 30 45   5   3   3 2 1 86   8   6 ps 

Poetum annuae 

  0,7     9 32 41   6   4   4 2 2 82 10   8 ps 
Ranunculo-
Alopecuretum 
geniculati 

  1,8     8 25 35   8   6   7 6 5 68 14 18 pgm 

  1,9   10 27 32 11   9   5 3 3 69 20 11 pgl 
  2,1     9 29 31 10   9   6 4 2 69 19 12 pgl 
  1,6   11 25 33   9   8   6 5 3 69 17 14 pgl 

Agrostis stolonifera- 
-Potentilla anserina 

  2,2     9 31 37   5   5   6 4 3 77 10 13 pgl 
  1,6   11 29 45   5   4   3 2 1 85   9   6 ps 
  1,2     9 30 46   4   4   3 2 2 85   8   7 ps Lolio-Cynosuretum 
  7,2   13 29 37   7   6   3 3 2 79 13   8 ps 
  1,9     8 27 45   7   4   4 3 2 80 11   9 ps 
  2,2     9 27 41   7   7   4 2 1 77 14   7 ps 
  3,0   10 26 40   9   7   4 2 2 76 16   8 ps 
12,5   22 27 36   5   3   3 2 2 85   8   7 ps 

Zbiorowisko 
z Plantago media 

  1,0     9 33 41   6   5   3 2 1 83 11   6 ps 
Zbiorowisko 
z Hieracium pilosella 

  1,6     7 28 52   4   3   3 2 1 87   7   6 ps 

*pgl – piasek gliniasty lekki, 
 ps – piasek słabo gliniasty, 
 pgm – piasek gliniasty mocny, 
 pl/ps – piasek luźny/piasek słabo gliniasty, 
 gl – glina lekka, 
 pl – piasek luźny. 
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3. Analiza florystyczna 
 
 

W badanych zbiorowiskach dywanowych odnotowano 148 gatunków roślin 
naczyniowych należących do 31 rodzin. Najliczniej reprezentowane są rodziny: 
Asteraceae (31 gatunków), Poaceae (19), Fabaceae (13). Tylko po jednym ga-
tunku posiadały rodziny: Pinaceae, Chenopodiaceae, Resedaceae, Crassulaceae, 
Clusiaceae, Violaceae, Oenotheraceae, Solanaceae, Dipsacaceae, Campanulaceae. 

Analiza udziału form życiowych we florze naczyniowej wskazuje, że naj-
większy udział posiadają hemikryptofity (75 gatunków), spośród których najczęś-
ciej występowały: Plantago lanceolata, P. major, Potentilla anserina, Taraxacum 
officinale, Lolium perenne, Dactylis glomerata. Terofity reprezentowane były przez 
35 gatunków. Najczęściej odnotowywano: Polygonum aviculare, Capsella bursa 
pastoris, Poa annua. Wśród geofitów (16 gatunków) przeważnie występowały: 
Equisetum arvense, Polygonum bistorta, Rumex acetosella, Convolvulus arvensis, 
Tussilago farfara, Elymus repens. Wśród chamefitów zielnych (9 gatunków) 
wyróżniono: Cerastium arvense, Cerastium holosteoides, Sagina procumbens, 
Stellaria holostea, Sedum acre, Trifolium repens, Hypericum perforatum, Thymus 
serpyllum, Veronica officinalis. Chamefity zdrewniałe reprezentowane były przez: 
Scleranthus perennis, Solanum dulcamara, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, 
natomiast megafenerofity (1 gatunek) przez Pinus sylvestris, zaś nanofanerofity to 
Rosa canina. 

Biorąc pod uwagę status geograficzno-historyczny, w zbiorowiskach wy-
deptywanych stwierdzono największy udział apofitów (103 gatunki), co stanowi 
71% badanej flory. Znaczny udział apofitów ma związek z szeroko rozpowszech-
nionymi w Olsztynie zbiorowiskami naturalnymi i półnaturalnymi (łąki, cieki 
wodne, jeziora), będącymi w bezpośrednim kontakcie z różnorodnymi siedliskami 
antropogenicznymi. 

Na około 140 archeofitów znanych z terenu Polski [23], w zbiorowiskach 
wydeptywanych na terenie Olsztyna stwierdzono obecność 19 gatunków arche-
ofitów, co stanowi 11% badanej flory. Większość z nich to chwasty polne: 
Convolvulus arvensis, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus. Znaczną grupę 
tworzą rośliny ruderalne, m.in. Melandrium album, Melilotus officinalis, Armoracia 
rusticana, Urtica urens. 

Wśród kenofitów (6 gatunków) można wyróżnić Rumex thyrsiflorus, Thlaspi 
arvense, Chamomilla suaveolens, Erigeron annuus, Galinsoga ciliata, Lolium 
multiflorum.  

Spontaneofity półsynantropijne reprezentowane były przez 12 gatunków. 
W  tej grupie najczęściej występowały: Stellaria nemorum, Veronica officinalis, 
Trifolium montanum, Euphrasia rostkoviana, Senecio aquaticus. 

Efemerofity reprezentowane były przez Linaria repens. 
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4. Analiza fitosocjologiczna 
 
 
Klasa Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis  (Klika in Klika et Novak 1941) 

Zespół Spergulo-Corynephoretum  (R. Tx. 1928) Libb. 1933) 

Spergulo-Corynephoretum charakteryzuje się obecnością 15 gatunków roślin 
naczyniowych, przy czym struktura zbiorowiska jest jednowarstwowa. Największą 
grupę roślin stanowią gatunki z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis 
(7 taksonów). Klasa Molinio-Arrhenatheretea reprezentowana jest przez 3 gatunki, 
natomiast klasa Nardo-Callunetea posiada tylko jednego przedstawiciela – 
Hieracium pilosella. W badanej fitocenozie stwierdzono obecność gatunku chro-
nionego Helichrysum arenarium. Na podstawie laboratoryjnych analiz glebowych 
stwierdzono, że Spergulo-Corynephoretum rozwija się na glebie utworzonej 
z piasku słabo gliniastego i luźnego (tab. 2), o odczynie obojętnym od 5,9 do 6,5 
(pH w KCL) i zawartości próchnicy od 1,19 do 2,48% (tab. 1). Spergulo-
Corynophoretum występuje w miejscach niezbyt intensywnie wydeptywanych, 
raczej wygniatanych. Na terenie Olsztyna płaty zespołu zajmują piaszczyste 
wzgórza nad jeziorami i przy działkach ogrodniczych, będące miejscami plażo-
wania. Charakterystyczna kombinacja gatunków nawiązuje do syntaksonów wystę-
pujących na terenie całej Polski. Na Pojezierzu Mazurskim odnotowano 218 
gatunków roślin naczyniowych [11], a na terenie Olsztyna tylko 15 taksonów. 
 
Zbiorowisko z Sedum acre 

Zbiorowisko to, wyróżniające się dominacją Sedum acre, tworzy darnie. Sku-
pieniom tym towarzyszą gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea (8 taksonów). 
Klasa Agropyretea intermedio-repentis reprezentowana jest przez Equisetum 
arvense, Convolvulus arvensis. Klasa Stellarietea posiada jednego przedstawiciela 
– jest to asocjacja bardzo uboga. Liczba gatunków waha się od 3 do 10 w jednym 
zdjęciu fitosocjologicznym. Przeprowadzone laboratoryjne analizy glebowe wyka-
zały, że omawiane zbiorowisko porasta piaski słabo gliniaste (tab. 2), o odczynie 
obojętnym (pH w KCL 6,9-7,1) i zawartości próchnicy 1,31 lub 2,18% (tab. 1). Na 
terenie Olsztyna zbiorowisko to występuje głównie pomiędzy płytami chodni-
kowymi. 
 

Klasa Molinio-Arrhenatheretea  (R. Tx. 1937) 

Zespół Lolio-Polygonetum arenastri  (Br. Bl. 1930 em. Lohm. 1975) 

Zespół Lolio-Polygonetum jest jednym z najbogatszych zespołów pod wzglę-
dem liczby występujących w nim gatunków roślin. Opisywany zespół roślinny 
charakteryzuje się obecnością 85 gatunków roślin. We wszystkich analizowanych 
zdjęciach gatunkami dominującymi były Lolium perenne i Plantago major. Struktura 
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zbiorowiska jest jednowarstwowa. Przede wszystkim dominują hemikryptofity, 
w  mniejszym stopniu terofity. Z klasy Molinio-Arrhenatheretea odnotowano 30 
taksonów, z klas: Artemisietea vulgaris – 12 gatunków, Stellarietea mediae – 
9 gatunków, Koelerio-Corynephoretea – 4 taksony, Trifolio-Geranietea – 3 gatunki, 
Querco-Fagetea – 3 gatunki, Agropyretea intermedio-repentis – 2 gatunki, Alnetea 
glutinosae – 2 gatunki, Betulo-Adenostyletea – 2 gatunki. Klasy Festuco-Brometea, 
Vaccinio-Piceetea, Rhamno-Prunetea posiadały po jednym przedstawicielu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, na terenie Olsztyna wyróżniono: 
• wariant z Odontites verna wykształcający się na żwirowatej powierzchni, 

wydeptywanej i wygniatanej w miejscach nawożonych fekaliami, 
• wariant z Erigeron annuus wykształcający się na terenach wydeptywanych, 

pomiędzy płytami chodnikowymi. 

Przeprowadzone badania laboratoryjne gleb wykazały, iż omawiane fitoce-
nozy porastają gleby utworzone z piasku słabo i mocno gliniastego (tab. 2) o od-
czynie obojętnym i lekko kwaśnym (pH w KCL od 5,7 do 7,0), przy czym 
zawartość próchnicy waha się od 1,45 do 25,98% (tab.1). Badane zbiorowisko 
swoim składem florystycznym nie odbiega od znanych już zbiorowisk w kraju, ale 
w stosunku do fitocenoz z terenu Lubelszczyzny jest bogatsze florystycznie, 
bowiem na terenie Olsztyna odnotowano 85 taksonów, natomiast na Lubelszczyź-
nie tylko 53 gatunki [8]. W Olsztynie fitocenozy Lolio-Polygonetum arenastri są 
spotykane bardzo często. W wyniku różnorakich form oddziaływania mechanicz-
nego utrzymują się tylko te gatunki, które w znacznym stopniu znoszą stałe 
deptanie, wygniatanie, wyjeżdżanie. Zespół Lolio-Polygonetum arenastri wy-
kształca się na ścieżkach, plażach, placach zabaw, polanach, placu przy przystanku 
autobusowym i przydrożu. 
 
Lolio-Polygonetum arenastri – wariant zubożały 

 Gatunkami charakterystycznymi tego zespołu są: Plantago major, Polygonum 
aviculare, Lolium perenne. Struktura zbiorowiska jest jednowarstwowa. Najliczniej 
reprezentowana jest klasa Molinio-Arrhenatheretea (19 taksonów), do której 
należą omawiane fitocenozy. Klasa Artemisietea posiadała 6 przedstawicieli, 
Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis – 2, Stellarietea mediae – 3, 
Querco-Fagetea – 2, Trifolio-Geranietea – 1. Łącznie stwierdzono występowanie 
40 gatunków w 130 płatach. Jest to zespół bardzo ubogi pod względem flory-
stycznym. Średnio w jednym płacie odnotowuje się 3 gatunki. Fitocenozy bada-
nego zespołu roślinnego występują na siedliskach najintensywniej wydeptywanych 
i wyjeżdżonych – na ścieżkach, boiskach, parkingach, podwórkach i placach 
zabaw. Nie odnotowano obecności tego wariantu w miejscach ugniatanych, np. na 
plażach i polanach. Analiza chemiczna gleb wykazała, że zespół rozwija się na 
piasku gliniastym lekkim, piasku gliniastym mocnym i glinie lekkiej (tab. 2) o 
odczynie obojętnym 7,0-7,2 i zawartości próchnicy 0,78-3,33% (tab. 1). 
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Fot. 1.  Miejsca występowania Lolio-Polygonetum arenastri – wariant zubożały 

(fot. J.Kalinowska) 
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Lolio-Polygonetum agrostetosum  (Faliński 1963) 

W zespole Lolio-Polygonetum agrostetosum odnotowano 27 taksonów. Klasa 
Molinio-Arrhenatheretea reprezentowana była przez 16 gatunków, Artemisietea 
vulgaris – 3 gatunki, Querco-Fagetea – 1 gatunek. Z klasy Molinio-Arrhenatheretea 
najliczniej występowały: Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Taraxacum 
officinale. Liczba gatunków w 1 płacie wahała się od 4 do 11. Przeprowadzone 
badania laboratoryjne gleb wykazały, że na terenie Olsztyna fitocenozy Lolio-
Polygonetum agrostetosum porastają gleby utworzone z piasku luźnego i słabo 
gliniastego (tab. 2), o odczynie kwaśnym (pH w KCL od 4,7 do 6,5) i zawartości 
próchnicy od 1,87 do 6,40% (tab. 1). Lolio-Polygonetum agrostetosum rozwija się 
na przydrożach i ścieżkach, głównie wyjeżdżonych i wydeptywanych, na otwartej, 
nasłonecznionej przestrzeni. 
 
Lolio-Polygonetum cichorietosum  (Faliński 1963) 

Omawiany podzespół roślinny wyróżnia się obecnością Cichorium intybus. 
Największy udział w budowie tego zbiorowiska odgrywają gatunki z klasy 
Molinio-Arrhenatheretea. Klasa Artemisietea vulgaris reprezentowana była przez 
Melilotus albus i sporadycznie występujące Bromus hordeaceus. W Olsztynie 
odnaleziono 30 płatów z 20 gatunkami. Liczba taksonów w jednym zdjęciu wahała 
się od 3 do 7. Na podstawie analizy laboratoryjnej gleb stwierdzono, że płaty 
Lolio-Polygonetum cichorietosum zasiedlają piaski słabo gliniaste i piaski luźne 
(tab. 2), o odczynie obojętnym (pH w KCl 7,0-7,2) i zawartości próchnicy od 2,03 
do 5,92% (tab. 1). Zbiorowisko to występuje w miejscach wyjeżdżonych i wydepty-
wanych – na polanach, ścieżkach i chodnikach. 
 
Zespół Bryo-Saginetum procumbentis  (Diem., Siss. et Westh. 1940 n.inv. Oberd. 1983) 

Fitocenozy Bryo-Saginetum charakteryzują się znacznym udziałem mszaków. 
Z roślin wyższych dużą stałością i pokryciem wyróżniały się: Achillea millefolium, 
Plantago lanceolata, Taraxacum officinale. W badanej fitocenozie stwierdzono 
obecność 48 taksonów w 90 zdjęciach fitosocjologicznych. Średnio w jednym 
płacie odnotowano 4 gatunki. Do klasy Mollinio-Arrhenatheretea należało 14 
taksonów, dlatego też omawiany zespół zakwalifikowano do tej klasy. Po trzech 
przedstawicieli posiadały klasy: Koelerio-Corynephoretea i Agropyretea. Nardo-
Callunetea, Stellarietea mediae, reprezentowane przez dwa gatunki. Po jednym 
przedstawicielu posiadały klasy Artemisietea vulgaris i Querco-Fagetea. Badania 
laboratoryjne próbek glebowych wykazały, że omawiane fitocenozy rozwijają się 
na glebie utworzonej z piasku słabo gliniastego i luźnego (tab. 2), o odczynie 
kwaśnym (pH w KCL od 5,5 do 6,5) i zawartości próchnicy od 1,97 do 3,32% 
(tab. 1). Fitocenozy wykształcają się pomiędzy płytami chodnikowymi, kostkami 
bruku ulicznego, w miejscach częściowo zacienionych, wydeptywanych i wyjeż-
dżonych. 
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Zespół Poetum annuae  (Gams 1927) 

Fitocenozy Poetum annuae odznaczają się charakterystycznym wyglądem 
dzięki obecności Poa annua, osiągającej czasami 100% pokrycia. W zbadanych 
płatach łącznie odnotowano 35 taksonów. Udział poszczególnych klas jest następu-
jący: Artemisietea vulgaris – 7 gatunków, Stellarietea mediae – 3 gatunki, Koelerio- 
-Corynephoretea – 2, Querco-Fagetea – 2 gatunki, Trifolio-Geranietea – 1 gatu-
nek, Betulo-Adenostyletea – też 1, Agropyretea – 1 takson. Badania laboratoryjne 
gleb wykazały, że fitocenozy zasiedlają gleby zbudowane z piasku słabo glinia-
stego (tab. 2). Cechują się odczynem obojętnym (pH w KCL waha się od 6,6 
do 7,2) i zawartością próchnicy wynoszącą od 2,19 do 4,59% (tab. 1). Fitocenozy 
Poetum annuae rozwijają się głównie na dwóch typach siedlisk – polanach i pla-
żach. Są to miejsca intensywnie wydeptywane, wyjeżdżone i ugniatane. 
 
Zespół Ranunculo-Alopecuretum geniculati  (R. Tx. 1937) 

W badanej fitocenozie stwierdzono występowanie 14 gatunków. W zespole 
dominują gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea (4), do której zakwalifikowano 
badany zespół. Natomiast klasy Scheuchzerio-Caricetea, Artemisietea vulgaris 
i  Stellarietea media posiadały po jednym przedstawicielu. Liczba taksonów 
w poszczególnych zdjęciach wahała się od 5 do 8. Najczęściej odnotowywano Poa 
annua oraz Stellaria palustris. Analiza laboratoryjna gleb wykazała, że fitocenozy 
porastają gleby utworzone z piasku gliniastego mocnego (tab. 2), o odczynie 
obojętnym (pH w KCL 7,0) i zawartości próchnicy 3,19% (tab. 1). Zespół 
Ranunculo-Alopecuretum wykształca się w formie małych płatów na siedliskach 
wilgotnych, przy brzegach jezior, w miejscach mało wydeptywanych i wygnia-
tanych. Zespół ten jest rzadko opisywany w pracach o charakterze synantropijnym 
[12,7]. 
 
Zespół Agrostis stolonifera-Potentilla anserina  (Oberd. 1979/1980 in Oberd. 1983) 

Struktura zespołu jest jednowarstwowa. W badanej fitocenozie łącznie odno-
towano 17 taksonów roślinnych. Liczba gatunków w jednym zdjęciu wahała się od 
1do 6. Najliczniej występowały gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea (9 gatun-
ków), np. Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Poa aquatica, Polygonum 
aviculare. Klasy Artemisietea vulgaris i Agropyretea reprezentowane były przez 
2  taksony, a Betulo-Adenostyletea posiadała jednego przedstawiciela. Analiza che-
miczna gleb wykazała, że Agrostis stolonifera-Potentilla anserina wykształca się 
na piasku gliniastym lekkim (tab. 2), o odczynie obojętnym i zasadowym (pH 
w  KCL waha się od 6,9 do 7,3) i zawartości próchnicy 2,17-4,76% (tab. 1). 
Nieliczne i niewielkie płaty omawianego zespołu występowały w miejscach inten-
sywnie deptanych, takich jak ścieżki, place przykościelne, a nawet pomiędzy 
płytami chodnika. 
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Zespół Lolio-Cynosuretum  (R.Tx.1937) 

W zespole tym odnotowano łącznie 27 taksonów. Liczba gatunków w zdjęciu 
wahała się od 3 do 7. Najliczniej reprezentowana była klasa Molinio-Arrhenathe-
retea (12 gatunków). Najczęściej spotykanymi gatunkami były Dactylis glomerata, 
Plantago lanceolata, Plantago major. Klasa Artemisietea vulgaris reprezentowana 
była przez 4 taksony, zaś Stellarietea mediae i Koelerio-Corynephoretea posiadały 
po jednym przedstawicielu. Badania laboratoryjne próbek gleb wykazały, iż fito-
cenozy porastają gleby zbudowane z piasku słabo gliniastego (tab. 2), o odczynie 
obojętnym i zasadowym (pH w KCL od 6,9 do 7,3). Zawartość próchnicy w glebie 
wynosiła od 5,34 do 6,73% (tab. 1). Na terenie Olsztyna płaty zespołu rozwijają się 
w miejscach nasłonecznionych – na ścieżkach, plaży i polanie, zarówno w miejs-
cach wydeptywanych jak i wygniatanych. 
 

Klasa Fesuco-Brometea  (Br.-Bl. et. R.Tx. 1943) 

Zbiorowisko z Plantago media 

Podstawowym i jednocześnie wyróżniającym gatunkiem tego zbiorowiska jest 
Plantago media. Jest to gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco-Brometea. 
Bardzo dużą rolę w budowie zbiorowiska odgrywają rośliny z klasy Molinio-         
-Arrhenatheretea (12 taksonów). Najczęściej występują: Euphrasia rostkovaina, 
Knautia arvensis, Plantago lanceolata,Poa annua, Rumex acetosella. W badanych 
płatach łącznie odnotowano 26 gatunków. Przeprowadzone badania laboratoryjne 
gleb wykazały, że na terenie Olsztyna badane zbiorowisko zasiedla gleby utwo-
rzone z piasku słabo gliniastego (tab. 2), o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym 
(pH w KCl waha się od 6,4 do 7,2) i zawartości próchnicy od 0,96 do 2,77% 
(tab. 1). Zbiorowisko z Plantago media spotkano w miejscach ugniatanych, np. na 
polanach. 
 

Klasa Nardo-Callunetea  (Prsg 1949) 

Zbiorowisko z Hieracium pilosella 

W badanym zbiorowisku roślinnym odnotowano łącznie 19 taksonów. Klasę 
Nardo-Callunetea reprezentowały 3 gatunki, Molinio-Arrhenatheretea – 6, a Koe-
lerio-Corynephoretea 5 gatunków. Artemisietea vulgaris i Stellarietea media 
posiadały po jednym przedstawicielu. Liczba gatunków w jednym zdjęciu wahała 
się od 2 do 10. Spośród gatunków towarzyszących najczęściej występowały 
Plantago lanceolata i Trifolium arvense. Analiza laboratoryjna gleb wykazała, że 
omawiane fitocenozy rozwijają się na siedliskach piaszczystych (tab. 2), o odczy-
nie lekko kwaśnym (pH w KCL waha się od 6,4 do 7,2) i zawartości próchnicy 
od  1,76 do 7,96% (tab. 1). W Olsztynie badane zbiorowisko zaobserwowano 
w miejscach wygniatanych, w bardzo małym stopniu wydeptywanych. 
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5. Dyskusja 
 
 

W powstawaniu i kształtowaniu nowych siedlisk ogromną rolę odgrywa 
działalność człowieka. Zmienione lub tworzone przez człowieka nowe środowiska 
stwarzają dla wielu gatunków możliwości zajęcia nowych miejsc, znacznie różnią-
cych się warunkami życia od ich naturalnego środowiska. W strukturze przestrzen-
nej miasta obszary suburbijne przekształcają się w typowo miejskie. Powoduje to 
niszczenie i przekształcenie roślinności, tworzenie się roślinności wydeptywanej, 
która przemieszcza się na nowe osiedla w strukturze miasta. Niekiedy przejawia się 
to większą liczebnością populacji w środowiskach zaburzonych niż naturalnych, 
a  także ujawnieniem się wielorakich adaptacji fenotypowych roślin do nowych 
warunków życia [6, 5]. 

Od pokroju i wielkości roślin zależy ile ich wyrośnie na danej przestrzeni, 
a także w jaki sposób ją wypełnią. Ta sama przestrzeń może być zajęta przez małą 
liczbę osobników dużych, bądź też przez liczne osobniki drobne lub poprzez 
osobniki różniące się znacznie wielkością. Powodem zmienności pokroju, wiel-
kości i biomasy osobników w populacji jest różnicowanie genetyczne, które 
determinuje tzw. normy reakcji, czyli tempo rozwoju oraz różnorodność reakcji 
organizmów na warunki bytowania. Warunki te wpływają bowiem na wielkość 
i pokrój roślin, głównie przez zasobność siedliska, stosunki wodne i świetlne, brak 
lub obecność konkurentów, a także zagęszczenie osobników. W korzystnych wa-
runkach siedliskowych osobniki osiągają większe rozmiary, natomiast w uboż-
szych są mniejsze i lżejsze, nie tak dorodne. Najczęstszą reakcją osobników na 
pogarszające się warunki bytowania jest ograniczenie wzrostu, a także uproszcze-
nie architektury. W takiej sytuacji mogą powstawać jednowarstwowe układy 
utworzone z małych osobników [4]. Zbiorowiska dywanowe, będące stałym 
elementem krajobrazu miasta, charakteryzują się szeroką skalą ekologiczną. 
Zmiana szaty roślinnej będzie przebiegała w kierunku zwiększenia jej wytrzyma-
łości. Powrót zbiorowisk istniejących przed wydeptywaniem nie zawsze jest 
możliwy. W skrajnych przypadkach może spowodować ich zanik, bez możliwości 
zastąpienia innym. 

Wyróżnione zbiorowiska wykazują przywiązanie do różnych siedlisk. Fitoce-
nozami powszechnie notowanymi na wielu siedliskach jest Lolio-Polygonetum 
arenastri. Jego zubożały wariant można spotkać na boiskach, chodnikach, przydro-
żach, placach zabaw, miejskich i „dzikich” parkingach, placach przy przystankach 
autobusowych, terenach przemysłowych, podwórzach, ścieżkach. Fitocenozy Sper-
gulo-Corynephoretum, Ranunculo-Alopecuretum geniculati i zbiorowisko z Hiera-
cium pilosella notowano tylko na plażach. Najmniej odporne na wydeptywanie są 
fitocenozy z Sedum acre i Spergulo-Corynephoretum, zajmujące siedliska suche 
i piaszczyste, które łatwo można usunąć z podłoża. Najbardziej odporne na znisz-
czenie szaty roślinnej są płaty Lolio-Polygonetum arenastri, preferujące gleby 
twarde, zbite, o zmniejszonej pojemności wody i odczynie obojętnym bądź lekko 
kwaśnym (pH w KCL od 5,7 do 7,0), z zawartością próchnicy od 1,45 do 25,98% 
(tab. 1). 
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 Stopień zróżnicowania gatunkowego na poszczególnych siedliskach antropo-
genicznych jest duży. Największym udziałem liczbowym gatunków wyróżniły się 
plaże (84 gatunki), polany (61 gatunków), chodniki i parkingi miejskie (34 tak-
sony). Z siedlisk charakteryzujących się małym zróżnicowaniem gatunkowym 
należy wymienić podwórza (6 taksonów) i place przykościelne (2 gatunki). 
 Zbiorowiska dywanowe charakteryzują się szeroką skalą ekologiczną. Stano-
wią jeden z podstawowych składników roślinności aglomeracji miejskiej, jednak 
presja mechaniczna i chemiczna powoduje zmiany fluktuacyjne oraz wymianę 
gatunków. 
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ANTHROPIZATION  OF  THE  CITY  ECOLOGICAL  AREA 

BUT  BEING  FORMED  OF  TREADING  ENVIRONMENT 

 
Abstract: Treading environment develop under the influence of permanent or periodic activity of the 
man. Leaving is supporting coming into existence of these environment, pressing, treading being 
signs of synanthropic processes whom the flora gradually surrenders under the influence of activity of 
the man. Carpet phytoconeosis are a permanent element of communications trails of squares play, 
courts, backyards, streets, footpaths, beaches, car parks etc. Treading area is the most sensitive from 
Sedum acre and Spergulo-Corynephoretum phytoconeosis. They are dry, sandy areas whom easily it 
is possible to dismiss from ground. Pieces are the most resistant to destroying: Lolio-Polygonetum 
arenastri. Phytoconeosis are found in more fertile areas, they are characterized by a presence of 
nonvascular plants with creeping elastic rushes. Carpet areas are characterized by an ecological 
wide scale and constitute one of essential elements of floras of the urbanized area. 
 



 

Sylwester Stanicki 
 

ŚWIADOMOŚĆ  EKOLOGICZNA  MŁODZIEŻY 
ELBLĄSKICH  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących pewnych aspektów świadomości 
ekologicznej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga. Badaniami objęto 1067 
osób. Na podstawie analizy tych badań określono stan świadomości ekologicznej mieszkańców 
Elbląga, będący efektem działalności miejskich instytucji edukujących w tym kierunku. Podjęto 
również próbę określenia dalszych efektywnych działań w kierunku kształcenia młodzieży w zakresie 
ekologii. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Edukacja ekologiczna jest niekwestionowaną potrzebą społeczeństwa. Pro-
wadzi się ją na wszystkich etapach nauczania, a wyznacznikiem jej efektów jest 
świadomość ekologiczna. Ta z kolei kształtowana jest przez różne czynniki, wśród 
których edukacja zajmuje doniosłe miejsce, zwłaszcza w wieku szkolnym. 

Celem badań świadomości ekologicznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
było ustalenie efektów pracy elbląskich instytucji zajmujących się edukacją w tej 
dziedzinie, a także wskazanie właściwego kierunku ich dalszych działań. Na 
podstawie wieloletniego doświadczenia dydaktycznego, popartego rozmowami 
z uczniami i nauczycielami, stwierdzono również występujące zróżnicowanie świa-
domości ekologicznej uczniów ze względu na miejsce zamieszkania. 

Świadomość ekologiczną należy w tym przypadku rozumieć jako wiedzę 
ekologiczną i na temat środowiska przyrodniczego, a także zachowania oraz postawy 
wobec tego środowiska [2]. 

Zamysłem autora było ukazanie świadomości ekologicznej jako narzędzia do 
osiągnięcia właściwego działania społeczeństwa, koniecznego do utrzymania stanu 
środowiska na europejskim poziomie. Bez wysokiej świadomości społecznej osią-
gnięcie jakichkolwiek zmian jest bardzo trudne. Należy wykształcić w uczniach 
pewien model kultury ekologicznej, ugruntowany mentalnie. Przeważnie to czyn-
niki ekonomiczne najsilniej wpływają na nasze zachowania. Jednak dopiero 
wpojenie na poziomie mentalnym pewnych, często nieświadomie stosowanych 
zachowań w stosunku do środowiska stworzy solidny fundament społeczeństwa 
ekologicznego. Społeczeństwa, które elementy światopoglądu ekologicznego będzie 
miało przyswojone na poziomie bardzo głębokim [5]. Świadomość skutków codzien-
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nych działań przyniesie efekt w postaci łatwiejszego wpływu na zmianę zachowań. 
Edukacja ekologiczna powinna więc zmierzać do praktycznego, faktycznego przed-
stawiania naszego wpływu na środowisko. Konsumpcyjne społeczeństwo z nad-
miernie rozwiniętą sferą potrzeb kształtowanych przez media, to trudny podmiot 
działania. Przeciwnikiem odpowiedzialności za zmiany jest zysk i „szczęście 
człowieka” wynikające z zaspokojenia potrzeb. W tym kontekście należy mówić 
o  realizacji celów edukacji ekologicznej na wszystkich przedmiotach prowadzo-
nych w ramach edukacji. 
 
 
 
1. Materiały, metody badań i charakterystyka badanej grupy 
 
 

Stan świadomości ekologicznej respondentów badano metodą sondażu 
diagnostycznego, techniką ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestio-
nariusza. Badaniom przeprowadzonym na terenie miasta Elbląga w okresie od 
kwietnia do maja 2010 roku poddano losowo wybranych uczniów ze wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych w mieście. Łącznie w 14 szkołach w badaniach wzięło 
udział 1067 uczniów, w tym 337 z klas pierwszych, 373 z drugich, 293 z trzecich 
i 64 z czwartych, przy czym uwzględniono tylko ankiety ważne. Uczniowie repre-
zentowali 5 liceów ogólnokształcących oraz 9 szkół kształcących na poziomie 
technikalnym i zawodowym (tab. 1). Jako istotne uznano uwzględnienie uczest-
nictwa uczniów w konkursach ekologicznych, naukę w klasach o rozszerzonym 
programie biologii lub geografii, a także zamieszkiwanie w Elblągu lub poza nim, 
bowiem miejsce zamieszkania stanowiło podstawowy wyznacznik wykorzystany 
do analizy porównawczej. 
 
 

Tabela 1.  Charakterystyka badanych respondentów 
(w procentach) 

A. 

Respondenci Charakterystyka 
badanej 

zbiorowo ści Ogółem LO Inna szkoła Udział 
w konkursie 

Brak udziału 
w konkursie 

Płeć      

M 41,6 34,0 66,0 23,4 76,6 

K 58,4 41,1 58,9 20,7 79,3 

Klasa      

1 31,6 39,2 60,8 22,8 77,2 

2 34,9 42,6 57,4 16,4 83,6 

3 27,5 39,6 60,4 28,0 72,0 

4   6,0 0 100 20,3 79,7 
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B. 

Respondenci Charakterystyka 
badanej 

zbiorowo ści 
Klasa 

biologiczna 
Klasa 

geograficzna 
Inna 
klasa 

Wieś Elbl ąg Inne 
miasto 

Płeć       

M 7,9 14,0 80,6 21,6 60,8 17,6 

K 13,8 12,5 77,4 29,1 47,3 23,6 

Klasa       

1 23,1 10,1 76,9 22,0 54,0 24,0 

2 6,2 17,4 76,4 28,4 49,6 22,0 

3 6,8 14,0 79,2 29,0 51,9 19,1 

4 0 0 100 18,7 71,9 9,4 

 

Największy odsetek młodzieży stanowili uczniowie – mieszkańcy Elbląga, 
uczęszczający do klas z rozszerzonym programem biologii i geografii (rys. 1). 
 

 
 
m.E – miasto Elbląg, m – inne miasta, w – wsie 

 

Rys. 1.  Odsetek uczniów, według miejsca zamieszkania, uczących się w klasach 
z rozszerzonym programem biologii i geografii 

 

Spośród 1067 badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu, 
21,8% brało udział w konkursach o tematyce ekologicznej, organizowanych na 
różnym szczeblu. Nie jest to mały odsetek zważywszy, że respondenci pochodzili 
ze szkół wszystkich typów. Biorąc pod uwagę miejsce ich zamieszkania, mie-
szkańcy Elbląga dominowali tylko wśród uczniów klas drugich i to nieznacznie, bo 
o 0,2% w stosunku do zamieszkujących w innych miastach (rys. 2). 
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m.E – miasto Elbląg, m – inne miasta, w – wsie 

 
Rys. 2.  Odsetek uczniów, według miejsca zamieszkania i klasy, biorących udział w konkursach 

o tematyce ekologicznej 

 

W celu określenia istotności statystycznej różnic między odpowiedziami 
uczniów mieszkających w Elblągu i poza nim, zbadano różnice pomiędzy frak-
cjami w tych dwóch populacjach. Na pytanie, czy zawsze w twoim domu segreguje 
się śmieci, podobny odsetek uczniów mieszkających w Elblągu i poza jego 
granicami odpowiedział pozytywnie, odpowiednio 14,2 i 14,5%. Badając różnice 
między frakcjami, stwierdzono jednak, na poziomie istotności α = 0,01, że odsetek 
mieszkańców segregujących śmieci jest różny wśród tych dwóch grup. Zbadano 
również deklaracje poziomu samoświadomości ekologicznej. Wysoki poziom okre-
śliło 7,6% mieszkańców Elbląga i 7,2% mieszkających poza tym miastem. Mimo 
zbliżonego odsetka, z 99% pewnością stwierdzono istotną statystycznie różnicę 
między frakcjami. Dokonano więc szczegółowej analizy odpowiedzi uczniów. 
 
 
 
2. Analiza wyników 
 
 

Ankietę rozpoczęto od pytań dotyczących znajomości środowiska przyrodni-
czego regionu. Młodzież deklarowała swoją znajomość form ochrony przyrody 
w  najbliższej okolicy. Dla zweryfikowania odpowiedzi poproszono o podanie 
przykładu.  

Analizując odpowiedzi w kontekście miejsca zamieszkania, największy zasób 
wiedzy o różnych formach ochrony przyrody zadeklarowało 18% młodzieży mie-
szkającej na wsi. Jednocześnie tylko 20% spośród nich nie potrafiło wymienić 
nazwy żadnej formy ochrony przyrody. Taką deklarację złożyło 9,6% mieszkań-
ców Elbląga, przy czym 27,8% z nich nie wymieniło żadnej formy ochrony. 
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m.E – miasto Elbląg, m – inne miasta, w – wsie 

 
Rys. 3.  Deklarowana przez uczniów znajomość form ochrony przyrody znajdujących się 

w najbliższej okolicy; a – tak, mam o nich duży zasób wiedzy, 
b – tak, ale merytorycznie nic o nich nie wiem, c – bardzo słabo, d – nie znam 

 
Sprawdzono również znajomość organizmów prawnie chronionych w Morzu 

Bałtyckim. W celu zweryfikowania deklaracji znajomości gatunków chronionych, 
poproszono o wymienienie nazwy znanego organizmu. Największą znajomością 
wykazali się uczniowie zamieszkujący na wsi (18%), znacznie większą niż ucznio-
wie Elbląga (rys 4). Jednak tylko 20,9% z nich podało nazwę organizmu, natomiast 
spośród uczniów mieszkających w Elblągu 25%, również uczniowie zamieszku-
jący inne miasta podali nazwę organizmu w podobnym odsetku 24,9%. 
 

 
 
m.E – miasto Elbląg, m – inne miasta, w – wsie 

 
Rys. 4.  Deklarowana przez uczniów znajomość organizmów chronionych w Morzu Bałtyckim; 

a – odpowiedzi pozytywne (tak), b  - odpowiedzi negatywne (nie) 

 
Kolejne pytanie dotyczyło znajomości krain geograficznych, w których 

położony jest Elbląg. Odpowiedzi uczniów znających jedną krainę były zbliżone 
ilościowo bez względu na miejsce zamieszkania i kształtowały się na poziomie 
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60,7%, 60,4%, 59,2%, odpowiednio dla Elbląga, innych miast oraz wsi. Znajomość 
dwóch krain zadeklarowało odpowiednio 32,6%, 29,3% oraz 34,3%. 

Najwięcej uczniów mieszkających w Elblągu wiedziało, że wody rzeki Elbląg 
uchodzą do Zalewu Wiślanego (78%), uczniowie pozostałych miast i wsi wykazali 
się znajomością tego faktu na poziomie odpowiednio 74,7 i 76,9%. 

Uczniowie zostali również poproszeni o wymienienie krajów leżących nad 
Morzem Bałtyckim. Najlepszą wiedzą w tym zakresie wykazała się młodzież z in-
nych miast. Jeden kraj wymieniło 87,1% tej grupy badanych, młodzież z Elbląga – 
85,7%, a ze wsi 83,4%. Dziewięć krajów wymieniło odpowiednio: 16,9%, 16,3% 
i   10,1%. Różnica między liczbą uczniów, która wymieniła jeden kraj i dziewięć 
krajów była najmniejsza wśród zamieszkujących Elbląg i wynosiła 69,4%, w in-
nych miastach 70,2%, a największa wśród młodzieży wiejskiej, wynosząca aż 
73,3%. 

Zapytano uczniów także o przyczyny mniejszej liczby gatunków zwierząt 
w Morzu Bałtyckim. Najmniejszy odsetek znających przyczyny stanowili uczniowie 
zamieszkujący Elbląg – 37,3%, nieco więcej przyczyn znali mieszkańcy wsi – 
39%, a najwięcej mieszkańcy innych miast – 48,9%. 

Młodzież wiejska w największym odsetku, bo aż 47%, potrafiła wybrać 
spośród wymienionych nazw tę, która jest nazwą gatunku chronionej paproci. 
Młodzież zamieszkująca Elbląg uczyniła to w 41,8%, a z innych miast w 39,1%. 

Podobna kolejność jak przy pytaniu o nazwę gatunku chronionej paproci 
wystąpiła w przypadku pytania o podanie nazwy głównego gatunku lasotwórczego 
na Wysoczyźnie Elbląskiej. Najlepszą znajomością nazwy gatunku wykazała się 
młodzież zamieszkująca wsie – 25,3%, a następnie Elbląg – 22,3% i inne miasta – 
15,1%. 

Kolejną badaną dziedziną były wiadomości i opinie młodzieży na temat 
ekologii. Respondentów zapytano o potrzebę prowadzenia edukacji ekologicznej 
w szkołach. Wśród mieszkańców wsi tylko 11,6% badanych nie widzi takiej po-
trzeby, natomiast wśród mieszkańców innych miast już 16,8%, a Elbląga aż 20,9%. 
Spośród nich 65% stwierdziło, że jest to działanie bez znaczenia, a 30% że jest już 
dostatecznie dużo innych przedmiotów w szkole. Analizując odpowiedzi osób 
widzących potrzebę edukacji ekologicznej w kontekście uczestnictwa w kon-
kursach ekologicznych i przyrodniczych stwierdzono, że tylko 16,3% było ich 
uczestnikami, a 14,6% uczy się w klasach z rozszerzonymi przedmiotami geografii 
i biologii. 

W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o dokonanie rankingu podmio-
tów zajmujących się problematyką dbałości o środowisko. Na pierwszym miejscu 
uczniowie Elbląga i innych miast umieszczali władze regionu (odpowiednio 44,1 
i 40,1%), na drugim szkołę (5,9 i 17,2%), a na trzecim młodzież i dzieci (4,1 i 9,5%). 
Mieszkańcy wsi wskazywali na pierwszym miejscu dorosłych mieszkańców – 
13,0%, na drugim młodzież i dzieci – 9,3%, a na trzecim zakłady pracy – 5,9%. 

W odpowiedzi na pytanie o częstość rozmów na tematy ekologiczne, ankie-
towana młodzież wskazywała, że rozmowy w ich domu pojawiają się czasami i to 
raczej w sposób niezamierzony. Mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej podejmują 
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tę tematykę (59,9%) niż mieszkańcy miast (45,8%) i Elbląga (46,4%). Całkowity 
brak rozmów na ten temat zadeklarowało aż 33,1% mieszkańców Elbląga, 28,4% 
pozostałych miast i tylko 18,4% zamieszkujących wsie. 

Biorąc pod uwagę udział w konkursach o tematyce ekologicznej i przyrodni-
czej, największy odsetek uczestników tych konkursów zamieszkuje wieś (17,7%), 
przy 14,2% udziału zamieszkujących miasta i 12,9% elblążan. Jednocześnie mło-
dzież wiejska w mniejszym stopniu zamierza brać udział w konkursach (11,2%) 
niż zamieszkująca inne miasta i Elbląg (12,4%). 

Znajomość koncepcji zrównoważonego rozwoju zweryfikowano na podstawie 
wyboru przez uczniów określenia, oddającego ich zdaniem jej założenia. Wśród 
odpowiadających uczniów 54,9% mieszkańców Elbląga wskazało poprawną odpo-
wiedź, 60,9% z innych miast i 52,3% z terenów wiejskich. Największy odsetek 
badanych nie znających tego pojęcia stanowili uczniowie zamieszkali na wsi – 
21,7%, następnie elblążanie – 17,5% i zamieszkali w innych miastach – 15,6%. 

Respondentów zapytano, czy przyłączyliby się do akcji, manifestacji lub 
protestu na rzecz ochrony środowiska. Wśród uczniów zamieszkujących Elbląg 
dominowała odpowiedź negatywna, gdyż ich zdaniem od tego są organizacje 
ekologiczne – 43,7%, przy 32,4% oraz 31,4% odpowiadających mieszkańcach 
innych miast oraz wsi. Najczęściej odpowiedź jaką udzielali mieszkańcy innych 
miast była pozytywna w 32,4% a wsi w 31,5%; mieszkańcy Elbląga odpowiedzieli 
tak w 29,9%. Również największa liczba uczniów mieszkających w Elblągu 
kojarzy takie akcje z łamaniem prawa – 7,8%. Podobnie uważa 5,8% uczniów 
mieszkających w innych miastach i 5,1% na wsi. 

Znaczący odsetek pytanych uczniów, bez względu na miejsce zamieszkania 
uważa, że prawo raczej nie chroni skutecznie przyrody; zamieszkali w Elblągu – 
38,9%, w miastach 49,4% i na wsi 39,0%. 

W kolejnym pytaniu poproszono uczniów o informacje na temat znanych 
działań ekologicznych w miejscu zamieszkania. Uczniowie zamieszkujący Elbląg 
i  wsie odpowiadali najczęściej: segregacja odpadów (34,8% oraz 29,9%), zaś 
mieszkańcy innych miast: budowa kanalizacji (27,2%). Na drugim miejscu w każ-
dej grupie znalazła się odpowiedź „nie wiem”: mieszkańcy Elbląga 24,2%, innych 
miast 25,3% oraz wsi 27,8%. Jednak co czwarty badany nie znał żadnych działań 
ekologicznych prowadzonych w jego otoczeniu. 

Istotną kwestią jest znajomość źródeł zanieczyszczeń w miejscu zamieszkania. 
Poproszono więc badanych o wskazanie trzech największych źródeł zanieczyszcze-
nia w Elblągu. Bez względu na miejsce zamieszkania, młodzież wskazała na 
pierwszym miejscu spaliny samochodowe: mieszkańcy Elbląga, innych miast i wsi 
odpowiednio: 32,0, 30,0 i 26,0%. Na drugim miejscu mieszkańcy Elbląga, ana-
logicznie jak mieszkańcy wsi, wymienili dymy z kominów fabrycznych (28,5 
i  25,3%), a na trzecim śmieci komunalne, rozumiane jako odpady stałe (13,4 
i 17,0%). Mieszkający w innych miastach na drugim miejscu umieścili ścieki 
komunalne (18,2%), a na trzecim śmieci komunalne (16,9%). 

W celu określenia zróżnicowania zachowań zbadano, jakie postawy proekolo-
giczne deklarują badani uczniowie. Największy odsetek uczniów, którzy nie brali 
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udziału w akcjach ekologicznych zamieszkuje Elbląg (18,2%), podczas gdy wśród 
mieszkańców innych miast i wsi wynosi on odpowiednio 7,1% i 10,1%. Również 
odpowiedź „często biorę udział”, uczniowie mieszkający w Elblągu zaznaczali wyraź-
nie rzadziej (4,1%) niż uczniowie zamieszkujący inne miasta (16,0%) i wsie (9,4%). 

Na pytanie, czy w twoim domu segreguje się śmieci, najwięcej negatywnych 
odpowiedzi udzielili mieszkańcy Elbląga – 40,4%, następnie innych miast – 38,2% 
i wsi – 37,2%. Jeśli chodzi o segregacje wszystkich śmieci to okazało się, że 
największy odsetek takich gospodarstw znajduje się w innych miastach (17,3%), 
potem w Elblągu (14,2%) a najmniej na wsi (12,3%).  

Mieszkający w Elblągu (25,3%) stanowili najmniej liczną grupę spośród bada-
nych, niezwracającą uwagi na rodzaj opakowania, w którym kupują napoje; porów-
nawczo na wsi i w innych miastach odpowiednio 27,4% i 30,2%. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że najwięcej napojów kupowanych jest w butelkach 
plastikowych, potem w kartonach, a najmniej w butelkach szklanych. 

Ładowarkę telefoniczną po naładowaniu aparatu odłącza najwięcej uczniów 
mieszkających na wsi – 65%, w miastach 58,7%, w Elblągu najmniej – 55,4%. 
Mimo wiedzy na temat zużywania w ten sposób zbędnej energii elektrycznej, 
mieszkańcy Elbląga są najmniej gotowi na zmianę swojego zachowania – aż 36,8% 
zadeklarowało, że nie zmieni swego postępowania; 30,7% mieszkańców innych 
miast i 28,9% mieszkańców wsi.  

Czy wychodząc ostatni z pomieszczenia wyłączasz światło? Takie zachowanie 
jest najmniej popularne wśród mieszkańców Elbląga (66,6%), następnie miesz-
kańców innych miast (72,5%) i wsi (67,1%).  

Najmniej elblążan reguluje wodę (zakręca i odkręca) w zależności od potrzeb 
– 70,8%, podczas gdy mieszkańcy innych miast w 79,1%, a wsi w 75,5%. 

Znajomością miejsc, w których można zostawić zużyte baterie wykazali się 
w  największej liczbie mieszkańcy innych miast – 72,9%. W tym zakresie elblą-
żanie (68,8%) nieznacznie wyprzedzają mieszkańców wsi (68,2%). Najczęściej 
jako miejsce zbiórki zużytych baterii uczniowie wskazywali szkołę i sklepy, 
odpowiednio: mieszkańcy Elbląga – 60 i 18%, mieszkańcy innych miast – 44,5 
i 37,2%, mieszkańcy wsi – 45 i 31,2%.  

Czwartym badanym obszarem była świadomość ekologiczna. Na początku 
zapytano respondentów o ocenę działalności władz gminy w zakresie ochrony 
środowiska. Odpowiedzi można było udzielić w skali sześciostopniowej. Ucznio-
wie zamieszkujący Elbląg znacznie wyżej ocenili działania władz własnej gminy 
(średnio 3,1) niż mieszkańcy innych miast (1,1) lub wsi (1,4). We wszystkich 
grupach dominującą była nota 3, choć najrzadziej wystąpiła ona wśród mieszkań-
ców Elbląga – 39,5%, wsi i innych miast odpowiednio 40,5 oraz 45,3%. 

Stan środowiska naturalnego Elbląga i okolic oceniany jest jako bardzo dobry 
jedynie przez 3,5% mieszkańców Elbląga, 2,7% innych miast i 2,5% wsi. Większa 
część mieszkańców wsi uważa, że należy go poprawić (45,2%). Tego zdania jest 
również 32,4% mieszkańców innych miast i 37,5% elblążan. 

Największy odsetek mieszkańców Elbląga (5,8%) spośród pozostałych grup 
uważa, że jego miejsce zamieszkania jest w zupełności miejscowością ekologiczną; 
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mieszkańcy innych miast sądzą tak w 3,2% a wsi w 1,8%. Odmienne zdanie 
wyraża 19,3% mieszkańców Elbląga, 26,4% wsi i 30,2% innych miast. 

Tylko 32,9% badanych mieszkających w Elblągu interesuje się projektem 
przekopu Mierzei Wiślanej. Wśród mieszkańców innych miast i wsi odsetek ten 
wynosi odpowiednio 24,9 i 25,3%. Niewielu uczniów nie posiada wiedzy na temat 
przekopu Mierzei; wśród mieszkańców Elbląga jest to 28,3%, wśród mieszkają-
cych w innych miastach 40,9%, a na wsiach 35,0%. 

Na pytanie o stosowanie w przyszłości zasad ekologicznych we własnym 
domu, 9% spośród mieszkańców Elbląga odpowiedziało, iż nie zamierza stosować 
tych zasad. Wśród mieszkających w innych miastach sądzi tak 3,6%, na wsi 4,7%. 
Zdecydowanie opowiedziało się za stosowaniem zasad ekologicznych 26,2% miesz-
kających w innych miastach, co stanowiło najwyższy odsetek, mniej w Elblągu – 
23%, a najmniej na wsiach – 21,3%.  

Kształcenie na kierunkach związanych z ochroną środowiska  zadeklarowało 
3,4% mieszkańców Elbląga, 3,6% mieszkających na wsi i 2,2% w innych miastach.  

Mieszkańcy Elbląga mają również najmniejsze poczucie odpowiedzialności za 
środowisko miasta i regionu – tylko 11% czuje się odpowiedzialnych za jego stan; 
mieszkańcy innych miast – 12% i wsi – 12,6%.  

Największy odsetek mieszkańców Elbląga wskazuje na niski stan swojej 
świadomości ekologicznej (28,8%). Takiej odpowiedzi udzieliło 25,8% mieszkają-
cych w innych miastach i 19,9% zamieszkujących wieś. 

Wielu badanych uważa, że nawet najdrobniejsze działania mają wpływ na stan 
środowiska przyrodniczego: spośród mieszkańców Elbląga 41,3%, innych miast 
41,4%, wsi 39,8%. Część uczniów mieszkających w Elblągu uważa jednak, że nie 
ma wpływu na stan środowiska (5,8%), tylko 1,3% z innych miast i 1,8% miesz-
kańców wsi. 

W życiu codziennym nie wykorzystuje wiedzy ekologicznej 6,9% mieszkań-
ców Elbląga, 5,3% innych miast i 5,1% wsi. Również w przypadku odpowiedzi: 
raczej tak i tak, mieszkańcy Elbląga wybierali je rzadziej niż pozostali respondenci 
– odpowiednio 51,7% i 7,6%, podczas gdy mieszkańcy innych miast oraz wsi 
wybierali odpowiednio: 57,8 i 9,3% oraz 58,4 i 7,6%.  
 
 
 

3. Podsumowanie 
 
 

Presja człowieka na środowisko przyrodnicze i jego zasoby narasta. Jest to 
stała progresja w społeczeństwie konsumpcyjnym. Jednak sposób ingerencji może 
być zróżnicowany. Zależy on nie tylko od poziomu technicznego i ekonomicznego 
społeczeństwa, ale również od stanu wiedzy ekologicznej oraz homeostazy środo-
wiskowej. 

Mieszkańcy Elbląga w kwestiach wiadomości na temat środowiska przyrodni-
czego regionu wykazali mniejszą wiedzę niż rówieśnicy zamieszkujący inne miasta 
lub wsie. Również w grupie pytań dotyczących wiadomości i opinii na temat 
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ekologii wypadli statystycznie słabiej niż rówieśnicy mieszkający poza Elblągiem. 
Z udzielonych odpowiedzi wynika też, iż nie częściej niż inni biorą udział 
w akcjach ekologicznych, segregują śmieci, wyłączają z sieci zbędne urządzenia 
elektryczne. W obszarze świadomości ekologicznej w zakresie działań na rzecz 
ochrony środowiska prezentują oni jednak wyższe wiadomości niż rówieśnicy 
z innych miast i wsi. Natomiast rzadziej od nich deklarują życie zgodne z zasadami 
ekologii, mniej czują się odpowiedzialni za stan środowiska i rzadziej korzystają 
z posiadanej wiedzy w praktyce. 

Dlaczego pojawiają się sprzeczności między wiedzą i poglądami ludzi, a co-
dziennym działaniem mającym wpływ na stan środowiska? To pytanie nabiera 
szczególnego znaczenia, jeśli uświadomimy sobie, że respektujemy działania gospo-
darcze i społeczne mając świadomość, że pogłębiają one problemy ekologiczne. 
Równocześnie akceptujemy działania ekoinżynierii. Ich respektowanie jest prze-
szkodą w tworzeniu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej. W edukacji 
ekologicznej należy więc dążyć do przewartościowania norm etycznych motywu-
jących działania człowieka. Odpowiednia świadomość ekologiczna jest niezbędna 
do tego, aby młody człowiek, obywatel UE, potrafił jednoznacznie określić swój 
stosunek do powyższych dylematów. 

Młodzież szkolna znajduje się w okresie tworzenia swojego pokoleniowego 
systemu wartości i decyzji dotyczących przyszłości. Warunki te oraz naturalna jej 
skłonność do idealizacji poglądów powodują, że jest to grupa szczególnie wrażliwa 
na kształtowanie postaw. Z wielu względów jest ona między innymi podatna na 
przynależność do grup społecznych, w których kształtowana jest świadomość 
grupowa. 

Myślenie, że jeśli młodzież posiada: wiedzę, postawy i wyobrażenie o środo-
wisku to staje się wrażliwym jego użytkownikiem, jest typem myślenia nakazo-
wego. L. Domka [1] twierdzi, że szerokie znaczenie świadomości ekologicznej 
obejmuje „całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku jako miejscu 
życia i rozwoju człowieka (społeczeństwa)”. Należy więc w pracy dydaktycznej 
zwrócić uwagę na relacje społeczeństwo – środowisko. Ważną kwestią jest wska-
zywanie związku działalności gospodarczej człowieka oraz, co ważne, jego 
codziennych zachowań z dewastacją i degradacją przyrody. Zniszczenie elemen-
tów przyrodniczych środowiska jest konsekwencją określonych zachowań spo-
łecznych.  

Spostrzeganie ekologicznych następstw własnych czynów, a także czułość na 
relacje człowiek – środowisko w wymiarze społecznym, jest podstawą „sumienia 
ekologicznego człowieka” (może składać się na nie odpowiedzialność za życie, 
potencjał genetyczny i różnorodność ekosystemów). 

Kształtowanie świadomości ekologicznej musi być elementem dydaktyki, stale 
weryfikowanym wskutek intensywnego rozwoju cywilizacji technicznej. Kształto-
wanie tej świadomości powinno być także szczególnie traktowane zarówno wśród 
celów wychowawczych, jak i dydaktycznych. 

Edukacja ekologiczna przynosi najlepsze efekty w działaniach w mikroskali 
społecznej [2], w grupach lokalnych, w których panują relacje bezpośrednie. 
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Ponadto należy zmieniać metody edukacji ekologicznej. Istnieje bowiem wyraźna 
potrzeba sięgnięcia do metod spoza kanonu powszechnie stosowanego w szkołach, 
a więc do metod wykorzystywanych w innych dziedzinach życia. Przeszkodą jest 
jednak brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli do takich działań [3]. 
Wiedza jest być może warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do dzia-
łania [4]. Kształcenie w zakresie edukacji ekologicznej zostało nakazowo poddane 
tendencji polegającej na dostarczaniu szerokiej wiedzy, słabo przekładającej się 
na  zdolności do jej praktycznego zastosowania. Kształcenie świadomości oraz 
wymierne przedstawianie naszego wpływu na stan środowiska w zakresie korzyści 
społecznych i ekonomicznych może zmienić tę sytuację. Wzbogacanie świado-
mości i używanie jej do rozwiązywania problemów zwiększa zdolność i skutecz-
ność działania. Kształci młodego człowieka, który potrafi realnie działać w świecie 
szybko zmieniającej się rzeczywistości. 
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ENVIRONMENTAL  AWARENESS  OF  YOUNG  PEOPLE 

OF  SECONDARY  SCHOOLS  ELBLAG 

 
 
Abstract: The paper presents results of a survey on various aspects of environmental awareness of 
young people studying in the Elblag secondary schools. The study involved 1067 students of Elblag 
schools. Against the background of students living in the surrounding towns and villages, the state of 
environmental awareness is set as a result of the activities of Elbląg municipal institutions which 
educate in this direction. It was also made an attempt to identify effective directions for further action 
in the field of youth education in the field of ecology. 
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SZACOWANIE  EMISJI  AMONIAKU 
Z  MINERALNYCH  NAWOZÓW  AZOTOWYCH 

W  ŚWIETLE  WYNIKÓW  DOŚWIADCZENIA  POLOWEGO 

Straty amoniaku w produkcji rolniczej to nadal istotny problem gospodarczy i środowiskowy. Jego 
podstawowym źródłem jest  produkcja zwierzęca, która w 70% odpowiada za uwalnianie się tego 
gazu na kolejnych etapach zagospodarowania i utylizacji odchodów zwierzęcych. Pozostałe 30% 
amoniaku ulatnia się z innych źródeł rolniczych, w tym głównie z mineralnych nawozów azotowych. 
Zatem ograniczanie gazowych strat amoniaku w rolnictwie oznacza również doskonalenie technologii 
i warunków stosowania tego rodzaju nawozów. Badania szacowania emisji amoniaku z saletry 
amonowej i mocznika wykonano w konkretnych warunkach produkcji rolniczej w dwóch żuławskich 
gospodarstwach rolnych. Podczas przeprowadzonych kampanii polowych, emisja amoniaku, mie-
rzona do upływu trzeciej doby od zastosowania nawozu, była wyraźnie zróżnicowana i w zależności 
od rodzaju nawozu i uprawy, bądź miejsca jego zastosowania, wynosiła od 2,1 do 20,2 kg N-NH3·ha-1. 
Szczególnie wysoką emisję tego gazu obserwowano podczas stosowania mocznika na użytkach zie-
lonych i to bez względu na dawkę i termin jego aplikacji, gdzie straty amoniaku wynosiły od 21,5 
do 33,6% N-NH3 w stosunku do pierwotnie zastosowanej dawki azotu. 
 
 
 

Wprowadzenie 
 
 

Amoniak z uwagi na jego szkodliwe działanie w troposferze, jak również 
negatywny wpływ na ekosystemy lądowe i wodne jest zaliczany do głównych 
antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Emisja gazu, a ści-
ślej jego mokra i sucha depozycja, są jedną z przyczyn zakwaszania gleby, eutro-
fizacji zbiorników wodnych, tworzenia materii zawieszonej, czy też nieprzyjem-
nego zapachu w pobliżu licznych źródeł emisji [1, 2, 3]. Procesy, których skutkiem 
jest uwalnianie amoniaku, są na ogół dostatecznie poznane, jednak nie zawsze 
łatwe do opisania w sposób ilościowy. Wśród podstawowych źródeł i przyczyn 
rozpraszania tej formy azotu w segmencie rolniczym wymienia się najczęściej 
produkcję zwierzęcą, a wraz z nią ulatnianie się amoniaku z odchodów zwie-
rzęcych. Ze współczesnych badań wynika, że amoniak, którego źródłem są nawozy 
naturalne, stanowi około 70% całkowitej emisji amoniaku pochodzącej z działal-
ności rolniczej [4]. Pozostałe 30% ulatniającego się gazu pochodzi z innych źródeł, 
w tym głównie z mineralnych nawozów azotowych. Według Sommera i wsp. [5], 
straty azotu z tego tytułu mogą zawierać się w szerokim przedziale od bliskich zera 
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do nawet 50% w stosunku do zastosowanej dawki azotu ogółem i zależą głównie 
od techniki aplikacji oraz rodzaju zastosowanego nawozu. Ponadto do czynników, 
które mogą mieć wpływ na ulatnianie się amoniaku, autorzy zaliczają warunki 
klimatyczne (temperaturę, szybkość wiatru, opady) oraz właściwości fizykoche-
miczne gleby, w tym zawartość wapnia, pojemność sorpcyjną gleby wobec katio-
nów i jej kwasowość. Misselbrook i wsp. [6] wśród wielu mineralnych nawozów 
azotowych, charakteryzujących się stosunkowo wysokim potencjałem uwalniania 
amoniaku, wymieniają mocznik, saletrę amonową, rzadziej siarczan amonowy. Po 
ich zastosowaniu należy liczyć się z gazowymi stratami azotu w formie amoniaku, 
w przypadku mocznika do 23% na użytkach zielonych i do 11,4% na gruntach 
ornych, natomiast w przypadku saletry amonowej odpowiednio do 1,6 i 0,8%. 
Zdaniem innych autorów [7], straty amoniaku z mocznika mogą być znacznie 
wyższe i w zależności od wcześniej opisanych czynników glebowo-klimatycznych, 
mogą kształtować się w przedziale od 20 do nawet 60%, przy czym największe 
straty tego składnika występują przy powierzchniowym stosowaniu nawozu, tj. bez 
jego wymieszania z glebą, np. na użytkach zielonych. Według Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami [4], w Polsce roczna emisja amoniaku do 
atmosfery z nawozów mineralnych wynosiła w 2009 roku 80,5 Gg N-NH3. Zatem 
ograniczanie zanieczyszczeń powietrza amoniakiem z rolnictwa jest możliwe także 
poprzez poprawę technologii i zmianę zasad stosowania nawozów mineralnych. 

Celem pracy jest przedstawienie wyników oceny ilościowej emisji amoniaku 
z saletry amonowej i mocznika po ich zastosowaniu głównie na użytkach zielo-
nych. Badania wykonano w latach 2004-2011, w dwóch towarowych żuławskich 
gospodarstwach rolnych, specjalizujących się w produkcji mleka. 
 
 
 

1. Materiał i metody badań 
 
 

Większość doświadczeń polowych przeprowadzono w gospodarstwie demon-
stracyjnym, oznaczonym umownie kodem J1, gdzie na łące trwałej, położonej na 
madzie średniej pylastej, wytyczono dla celów doświadczalnych poletko o po-
wierzchni 100 m2. Na ruń łąkową o przeważającej wysokości 10 cm rozsiewano 
ręcznie saletrę amonową i mocznik w dawce 60 kg N·ha-1, w różnych latach 
i okresach wegetacyjnych, kontrolując przy tym masę ulatniającego się amoniaku 
przez okres 72 godzin po zastosowaniu nawozu. W drugim gospodarstwie de-
monstracyjnym, oznaczonym kodem K2, na poletko doświadczalne o powierzchni 
1250 m2, położone na madzie średniej próchniczej i przeznaczone pod pszenicę 
jarą, zastosowano w 2006 roku przedsiewnie saletrę amonową w dawce 60 kg 
N ·ha-1. Zabieg nawożenia wykonano techniką rzutową, korzystając z talerzowego 
rozsiewacza nawozów, przy czym nawóz wymieszano z glebą natychmiast po 
zastosowaniu. Doświadczenie z saletrą amonową, przy analogicznej technice nawo-
żenia, przeprowadzono również w 2007 roku w gospodarstwie demonstracyjnym J1. 
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Na wcześniej wyznaczonym obiekcie łąkowym rozsiano saletrę amonową w dawce 
85 kg N·ha-1, jednak w tym przypadku, głównie z powodów technologicznych, 
powierzchnię poletka zwiększono do 2250 m2. W obu wyżej opisanych doświad-
czeniach, masę ulatniającego się amoniaku na poletkach mierzono również do 
upływu trzeciej doby po aplikacji nawozów. W 2012 roku na wyznaczonym 
poletku doświadczalnym gospodarstwa J1 przeprowadzono doświadczenie, stosując 
do nawożenia runi łąkowej mocznik, stabilizowany inhibitorem ureazy NBPT 
(triamid kwasu n-butylotiofosforowego) w ilości 0,5%, o nazwie handlowej 
MoNolit46. Inhibitor NBPT jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu handlo-
wego w krajach UE. Badania wykonano na zlecenie i przy współpracy z krajowym 
dystrybutorem moNolitu46, firmą Keytrade Polska Sp. z o.o. Podczas wszyst-
kich  doświadczeń polowych monitoring emisji amoniaku prowadzono techniką 
mikrometeorologicznej dozymetrii pasywnej [8,9], opracowaną przez Swedish 
Environmental Research Institute w Goeteborgu. Pomiary prowadzono w oparciu o 
24-godzinny czas ekspozycji 32 rurkowych dozymetrów pasywnych [10], powle-
czonych wewnątrz cienką warstwą sorbenta – kwasu szczawiowego, które umiesz-
czano na czterech masztach pomiarowych (rys. 1), ustawianych symetrycznie 
wzdłuż boków poletka doświadczalnego. Gęstość pionowego strumienia amoniaku 
mierzono w czterech różnych przedziałach wysokości, licząc od powierzchni 
źródła emisji, jednak do wysokości nie większej niż 1,8-2,0 m. Związany amoniak 
w postaci szczawianu amonu ekstrahowano z dozymetrów wodą dejonizowaną 
o  objętości 5 cm3 i oznaczano kolorymetrycznie z zastosowaniem autoanalizera 
przepływowego marki FIA compact. Każdorazowo, przed nawożeniem, z wyzna-
czonych poletek doświadczalnych pobierano z warstwy 0-10 cm próbki gleb 
w celu oznaczenia w nich pH (w 1 M KCl). Informacje dotyczące warunków mete-
orologicznych panujących podczas pomiarów, w tym zachmurzenie, opady atmo-
sferyczne oraz temperaturę powietrza, pozyskiwano z automatycznej stacji meteoro-
logicznej UGT, zlokalizowanej w pobliżu gospodarstwa J1. 
 

 
Rys. 1.  Pomiar emisji amoniaku z łąki nawiezionej mocznikiem z dodatkiem NBPT 
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2. Wyniki badań i dyskusja 
 
 

W doświadczeniu polowym (tab. 1) przeprowadzonym wiosną 2004 roku 
w gospodarstwie J1, emisja amoniaku z łąki trwałej, nawożonej saletrą amonową 
w dawce 60 kg N·ha-1, wynosiła po upływie pierwszej doby 3,9 kg N·ha-1 (tab. 2). 
Podczas następnej doby spadła do poziomu 0,3 kg N·ha-1, zaś po upływie trzeciej 
doby kształtowała się na granicy wykrywalności zastosowanej metody pomiarowej. 
Należy dodać, że panujące wówczas warunki pogodowe (małe zachmurzenie, brak 
opadów, stosunkowo wysokie temperatury powietrza) ułatwiały ulatnianie się amo-
niaku z nawozu wysianego na ruń łąkową. Po przeanalizowaniu uzyskanych wy-
ników ustalono, że łączna 72-godzinna emisja amoniaku wynosiła 4,2 kg N·ha-1. 
W stosunku do dawki czystego składnika zastosowanego w nawozie, oznaczało to 
straty azotu rzędu około 7,0%. Tak oszacowany współczynnik emisji amoniaku 
z  saletry amonowej istotnie odbiega od wielkości 0,8% proponowanej przez 
Misselbrooka i wsp. [6], ale jednocześnie jest zgodny z propozycją Whiteheada 
i Raistricha [11], którzy dla tego nawozu wysiewanego na użytki zielone proponują 
również współczynnik 7%. Doświadczenie z saletrą amonową na obiekcie łąkowym 
gospodarstwa J1 powtórzono dwukrotnie. Latem 2006 roku, po ręcznym rozsianiu 
nawozu w dawce 60 kg N·ha-1, oszacowana 72-godzinna emisja amoniaku wynosiła 
3,5 kg N·ha-1, a w kolejnym roku badań, po aplikacji nawozu techniką rozsiewu 
rzutowego w dawce zwiększonej do 85 kg N·ha-1, wynosiła około 7,1 kg N·ha-1 
i  była największa spośród dotychczas oszacowanych. Należy dodać, że zastoso-
wana technika rozsiewu nawozu należała do powszechnie stosowanych w gospo-
darstwie, przy czym panujące wówczas warunki meteorologiczne (tab. 1) ułatwiały 
ulatnianie się amoniaku z nawozu. Również podobny sposób aplikacji zastosowano 
w gospodarstwie demonstracyjnym K2, gdzie szacowano emisję amoniaku z sa-
letry amonowej, stosowanej przedsiewnie w uprawie pszenicy jarej. Po upływie 
trzeciej doby od wysiania nawozu (tab. 2) i wymieszaniu go z glebą, co należy 
wyraźnie podkreślić, oszacowana emisja amoniaku wynosiła tylko 2,1 kg N ·ha-1. 
W tym przypadku zasadnym było przyjęcie współczynnika gazowych strat 
amoniaku w wysokości 3,5% w stosunku do dawki czystego składnika. Oszaco-
wane straty amoniaku z saletry amonowej były zbieżne z wynikami badań iloś-
ciowych, uzyskanymi w warunkach doświadczenia polowego przez Harrisona 
i Webba [7]. Zdaniem autorów, kształtują się one na poziomie nieprzekraczającym 
4% dla gruntów ornych i 10% dla użytków zielonych. Jednak największą emisję 
amoniaku do atmosfery obserwowano podczas stosowania mocznika na użytkach 
zielonych. W trzykrotnie powtórzonym doświadczeniu w latach 2004-2006 na 
obiekcie łąkowym gospodarstwa J1, gdzie pod kolejne odrosty runi stosowano 
mocznik w dawce 60 kg N·ha-1, wynosiła ona od 12,9 do 20,2 kg N·ha-1, licząc do 
upływu trzeciej doby po wysianiu nawozu. Wysoką emisją amoniaku, powodującą 
straty azotu przekraczające 33,6% w stosunku do dawki zastosowanego składnika, 
obserwowano po zastosowaniu mocznika w lipcu 2005 roku przed zbiorem II 
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pokosu, a więc w terminie niezalecanym (dla mocznika) przez „dobre praktyki 
rolnicze”. Jednak straty amoniaku oszacowane po rozsianiu mocznika na użytkach 
zielonych wczesną wiosną 2006 roku, a więc w terminie agrochemicznie dopusz-
czalnym, były niewiele mniejsze i kształtowały się na poziomie 29%. W tym 
przypadku istotny wpływ na ulatnianie się dużych ilości amoniaku miała prawdo-
podobnie temperatura powietrza, która podczas pomiarów okresowo przekraczała 
26ºC (tab. 1). Według Khalila i wsp. [12], tak wysoka temperatura powoduje 
między innymi wzrost aktywności ureazy glebowej, która skutecznie przyśpiesza 
hydrolizę mocznika do amoniaku. W ostatecznym rozrachunku w „skali pola” [13] 
rosną straty azotu, obniża się efektywność produkcji rolniczej gospodarstwa, jak 
również wzrastają zagrożenia środowiskowe. 
 

Tabela 1.  Ogólna charakterystyka warunków glebowo-klimatycznych 
prowadzonych doświadczeń polowych 

Kod 
gosp. 

Rodzaj i miejsce 
zastosowania 

nawozu 

Powierzchnia 
poletka 

(m2) 

Dawka 
azotu  

(kg ·ha–1) 

pH 
gleby 
w KCl  

Data pomiaru  Uwagi 

J1 Saletra amonowa, 
łąka 

  100 60 6,10 13-16.04.04 – bez opadów,         
temp. maks. 19-20ºC 

K2 Saletra amonowa, 
grunt orny 

1250 60 5,94 12-14.04.06 – bez opadów,           
temp. maks. 13-14ºC 

J1 Saletra amonowa, 
łąka 

  100 60 5,00 18-21.07.06 – niewielki deszcz, 
temp. maks. 20-22ºC, 

J1 Saletra amonowa, 
łąka 

2250 85 5,91 17-20.04.07 – bez opadów,           
temp. maks. 12-18ºC 

J1 Mocznik, 
łąka 

  100 60 4,85 20-23.07.04 – przelotny deszcz,          
temp. maks. 19-20ºC 

J1 Mocznik, 
łąka 

  100 60 4,85 4-7. 07.05 – bez opadów, temp. 
maks. 19-26ºC 

J1 Mocznik, 
łąka 

  100 60 4,95 9-12.04.06 – niewielki deszcz, 
temp. maks. 24-26ºC 

J1 Mocznik +NBPT, 
łąka 

  100 60 5,54 6-10.06.11 – bez opadów,              
temp. maks. 26-29ºC 

 

Tabela 2.  Emisja amoniaku z użytków zielonych i gruntów ornych po zastosowaniu saletry amonowej 
i mocznika 

Emisja  amoniaku w kolejnych dobach po 
zastosowaniu nawozów  

w kg  N ⋅⋅⋅⋅ ha-1 straty azotu ogółem w %  
Rodzaj 
nawozu  

Miejsce 
stosowania  

Dawka 
azotu 

(kg · ha -1) 

Technika 
aplikacji  

1 2 3 razem  1 2 3 razem  

Saletra Łąka 60 ręczna    3,9 0,3 0,0   4,2   6,5 0,5 -   7,0 
amonowa GO1 60 rzutowa   1,2 0,9 0,0   2,1   2,0 1,5 -   3,5 

 Łąka 60 ręczna     2,0 1,2 0,3   3,5   3,3 2,0 0,5   6,1 

 Łąka 85 rzutowa    3,6 1,9 1,6   7,1   4,3 2,2 1,8   8,3 

Mocznik Łąka 60 ręczna     7,0 3,9 2,0 12,9 11,7 6,5 3,3 21,5 

 Łąka 60 ręczna   13,2 4,6 2,4 20,2 22,0 7,7 3,9 33,6 

 Łąka 60 ręczna   14,9 2,4 0,1 17,4 24,8 4,0 0,2 29,0 

Mocznik+NBPT Łąka 60 ręczna 4,1 4,6 1,9 10,6 6,9 7,6 3,2 17,7 

1 grunt orny 



38 Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt 15 

 

Należy dodać, że próbki gleb pochodzące z poletek doświadczalnych charaktery-
zowały się wyraźnie kwaśnym odczynem, co nie ułatwiało emisji amoniaku z ba-
danych nawozów. Uzyskane wyniki badań, zwłaszcza w odniesieniu do mocznika, 
potwierdzają coraz częściej pojawiające się uwagi, że stosowanie w nawożeniu 
użytków zielonych azotowych nawozów amidowych, głównie z powodu braku 
możliwości wymieszania ich z glebą, jest nie tylko nieekologiczne, ale i ekono-
micznie nieuzasadnione. Na szczególną uwagę zasługują jednak wyniki pomiarów 
emisji amoniaku uzyskane podczas próby wykorzystania do nawożenia użytków 
zielonych moNolitu46, czyli mocznika stabilizowanego NBPT, zastosowanego 
wiosną 2011 roku w gospodarstwie J1. Doświadczalnie wykazano, że w tym przy-
padku emisja amoniaku z mocznika była wyraźnie mniejsza i nie przekraczała 
10,6 kg N-NH3·ha-1. Pozwala to przypuszczać, że nawet podczas nawożenia użyt-
ków zielonych możliwa jest redukcja strat azotu w stosunku do tradycyjnego mocz-
nika o co najmniej 30-40%. W ocenie całokształtu emisji amoniaku ze źródeł 
rolniczych w Polsce, w tym emisji z nawozów mineralnych, a także w świetle 
przedstawionych wyników badań polowych, zaproponowany w latach 90. przez 
Klaassena [14] współczynnik emisji 9,8% N wydaje się mało przydatny. Kierując 
się aktualnymi danymi statystycznymi [4], dotyczącymi asortymentu nawozów 
azotowych (saletra amonowa i mocznik), najczęściej produkowanych i stoso-
wanych w krajowym rolnictwie, a także ich ilości (około 900 Gg czystego azotu 
zużytego w 2006 roku przez polskie rolnictwo), emisję azotu z tego tytułu nale-
żałoby ocenić na poziomie przekraczającym 90 Gg. Staje to w pewnej sprzeczności 
z krajową oceną emisji amoniaku ze źródeł rolniczych, szacowaną obecnie na około 
263 Gg i wskazuje na pewne jej niedoszacowanie, zwłaszcza w łącznej ocenie strat 
amoniaku z produkcji roślinnej i z tzw. innych źródeł rolniczych (bez produkcji 
zwierzęcej). 
 
 
 
3. Wnioski 
   
 
1. Gazowe straty amoniaku z użytków zielonych nawożonych saletrą amonową 

kształtowały się w przedziale od 6,1 do 8,3% w stosunku do czystego składnika. 
Po upływie trzeciej doby od rozsiania nawozu były one co najmniej dwukrotnie 
wyższe niż analogiczne straty amoniaku rejestrowane na gruntach ornych. 

2. Największą emisję tego gazu obserwowano podczas stosowania mocznika do 
nawożenia użytków zielonych. Bez względu na  termin  jego  wysiewu, straty 
amoniaku wynosiły od 21,3 do 33,6% w stosunku do zastosowanej dawki azotu 
w nawozie. 

3. Wyniki uzyskane podczas realizacji doświadczeń polowych jednoznacznie wska-
zują, że stosowanie typowych nawozów amidowych w nawożeniu użytków 
zielonych nie powinno być zalecane, chociażby z powodu zagrożeń środowi-
skowych. 
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4. Skuteczna redukcja strat amoniaku, sięgająca co najmniej 30-40% w stosunku 
do tradycyjnego mocznika, jest możliwa po uprzedniej jego stabilizacji inhibi-
torem ureazy NBPT. 
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ESTIMATION  OF  AMMONIA  EMISSION  FROM  CHOOSEN  MINERAL 

FERTILIZERS  ON  THE  BASE  OF  FIELD  MEASUREMENTS 

 
 
Abstract: Ammonia losses from agricultural production are a significant economic and ecological 
problem. Main source of it (about 70%) is animal production, especially ammonia emission during 
storing and utilization stages of natural fertilizers. The rest of 30% of ammonia losses is associated 
with other agriculture sources mainly during application  synthetic nitrogen fertilizers. Limitation of 
ammonia losses from agriculture is also in improvement of technology and conditions of its 
application to the land. Measures of estimation of ammonia emissions from ammonium nitrate and 
urea were carried out in two farms at Zulawy, in agriculture production conditions. Field 
measurements of ammonia emission were carried out in three days period from application. Results 
fluctuated between 2,1 and 20,2 kg N-NH3⋅ha-1 and was related to kind of fertilizers, crops and place 
of application. Especially high value of ammonia emission, without relation to amount of fertilizer 
and term of application, was observed during application of urea on grassland. In this case losses 
were 21 to 33,6 % N-NH3 in relation to applied amount. 
 
 



 

Jarosław Niedojadło 
Włodzimierz Przybylski 
 

WPŁYW  PARAMETRÓW  TECHNOLOGICZNYCH 
NAGNIATANIA  TOCZNEGO 

NA  CHROPOWATOŚĆ  POWIERZCHNI 
CZĘŚCI  KLASY  WAŁEK 

W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni 
wałków ze stali C45. Badania przeprowadzono na serii próbek o średnicy 56 mm na tokarce CNC 
z użyciem nagniataka z tensometrycznym pomiarem siły nagniatania podczas obróbki. 

 
 

Wprowadzenie 
 

Konstrukcje nowoczesnych tokarek CNC oferują coraz większe możliwości 
technologiczne oraz dokładności obróbki w zakresie 6÷7 klasy. Współczesne 
narzędzia tokarskie, np. z płytkami typu Wiper, umożliwiają osiąganie chropo-
watości powierzchni o Ra ≥ 0,3 µm [1], co pozwala w wielu sytuacjach na 
wyeliminowanie obróbki wykończeniowej przez szlifowanie. Szczególne znacze-
nie ma w tym przypadku zastosowanie ostrzy borazonowych lub z ceramiki narzę-
dziowej, umożliwiające obróbkę toczeniem materiałów o twardościach do 60 HRC. 
W operacjach tokarskich jest także możliwość zastosowania zabiegów obróbki 
gładkościowej przez nagniatanie, przez co uzyskuje się chropowatość Ra w za-
kresie od 0,1 do 0,4 µm [2, 3]. Jednak powierzchniowa obróbka plastyczna nagnia-
taniem [4] stwarza wiele problemów związanych z doborem optymalnych para-
metrów technologicznych, gdyż nie jest on tak prosty jak w przypadku znanego od 
lat toczenia. Z tego względu zaprojektowano narzędzie specjalne do nagniatania 
tocznego oraz podjęto badania doświadczalne mające na celu wyznaczenie zależ-
ności funkcyjnej, umożliwiającej dobór warunków obróbki. Wybrane wyniki tych 
prac przedstawiono w niniejszym artykule. 
 
 

1. Konstrukcja narzędzi do nagniatania tocznego 
 

1.1. Narzędzie do nagniatania tocznego krążkiem 
 

Dla potrzeb badań procesu nagniatania tocznego krążkiem, opracowano spe-
cjalną konstrukcję narzędzia, przedstawioną na rysunku 1. Narzędzie wyposażone 
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jest w standardowy chwyt trzonkowy 25x25 mm. W korpusie narzędzia (1) 
umieszczono suwak (2) z obsadą krążka (3). Krążek (5) o specjalnej konstrukcji 
i  średnicy 40 mm jest osadzony na łożysku kulkowym (6), zamontowanym na 
czopie (4). Siła nagniatania uzyskiwana jest przez odkształcanie sprężyny (8) 
podczas dosuwu narzędzia do powierzchni obrabianej. Wartość siły określana jest 
przy użyciu siłomierza tensometrycznego (10), wbudowanego w zespół śruby (9) 
służącej do regulacji napięcia wstępnego sprężyny. W korpusie śruby znajduje się 
tulejka z naklejonymi na wewnętrznej powierzchni tensometrami foliowymi (pełny 
mostek), przewody wyprowadzone są poprzez gniazdo (11). Narzędzie wraz z siło-
mierzem było kalibrowane mechanicznie. Dla tego narzędzia największe wartości 
siły nagniatania nie powinny przekraczać 2800 N.  
 
 

 
Rys. 1.  Konstrukcja nagniataka tocznego krążkowego 
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 Wymiana krążka, na przykład o innym promieniu zaokrąglenia Rk, polega na 
zdjęciu pierścienia osadczego (7) i ściągnięciu krążka (5) wraz z łożyskiem (6)  
z czopa (4). Konstrukcję krążka stosowanego w badaniach przedstawiono na ry-
sunku 2. 
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Rys. 2.  Konstrukcja krążka nagniatającego stosowanego w badaniach 

 
 
1.2. Urządzenie elektroniczne do pomiaru siły nagniatania 
 

Realizacja pomiaru siły nagniatania z wykorzystaniem siłomierzy tensome-
trycznych wymaga użycia dodatkowej aparatury pomiarowej w postaci mostka 
tensometrycznego. Zastosowanie w warunkach produkcyjnych urządzenia labora-
toryjnego jest kłopotliwe i stwarza możliwość łatwego uszkodzenia kosztownego 
sprzętu. Ponadto, mając na uwadze planowane przemysłowe wykorzystanie tych 
narzędzi, opracowano własną konstrukcję warsztatowego mostka tensometrycz-
nego z wyświetlaczem cyfrowym (rys. 3). W konstrukcji tej wykorzystano moduł 
wzmacniacza czujników tensometrycznych AT-5102 gdańskiej firmy SPAIS, a jako 
wyświetlacza cyfrowego użyto miernik tablicowy V629 do pomiaru napięć stałych 
(MERATRONIK – Warszawa). Do zasilania wzmacniacza użyto napięciowy układ 
zasilający woltomierza. Urządzenie to, przedstawione na rysunku 4, jest przystoso-
wane do współpracy z układami tensometrycznymi pełno- lub półmostkowymi. 
Przyrząd i narzędzia nagniatające, po wspólnej kalibracji mechanicznej, stanowią 

Rk 
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3 
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integralną całość. Przeprowadzone badania wykazały, że urządzenie jest wygodne 
w użyciu. Jego zaletą okazało się wyjście cyfrowe woltomierza, stwarzające możli-
wość rejestracji sygnałów na komputerze i wykorzystania ich do ewentualnego 
sterowania adaptacyjnego procesem nagniatania. 
 

 
Rys. 3.  Schemat blokowy elektronicznego urządzenia do pomiaru siły nagniatania 

 
 

 
Rys. 4.  Urządzenie elektroniczne do pomiaru siły nagniatania oraz narzędzia 

do nagniatania ślizgowego i tocznego 
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1.3. Programowanie obróbki z uwzględnieniem pomiaru 
siły nagniatania 
 

Proces ustawiania siły nagniatania z wykorzystaniem opracowanego urządze-
nia do pomiaru siły, przedstawiono na przykładzie realizacji obróbki na tokarce 
CNC z układem sterowania SINUMERIK 810T. W programie sterującym obróbką, 
dla każdej powierzchni nagniatanej (z inną siłą) należy przypisać odrębny korektor 
oraz jeden dodatkowy korektor wykorzystywany podczas ustawiania siły nagnia-
tania. Po zabiegu toczenia dokładnego, narzędzie dosuwane jest według programu 
do powierzchni obrabianej na odległość 5 mm (rys. 5). Następnie obrabiarka zostaje 
unieruchomiona przez polecenie „stopu bezwarunkowego M00”, po czym operator 
ręcznie dosuwa narzędzie do powierzchni przedmiotu (dosuw z inkrementem), 
obserwując jednocześnie wskazania przyrządu pomiarowego. Punkt styku narzę-
dzia z powierzchnią obrabianą sygnalizowany jest przez zmianę wskazań przy-
rządu. Dosuw narzędzia realizowany jest do momentu osiągnięcia wymaganej siły 
nagniatania, co określa operator w oparciu o wskazania przyrządu i charakte-
rystykę narzędzia wyznaczoną podczas kalibracji mechanicznej (3). Po uzyskaniu 
wymaganej pozycji narzędzia, należy odczytać z ekranu systemu CNC wartość 
zrealizowanego przesunięcia względem punktu zatrzymania programu, a następnie 
wycofać go do pozycji wyjściowej (2). Różnica między odczytaną wartością 
dosuwu a zadeklarowaną odległością narzędzia od przedmiotu obrabianego (2) 
stanowi wartość korekty, którą należy wpisać do pamięci korektora przypisanego 
nagniatanej powierzchni. 

Zabieg nagniatania należy programować na wymiar nominalny obrabianej 
powierzchni, gdyż wartość wymaganego dosuwu (niezbędnego do odkształcenia 
sprężyny w narzędziu nagniatającym) jest uwzględniona jako korekta ustawienia 
narzędzia.  
 

 1 

2 

3 

3 

 
Rys. 5.  Schemat ustawiania siły nagniatania na tokarce CNC 
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2. Badania laboratoryjne nagniatania próbek o różnej twardości 
 
 
2.1. Analiza czynnikowa 
 

Badania eksperymentalne przeprowadzono w celu wyznaczenia doświad-
czalnych zależności funkcyjnych, ujmujących wpływ wytypowanych parametrów 
obróbki na chropowatość powierzchni po nagniataniu Ran.  
Ze względu na ograniczoną objętość opracowania, analiza czynnikowa została 
przedstawiona w zawężonym zakresie. Ustalono, że będzie badany wpływ sześciu 
czynników na chropowatość powierzchni po nagniataniu, ujęty ogólną zależnością: 

 Ran = f (HV, F, Rk, f, i, v) (1) 

gdzie: 
 F – siła docisku, 
 Rk – promień zaokrąglenia krążka, 
 f – posuw nagniatania, 
 i – liczba roboczych przejść nagniatających, 
 v – prędkość obwodowa nagniatania, 
 HV – twardość materiału obrabianego. 

Jako czynniki stałe przyjęto: 
• materiał obrabiany, 
• chropowatość powierzchni przed nagniataniem, 
• czynnik chłodząco-smarujący, 
• obrabiarkę – tokarkę uchwytowo-kłową TUR-50 CNC (rys. 7), 
• narzędzie, czyli nagniatak krążkowy (rys. 1). 
 Materiałem obrabianym była stal węglowa konstrukcyjna C45, często stoso-
wana w badaniach procesu nagniatania oraz skrawania jako materiał porównawczy. 
Dla tej stali możliwe jest osiągnięcie różnych własności plastycznych materiału 
w wyniku przeprowadzonej obróbki cieplnej. Sposób różnicowania twardości stali 
C45 poprzez zmianę jej struktury metalograficznej, w wyniku obróbki cieplnej, jest 
powszechnie stosowany w przemyśle. 
 Chropowatość powierzchni przed nagniataniem jest ważnym czynnikiem wpły-
wającym na efekty wygładzania wskutek plastycznego odkształcenia nierówności. 
W literaturze można znaleźć przykłady [3] uzależnienia wartości chropowatości po 
nagniataniu od chropowatości wejściowej, tzn. po toczeniu (ewentualnie szlifowa-
niu zgrubnym). Przyjęcie jako czynnika badanego chropowatości powierzchni po 
toczeniu, związane byłoby ze stosowaniem próbek o pięciu różnych chropowa-
tościach, wymaganych planem badań. Realizowany w badaniach wariant technolo-
giczny zakładał, że wymagana dokładność obrabianych powierzchni (7÷8 kl.) ma 
być osiągana przed nagniataniem w wyniku toczenia; zgodnie z ogólnie przyjętymi 
w budowie maszyn zasadami, błędy kształtu i nierówności powierzchni powinny 
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zawierać się w polu tolerancji. Dla przykładowego zakresu średnic 10÷250 mm, 
wartość pola tolerancji (h7) waha się w granicach 18÷23 µm, stąd maksymalna 
wysokość profilu chropowatości Rm po toczeniu nie powinna przekraczać 11,5 µm 
oraz Ra = 1,9 µm [5]. Nieco szerszy zakres chropowatości, Ra = 1,25÷2,5 µm, 
stosowany jest w przemyśle dla powierzchni dokładnie toczonych. Jednak uzys-
kanie w tak wąskim przedziale pięciu grup próbek, o różnych wartościach chro-
powatości powierzchni toczonych, byłoby trudne do realizacji z powodu zbyt 
małych różnic pomiędzy ich wartościami. Mogłoby to zakłócić przebieg ekspery-
mentu i analizę uzyskanych wyników. Dlatego m.in. w pracy przyjęto chropo-
watość powierzchni jako czynnik stały o wartości Rat = 1,25 ±0,2 µm. Wartość ta 
jest osiągana w wyniku toczenia dokładnego na współczesnych tokarkach NC. 

Jako czynnik chłodząco-smarujący przyjęto olej maszynowy 26, który ko-
rzystnie wpływa na efekty obróbki oraz ogranicza zużycie elementu nagniatają-
cego [2].  
 
 
2.2. Plan badań 
 

Badania doświadczalne przygotowano i zrealizowano w oparciu o plan rotalny 
PS/DS-P:λ(λ), przy założonym obszarze zmienności wartości wielkości wejścio-
wych na hiperkuli, dla którego stosuje się pięć wartości unormowanych {-α,-1, 0, 
+1, +α }, gdzie dla sześciu zmiennych α = 2,8284 [6, 7]. Głównym kryterium 
wyboru planu badań była duża informatywność. Plan badań oraz ujęte w nim 
rzeczywiste wartości czynników badanych przedstawiono w tabeli 1. 
 
 
2.3. Próbki do badań 
 

W badaniach zasadniczych stosowano próbki walcowe (rys. 6) o smukłości  
l/d ≤ 1,5, przystosowane do mocowania w uchwycie trójszczękowym bez podparcia 
kłem. Jako materiał wyjściowy przyjęto pręty walcowane ze stali C45; po operacji 
cięcia prętów na półfabrykaty wybrano losowo 7 próbek, które poddane zostały 
badaniom składu chemicznego metodą spektralną. Wyniki badań potwierdziły 
zgodność składu chemicznego z wymaganiami normy PN-93/H-84019 dla stali 
węglowych konstrukcyjnych wyższej jakości. Po obróbce zgrubnej, próbki wyża-
rzano normalizująco. Następnie podzielono je na grupy (wg planu badań) i prze-
prowadzono hartowanie oraz odpuszczanie niskie 473÷523 K, średnie (623÷673 K) 
i wysokie (773÷823 K) w celu osiągnięcia wymaganych w badaniach struktur 
odpuszczania. Jedną z grup próbek wyżarzono zmiękczająco, aby uzyskać twar-
dość około 140 HV. W celu ograniczenia rozrzutów twardości w próbkach należą-
cych do jednej grupy, wykonano większą od wymaganej planem badań liczbę 
próbek (średnio o 10 szt. w grupie) i po pomiarach ich twardości dokonano ich 
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selekcji. W efekcie tych działań, rozrzuty twardości w poszczególnych grupach nie 
przekraczały 15%.  

Średnicę d próbek (56 mm) uzyskiwano w wyniku zabiegu dokładnego tocze-
nia na tokarce CNC, bezpośrednio przed zabiegiem nagniatania. 
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Rys. 6.  Konstrukcja próbek stosowanych w badaniach doświadczalnych 

 
 
2.4. Stanowisko badawcze 
 

Badania zasadnicze przeprowadzono na tokarce TUR 50 CNC (rys. 7). Do 
pomiaru siły nagniatania zastosowano na obrabiarce specjalnie opracowany przy-
rząd pomiarowy, zawierający mostek tensometryczny oraz wyświetlacz cyfrowy. 

Każda próbka była toczona kształtująco na wymiar d+0,6 mm oraz wykoń-
czeniowo, w celu uzyskania wymaganej średnicy i chropowatości powierzchni. Po 
zabiegu toczenia dokładnego, ustalane były wielkości dosuwu narzędzia nagniata-
jącego do powierzchni obrabianej, niezbędne dla uzyskania wymaganej siły nagnia-
tania w wyniku odkształcenia sprężyny wbudowanej w narzędzie. Powierzchnię 
obrabianą pokrywano warstewką oleju maszynowego, po czym uruchamiano auto-
matyczną realizację cyklu nagniatania (opisaną w p. 1.3). 
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a) 

 
 
b) 

 
Rys. 7.  Stanowisko badawcze: a) tokarka TUR 50 CNC z oprzyrządowaniem,  b) przestrzeń robocza 

z nagniatakiem i próbką 
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2.5. Chropowatość powierzchni po nagniataniu tocznym 
 

Chropowatość powierzchni mierzona była profilografometrem Hommel Tester 
T1000. Pomiary chropowatości oraz profilogramy ze strefy przejścia między po-
wierzchnią nagniecioną i toczoną wykonano w czterech przekrojach próbki – 
wzdłuż jej tworzącej. 

Wyniki badań wpływu parametrów nagniatania tocznego krążkiem na osią-
ganą chropowatość powierzchni przedstawiono w tabeli 1. Najmniejsze wartości 
chropowatości otrzymane podczas realizacji eksperymentu wahały się w granicach 
Ran = 0,1÷0,14 µm. Na rysunku 8 przedstawiono przykładowy profilogram chropo-
watości powierzchni, przedstawiający strefy przejściowe między powierzchniami 
toczonymi i nagniatanymi. Można na nim zaobserwować efekt wygładzenia po-
wierzchni, polegający na zmniejszeniu chropowatości wyjściowej po toczeniu 
wskutek plastycznego odkształcenia nierówności. 

Wyniki badań doświadczalnych poddane zostały standardowemu opracowaniu 
statystycznemu [7, 8]. Podstawowe parametry statystyczne wyników badań, takie 
jak wartość średnia i wariancja, zamieszczono w tabeli 1, przy czym liczba powtó-
rzeń pomiarów dla każdego układu planu badań była stała (r = 8).  
 

Tabela 1.  Plan eksperymentu i wyniki badań doświadczalnych 
nagniatania tocznego krążkiem 

Wartości zmiennych  Wyniki  Nr  
układu  x1 x2 x3 x4 x5 x6 zśr S2(z) 

HV F Rk f i v Ran – 
U 

 [N] [mm] [mm/obr] – [m/min] [µm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  1 307 1650 3,5 0,104 2 62 0,239 0,000096 
  2 322 1650 3,5 0,104 4 98 0,186 0,000064 
  3 309 2250 2,5 0,104 2 98 0,135 0,000589 
  4 306 2250 2,5 0,104 4 62 0,119 0,000281 
  5 558 1650 3,5 0,196 2 98 0,905 0,000096 
  6 554 1650 3,5 0,196 4 62 0,794 0,000160 
  7 562 2250 2,5 0,196 2 62 0,659 0,000256 
  8 559 2250 2,5 0,196 4 98 0,676 0,001216 
  9 305 1650 2,5 0,104 2 98 0,148 0,000224 
10 307 1650 2,5 0,104 4 62 0,129 0,000267 
11 322 2250 3,5 0,104 2 62 0,216 0,000160 
12 318 2250 3,5 0,104 4 98 0,171 0,000356 
13 550 1650 2,5 0,196 2 62 0,697 0,000544 
14 548 1650 2,5 0,196 4 98 0,712 0,000320 
15 554 2250 3,5 0,196 2 98 0,815 0,000960 
16 556 2250 3,5 0,196 4 62 0,080 0,006336 
17 305 1650 2,5 0,196 2 62 0,196 0,000106 
18 306 1650 2,5 0,196 4 98 0,169 0,000160 
19 322 2250 3,5 0,196 2 98 0,225 0,000224 
20 310 2250 3,5 0,196 4 62 0,176 0,000160 
21 550 1650 2,5 0,104 2 98 0,690 0,000704 
22 561 1650 2,5 0,104 4 62 0,659 0,000096 
23 565 2250 3,5 0,104 2 62 0,779 0,000064 
24 551 2250 3,5 0,104 4 98 0,736 0,001824 
25 322 1650 3,5 0,196 2 98 0,299 0,000096 
26 317 1650 3,5 0,196 4 62 0,225 0,000095 
27 304 2250 2,5 0,196 2 62 0,157 0,000384 
28 307 2250 2,5 0,196 4 98 0,136 0,000089 
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c.d. tab. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 558 1650 3,5 0,104 2   62 0,812 0,000224 
30 553 1650 3,5 0,104 4   98 0,772 0,000160 
31 545 2250 2,5 0,104 2   98 0,649 0,000576 
32 542 2250 2,5 0,104 4   62 0,586 0,000096 
33 306 1650 2,5 0,196 2   98 0,212 0,000133 
34 308 1650 2,5 0,196 4   62 0,182 0,000189 
35 310 2250 3,5 0,196 2   62 0,208 0,000189 
36 312 2250 3,5 0,196 4   98 0,166 0,000064 
37 543 1650 2,5 0,104 2   62 0,623 0,000064 
38 541 1650 2,5 0,104 4   98 0,628 0,002784 
39 551 2250 3,5 0,104 2   98 0,781 0,001856 
40 547 2250 3 0,104 4   62 0,689 0,002784 
41 300 1650 3,5 0,196 2   62 0,260 0,000736 
42 307 1650 3,5 0,196 4   98 0,196 0,000224 
43 303 2250 2,5 0,196 2   98 0,161 0,000064 
44 310 2250 2,5 0,196 4   62 0,149 0,000160 
45 543 1650 3,5 0,104 2   98 0,823 0,000704 
46 545 1650 3,5 0,104 4   62 0,729 0,003904 
47 548 2250 2,5 0,104 2   62 0,600 0,000544 
48 560 2250 2,5 0,104 4   98 0,649 0,001696 
49 300 1650 3,5 0,104 2   98 0,225 0,000096 
50 306 1650 3,5 0,104 4   62 0,188 0,000224 
51 308 2250 2,5 0,104 2   62 0,116 0,000187 
52 303 2250 2,5 0,104 4   98 0,100 0,000160 
53 545 1650 3,5 0,196 2   62 0,810 0,000224 
54 549 1650 3,5 0,196 4   98 0,807 0,000544 
55 554 2250 2,5 0,196 2   98 0,701 0,001120 
56 551 2250 2,5 0,196 4   62 0,633 0,001344 
57 307 1650 2,5 0,104 2   62 0,142 0,000096 
58 304 1650 2,5 0,104 4   98 0,108 0,000100 
59 306 2250 3,5 0,104 2   98 0,227 0,002089 
60 308 2250 3,5 0,104 4   62 0,178 0,000160 
61 551 1650 2,5 0,196 2   98 0,771 0,000096 
62 542 1650 2,5 0,196 4   62 0,673 0,000224 
63 553 2250 3,5 0,196 2   62 0,741 0,001536 
64 550 2250 3,5 0,196 4   98 0,731 0,001696 
65 698 1800 3 0,15 3   80 1,190 0,000089 
66 147 1800 3 0,15 3   80 0,136 0,000189 
67 445 2800 3 0,15 3   80 0,269 0,000356 
68 420 1100 3 0,15 3   80 0,384 0,000722 
69 446 1800 4 0,15 3   80 0,527 0,000456 
70 442 1800 2 0,15 3   80 0,382 0,000160 
71 448 1800 3 0,28 3   80 0,453 0,000864 
72 451 1800 3 0,02 3   80 0,319 0,001056 
73 447 1800 3 0,15 5   80 0,382 0,000544 
74 439 1800 3 0,15 1   80 0,478 0,000640 
75 436 1800 3 0,15 3 130 0,428 0,001056 
76 438 1800 3 0,15 3   30 0,355 0,000981 
77 435 1800 3 0,15 3   80 0,303 0,000156 
78 433 1800 3 0,15 3   80 0,299 0,000544 
79 451 1800 3 0,15 3   80 0,375 0,000384 
80 448 1800 3 0,15 3   80 0,352 0,000736 
81 439 1800 3 0,15 3   80 0,334 0,000576 
82 421 1800 3 0,15 3   80 0,293 0,000704 
83 427 1800 3 0,15 3   80 0,307 0,001656 
84 425 1800 3 0,15 3   80 0,303 0,000576 
85 438 1800 3 0,15 3   80 0,334 0,000416 
86 433 1800 3 0,15 3   80 0,341 0,000224 
87 437 1800 3 0,15 3   80 0,328 0,000224 
88 426 1800 3 0,15 3   80 0,292 0,000640 
89 429 1800 3 0,15 3   80 0,299 0,000736 
90 430 1800 3 0,15 3   80 0,292 0,000256 



52 Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt 15 

 

 
Rys. 8.  Profilogram chropowatości w strefie przejściowej między powierzchnią toczoną (Rat = 1,06 µm) 

i nagniataną tocznie (Ran = 0,17; 0,15; 0,16 µm) 

 
 
2.6. Podsumowanie wyników badań nagniatania tocznego 
 

Przeprowadzone badania doświadczalne wykazały, że osiągane efekty nagnia-
tania tocznego są ściśle uzależnione od stosowanych parametrów technologicz-
nych  oraz od struktury metalograficznej (różne twardości) stali C45. Najmniejsze 
chropowatości powierzchni osiągano przy obróbce próbek o twardości do 320 HV 
(Ran = 0,1÷0,2 µm); dla próbek twardszych siły nagniatania przewidziane w planie 
badań były zbyt małe dla pełnego odkształcenia nierówności powierzchni. 

Wyniki badań chropowatości powierzchni wałków ze stali C45 wskazują, że 
przy zastosowaniu zabiegu nagniatania krążkiem na tokarce CNC, można w prak-
tyce wyeliminować stosunkowo drogie operacje szlifowania i dogładzania oscyla-
cyjnego. 
 
 
 
3. Model doświadczalny procesu nagniatania 
 
 

Uzyskane wyniki badań aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów. 
Najdokładniejsze wyniki aproksymacji uzyskano przy zastosowaniu wielomianu 
stopnia drugiego, ze współczynnikami liniowymi, kwadratowymi i interakcjami:  

Ran = 1.724387239 – 0.002929669⋅HV – 0.000079708⋅F – 0.656861552⋅Rk + 
1.720756565⋅f – 0.120068147⋅i – 0.005548601⋅v + 0.000005058⋅HV 2  – 
0.000000144⋅HV⋅F + 0.000207523⋅HV⋅Rk + 0.000152663⋅HV⋅f – 
0.000001359⋅HV⋅i + 0.000005151⋅HV⋅v + 0.000000044⋅F2 –
0.000015659⋅F⋅Rk – 0.000672191⋅F⋅f + 0.000011833⋅F⋅i + 0.000000071⋅F⋅v 
+ 0.128065434⋅Rk

2 – 0.297158044⋅Rk⋅f – 0.015341629⋅Rk⋅i + 
0.000019879⋅Rk⋅v + 2.341394752⋅f 2 – 0.011533868⋅f⋅i + 0.001323695⋅f⋅v + 
0.026570313⋅i 2  – 0.000422764⋅i⋅v + 0.000029965⋅v 2          ( 2) 

Adekwatność funkcji aproksymującej sprawdzano testem F Snedecora [8]. Mimo 
wykazania adekwatności wyznaczonej funkcji aproksymującej, przyjęcie jej jako 
podstawy doboru technologicznych parametrów obróbki wymaga przeprowadzenia 
dodatkowej analizy merytorycznej.  
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Po uwzględnieniu wyników obserwacji procesu nagniatania, poczynionych 
podczas realizacji badań oraz na podstawie własnych doświadczeń wynikających 
z  praktycznego stosowania obróbki nagniataniem [3, 9], określono dopuszczalny 
obszar wykorzystania wyznaczonej funkcji doświadczalnej. Wzięto przy tym pod 
uwagę uwarunkowania przemysłowe, gdzie ze względu na wydajność obróbki, 
stosowanie np. pięciu przejść roboczych bądź posuwów przy krążkowaniu, o war-
tości 0,02 mm/obr., jest nieefektywne. Podobnie krążkowanie stali o twardości 
powyżej 400 HV powoduje niewielką poprawę jakości powierzchni, a znacznie 
wpływa na zużycie krążków wykonanych ze stali łożyskowej. Minimalne wartości 
posuwów oraz liczby przejść były przyjęte i stosowane w eksperymencie jedynie 
ze względu na wymagania planu badań (tab. 1). 
Przyjęto następujące ograniczenia: 
– twardość materiału obrabianego:  HV = 180÷400, 
– siła nagniatania:  F = 1200÷2500 [N], 
– promień elementu nagniatającego: Rk = 2÷4 [mm], 
– posuw:  f = 0,05÷0,28 [mm/obr.],  
– liczba przejść roboczych: i = 1 lub 2, 
– prędkość nagniatania:  v = 30÷130 [m/min]. 
 
 
 
4. Podsumowanie 
 
 
Wartości optymalne 

Opracowany model procesu nagniatania tocznego krążkiem poddano optyma-
lizacji [10] w wyznaczonym obszarze dopuszczalnym, w celu wyznaczenia para-
metrów technologicznych nagniatania, przy których osiągane są minimalne war-
tości chropowatości powierzchni. Przykładowe wyniki obliczeń, tzn. wyznaczone 
dla stali C45 o twardości w zakresie 180÷230 HV i ulepszonej cieplnie do około 
400 HV, zamieszczono w tabeli 2. 
 

Tabela 2.  Wyniki optymalizacji nagniatania tocznego krążkiem 
dla przedmiotów ze stali C45 

Twardo ść Parametry nagniatania tocznego 

HV F Rk  f i v Wartości funkcji 

[%] [N] [mm] [mm/obr.]  – [m/min] 

Ran min  [µm] 0,085 220 1760 2.5 0.05 2 80 

 0,282 400 2500 2 0.08 2 65 

 

Zalecenia praktyczne 
Opracowane narzędzie oraz model doświadczalny umożliwiają praktyczne 

zastosowanie nagniatania tocznego jako zabiegu operacji tokarskiej, realizowanej 
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na obrabiarkach CNC. Konstrukcja krążka umożliwia obróbkę powierzchni wal-
cowych, stożkowych oraz częściowo o profilu kołowym. Stwarza to możliwość 
wyeliminowania z procesu technologicznego odrębnych operacji obróbki wykoń-
czeniowej lub bardzo dokładnej, gdy głównym kryterium jakościowym jest chro-
powatość powierzchni Ra ≥ 0,1 µm, przy wymaganej dokładności obróbki w za-
kresie 7 klasy.  

W praktycznych zastosowaniach można w narzędziu zrezygnować z układu 
pomiaru siły, jednak będzie to wymagało wyznaczenia zależności ujmującej 
wielkość ugięcia suwaka (rys. 1) w funkcji siły docisku (F). W oparciu o taką 
charakterystykę będzie można wpisywać do pamięci układu CNC wymaganą 
wartość ugięcia sprężyny jako korektę wymiaru narzędzia, jak to przedstawiono 
w rozdziale 1. 
 
 
 
Literatura 
 
 
  1. Poradnik obróbki skrawaniem, Sandvik Coromant, 2010. 

  2. Хворостухин Л.А., Шишкин С.В., Ковалев А.С., Повышение несущей способноcти 
деталей машин поверхностным упрочнениeм, Maшинocтpoeниe, Москва 1988. 

  3. Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, WNT, Warszawa 1987. 

  4. Bednarski T., Mechanika plastycznego płynięcia, PWN, Warszawa 1995. 

  5. Nowicki B., Struktura geometryczna – chropowatość i falistość powierzchni, WNT, 
Warszawa 1991. 

  6. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976. 

  7. Polański Z., Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa 1984. 

  8. Górecka R., Polański Z., Computer Aided Desing and analisis of Experiments CADEX: 
ESDET 2.1, Politechnika Krakowska, 1990. 

  9. Przybylski W., Niedojadło J., Siemieniuk B., Technologia nagniatania czopów na tokarce 
sterowanej numerycznie. Materiały IV Konferencji „Technologia obróbki przez nagnia-
tanie”, Bydgoszcz 1988. 

10. Eschenauer H., Koski J., Osyczka A., Multicriteria Design Optimization – Procedures and 
Applications, Springer - Verlag - Berlin - Heidelberg - New York 1990. 

 
 
 

INFLUENCE  OF  TECHNOLOGICAL  PARAMETERS  OF  BURNISHING 

ON  THE  SURFACE  ROUGHNESS  OF  SHAFTS 

 
 
Abstract: Results from the research on the influence of burnishing on the surface roughness of shafts 
made of steel C45 are presented in the article. Research was carried out on samples of diameter 
56 mm with the use CNC lathe and burnishing tool with tensometric measurement of burnishing force 
during machining. 
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ZNAKOWANIE  KRUSZYWA  DO  BETONU 

W  WYMAGANIACH  EUROPEJSKICH  I  KRAJOWYCH 

Przy znakowaniu kruszyw do betonu funkcjonują dwa systemy wymagań: krajowy i europejski. 
Systemy te działają na podobnych zasadach, jednak różnią się przepisami określającymi podstawy ich 
funkcjonowania oraz podmiotami przewidzianymi do uczestnictwa w każdym z nich. Bogaty zbiór 
uregulowań prawnych dotyczących ogólnych zasad wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych 
ze znakiem CE i znakiem budowlanym powoduje dezorientację producentów pragnących legalnie 
wprowadzić swoje kruszywo na wybrany rynek europejski lub krajowy. Dlatego w artykule podjęto 
próbę wyodrębnienia i uszeregowania działań producenta, koniecznych w każdym z systemów wyma-
gań. Przedstawiony algorytm postępowania, związany z oznakowaniem kruszywa do betonu, daje rów-
nież ogólny pogląd na funkcjonowanie całego złożonego systemu zaświadczania zgodności wyrobów 
budowlanych. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Kruszywo stanowi przeważający pod względem objętościowym składnik 
betonu, wywierający istotny wpływ na jego cechy technologiczne i użytkowe. Aby 
mogło zostać zastosowane w konstrukcji betonowej zgodnie z przeznaczeniem, 
musi spełniać nie tylko wymagania właściwych norm przedmiotowych, ale rów-
nież wymagania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych [1]. Ustawa ta 
nakazuje producentom wszystkich wyrobów, w tym również kruszyw do betonu, 
zaświadczać ich zgodność z wymaganiami zharmonizowanej lub krajowej specy-
fikacji technicznej. Jest to możliwe, jeśli w zakładzie producenta kruszywa został 
wdrożony system fabrycznej kontroli produkcji, który zapewnia stabilność procesu 
wytwórczego, a w uzasadnionych przypadkach – przewiduje udział upoważnionej 
jednostki, wykonującej badania lub certyfikację zakładowej kontroli produkcji. 
Dość łatwo można uzyskać informacje o charakterze ogólnym, dotyczące wyma-
ganych przepisami prawa modułów zaświadczania zgodności wyrobów budowla-
nych. Odczuwa się natomiast brak publikacji informujących, w jaki sposób ogólne 
wymagania należy przekładać na konkretny wyrób budowlany. Taka sytuacja 
powoduje, że na rynku nadal pojawiają się wyroby niewłaściwie lub nielegalnie 
oznakowane, towarzyszy im brak wymaganej informacji producenta. Dlatego 
w artykule podjęto próbę usystematyzowania działań producenta, niezbędnych do 
legalnego oznakowania kruszywa w systemie europejskim i krajowym.  
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1. Procedury postępowania producenta przy znakowaniu kruszywa 
w systemie europejskim i krajowym 
 

Wprowadzona ustawą o wyrobach budowlanych [1] odpowiedzialność karna 
i finansowa za wprowadzenie na rynek unijny wyrobu niespełniającego przepisów, 
wymusza na producentach kruszyw do betonu rozpoznanie i stosowanie rozwiązań 
warunkujących wymagany poziom bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju kru-
szywa, jego przeznaczenia i systemu w jakim producent zamierza legalnie wpro-
wadzić swoje kruszywo na rynek, procedury prowadzące do etykietowania kru-
szywa powinny przebiegać z uwzględnieniem następujących etapów działań:  
1. Zidentyfikowanie dokumentów określających właściwości kruszywa do betonu 

na poziomie technicznym. 
2. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
3. Dokonanie oceny zgodności kruszywa z wymaganiami odpowiedniego doku-

mentu odniesienia. 
4. Wystawienie deklaracji zgodności WE/ krajowej deklaracji zgodności i oznako-

wanie kruszywa znakiem CE/znakiem budowlanym. 

W pierwszym etapie powinna nastąpić identyfikacja specyfikacji technicznej, 
adekwatnej dla potwierdzania zgodności kruszywa do betonu. Dla tradycyjnie 
stosowanych wyrobów budowlanych, za jakie można również uznać kruszywo, 
podstawowym dokumentem odniesienia w obydwu systemach, tj. europejskim 
i krajowym, jest zharmonizowana norma europejska. W uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza się zastosowanie europejskiej aprobaty technicznej lub krajowej 
jako odpowiedzi na specyficzne zapotrzebowanie rynku.  

Europejskie normy zharmonizowane nie są stosowane bezpośrednio w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej lecz ukazują się jako normy krajowe, np. 
PN-EN czy DIN-EN i dotyczą dwóch kategorii: projektowania i wykonywania 
obiektów budowlanych oraz wyrobów budowlanych. Zharmonizowane normy na 
wyroby budowlane są opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) na podstawie zlecenia – mandatu Komisji Europejskiej, po konsultacjach 
z państwami członkowskimi. Uwzględniają one zasadnicze wymagania dyrektywy 
Unii Europejskiej 89/106/EWG [2]. Wykaz mandatów na opracowanie norm 
zharmonizowanych, w tym mandatu M125 dotyczącego kruszyw, zawiera Obwiesz-
czenie Ministra Infrastruktury [3]. Jeśli chodzi o kruszywa przeznaczone do 
przygotowania betonu, zapraw i zaczynów, rolę normy zharmonizowanej pełni 
norma PN-EN 12620 [4]. Określa ona właściwości dla całego wachlarza kruszyw 
i kruszyw wypełniających, stosowanych do wszystkich betonów, w tym do betonu 
według EN 206-1, betonu stosowanego na drogach oraz do innych nawierzchni,          
a także betonu używanego w betonowych elementach. Częścią składową normy 
PN-EN 12620 [4] jest załącznik harmonizacyjny ZA, który określa: powiązania 
normy z wymaganiami dyrektywy budowlanej [2], podział zadań pomiędzy produ-
centa i stronę trzecią poświadczania zgodności kruszywa oraz sposób znakowania. 



J. Harasymiuk, N. Ciak, Znakowanie kruszywa do betonu… 57 

 

Załącznik harmonizacyjny nakłada na producenta obowiązek zapoznania się 
z wymaganiami norm wspierających normę podstawową, dotyczących metod ba-
dań kruszywa [5], w tym:  
1. Badań podstawowych właściwości kruszyw (norma PN-EN 932). 
2. Badań geometrycznych właściwości kruszyw (norma PN-EN 933). 
3. Badań mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw (PN-EN 1097). 
4. Badań chemicznych właściwości kruszyw (norma PN-EN 1367). 
5. Badań właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych (PN-EN 1744). 

Krajowa aprobata techniczna może być udzielona w przypadku, gdy właści-
wości użytkowe kruszywa, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się 
istotnie od właściwości określonych w normie PN-EN 12620 [4]. O możliwości 
wydania aprobaty technicznej na kruszywo, pomimo istnienia normy krajowej, 
musi rozstrzygnąć uprawniona jednostka aprobująca. Jednostką uprawnioną do 
wydawania, zmiany i uchylania aprobat technicznych dla wyrobów do konstrukcji 
betonowych jest Instytut Techniki Budowlanej. Szczegółowe zasady wydawania 
krajowych aprobat technicznych oraz zawartość merytoryczną aprobaty, na którą 
powinny składać się m.in.: opis wyrobu wraz z przedstawieniem jego właściwości 
użytkowych i własności technicznych, wyniki badań laboratoryjnych, dodatkowe 
zalecenia dotyczące składowania, transportu i znakowania itp., określono w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury [6]. 

Europejska aprobata techniczna może być udzielona dla innowacyjnego wy-
robu budowlanego lub wyrobu o złożonej budowie, dla którego nie opracowano 
normy zharmonizowanej lub wyrobu znacznie od normy odbiegającego [7], po 
podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o rozpoczęciu procedury aprobacyjnej. 
O wydanie europejskiej aprobaty technicznej można ubiegać się w dowolnej jed-
nostce zrzeszonej w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), 
jednak wniosek producenta może zostać złożony tylko w jednej jednostce tego 
typu. Przy udzielaniu europejskich aprobat technicznych obowiązuje ta sama 
procedura postępowania dla każdego z członków EOTA, opracowana na podstawie 
wspólnych zasad proceduralnych składania wniosków, opracowywania i udzielania 
europejskich aprobat technicznych [8]. Wykaz jednostek organizacyjnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, określono w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury [9]. We 
wspomnianym wykazie, razem z 39 innymi jednostkami, zamieszczone zostały 
dane Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie, jako jedynej polskiej 
organizacji upoważnionej do wydawania europejskich aprobat technicznych. Uzys-
kanie europejskiej aprobaty technicznej daje producentowi możliwość wprowa-
dzenia wyrobu budowlanego jednocześnie na rynki wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej i EFTA, bez konieczności uzyskania dopuszczenia oddzielnie na każdy 
rynek [10]. O małym zainteresowaniu producentów tą formą wprowadzania wyrobu 
budowlanego na rynek europejski decyduje długotrwałość i kosztowność procedury. 
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Wykaz ważnych europejskich aprobat technicznych wraz z wytycznymi jest 
dostępny na stronie internetowej ITB [11].  

W drugim etapie działań związanych z etykietowaniem kruszywa do betonu, 
powinna zostać przygotowana dokumentacja techniczna, składająca się z krótkiej 
charakterystyki materiału, z podaniem jego odmiany asortymentowej, przezna-
czenia i zastosowania, podstawowych informacji o procesie produkcyjnym i sys-
temie zarządzania produkcją, oraz raportu ze wstępnych badań typu.  

Wstępne badanie typu kruszywa przeprowadzane jest w celu sprawdzenia, czy 
osiągane właściwości techniczno-użytkowe są zgodne z wymaganiami normy lub 
aprobaty oraz wartościami deklarowanymi przez producenta [12]. Badanie wstępne 
wzorca kruszywa powinno być wykonane z chwilą podjęcia przez producenta 
zakładowej kontroli produkcji oraz w sytuacji, gdy:  
• producent planuje po raz pierwszy udostępnić kruszywo na rynku,  
• producent przewiduje rozpoczęcie eksploatacji nowego złoża lub produkcji 

nowego asortymentu kruszywa,  
• planowane są zmiany w procesie produkcyjnym, mogące skutkować zmianami 

właściwości użytkowych kruszywa. 

W przypadku, gdy dokumentem odniesienia przy wykonywaniu wstępnego 
badania typu kruszywa jest norma PN-EN 12620 [4], badaniu powinny zostać 
poddane właściwości wymienione w tablicy ZA.1a lub ZA. 1b normy, mające zna-
czenie w miejscu zastosowania kruszywa. Mogą one dotyczyć kształtu, wymiaru 
i gęstości ziaren, obecności zanieczyszczeń, odporności na rozdrabnianie/krusze-
nie/polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie, a także składu zawartości, stałości 
objętości, nasiąkliwości, substancji niebezpiecznych (np. promieniowanie radioak-
tywne) oraz trwałości (zamrażanie/rozmrażanie, reaktywność alkaliczno-krzemion-
kowa). Jeżeli podstawą działań producenta podczas wykonywania wstępnego ba-
dania typu będzie krajowa lub europejska aprobata techniczna, zakres przewi-
dzianych badań będzie wynikał z treści każdego z wymienionych dokumentów. 
Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właści-
wości techniczno-użytkowych kruszywa, będą jednocześnie stanowiły wstępne 
badanie typu w ocenie zgodności.  

Niezależnie od zastosowanego dokumentu odniesienia i preferowanego systemu 
znakowania kruszywa (europejski lub krajowy), wykonanie wstępnego badania 
typu należy do obowiązków producenta. Badanie to nie musi być wykonywane 
w notyfikowanym lub akredytowanym laboratorium. Jeśli producent zdecyduje się 
wykonać je we własnym zakresie, musi dysponować odpowiednio wyposażonym 
laboratorium zakładowym, kierującym się zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej 
i przestrzegającym wymagań w zakresie personelu, aparatury i metod badawczych, 
tworzenia i zachowywania zapisów. W sytuacji, gdy producent nie posiada możli-
wości technicznych i organizacyjnych aby wykonać takie badanie samodzielnie 
(np. ze względu na brak odpowiednio wyszkolonego personelu czy właściwego 
wyposażenia pomiarowego), lub nie chce ponosić kosztów wymaganego dostoso-
wania, może zlecić wykonanie badań laboratorium innego producenta (rozwiązanie 
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tańsze) lub laboratorium notyfikowanemu/akredytowanemu (rozwiązanie droższe). 
Każdorazowo jednak powinien zadbać o zapewnienie wiarygodności, rzetelności 
i  dokładności uzyskanych wyników, przestrzegając planu pobierania próbek 
i prowadząc wymagane zapisy. Niezależnie od źródła pochodzenia wstępnych badań 
typu (producent, laboratorium zewnętrzne), wyniki muszą zostać udokumentowane 
w stosownym raporcie. Raport z badań typu kruszywa powinien zawierać co naj-
mniej informacje dotyczące [13]:  
• nazwy producenta i zakładu produkcyjnego,  
• rodzaju kruszywa i próbek pobranych lub przekazanych do badań,  
• podstawy i celu wykonania badań,  
• zakresu badań i zastosowanych metod badawczych,  
• personelu uczestniczącego w badaniu, 
• miejsca i czasu prowadzenia badań,  
• wykazu zastosowanego wyposażenia pomiarowego, 
• wyników badań, 
• daty i miejsca sporządzenia raportu, 
• numeru rejestracyjnego jednostki akredytowanej lub notyfikowanej wraz z pod-

pisem i pieczątką kierownika laboratorium (jeśli wymagane).  

Całościowy raport, lub zestaw raportów cząstkowych, stanowi element doku-
mentacji technicznej wyrobu. Producent jest zobowiązany do przechowywania 
raportu przez minimum 5 lat od momentu zakończenia produkcji danego typu 
kruszywa oraz okazywania go organom nadzoru rynku – na ich żądanie. 

Z pobrania próbek kruszywa do badania powinien zostać sporządzony pro-
tokół, który zgodnie z [14, 15] powinien określać: dane identyfikujące sprawo-
zdanie z pobrania próbek, znaki identyfikacyjne próbek wraz z powołaniem się na 
plan pobierania próbek (jeśli wymagane), datę, miejsce pobrania próbek lub 
identyfikację partii, liczbę i wielkość próbek, rodzaj uziarnienia i wielkość partii 
magazynowej bądź produkcyjnej, nazwę producenta i zakładu, w którym produ-
kowane jest kruszywo, sposób identyfikacji wyrobu budowlanego według specy-
fikacji technicznej, oznakowanie wyrobu przez producenta oraz datę, miejsce, 
nazwisko pobierającego, a także numer rejestracyjny laboratorium (jeśli zasadne). 

Etap trzeci obejmuje działania producenta związane z przeprowadzeniem 
ustalonej w decyzji Komisji Europejskiej procedury atestacji kruszywa. Procedura 
opiera się na deklarowaniu zgodności kruszywa z wymaganiami normy lub apro-
baty technicznej przy udziale strony trzeciej – notyfikowanej lub akredytowanej jed-
nostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji (system 2+) lub przez samego 
producenta (system 4). Notyfikowane jednostki certyfikujące zakładową kontrolę 
produkcji i notyfikowane laboratoria badawcze funkcjonują w systemie znako-
wania wyrobów budowlanych znakiem CE, a jednostki akredytowane – w systemie 
znakowania wyrobów znakiem budowlanym. Aby konkretna jednostka certyfiku-
jąca mogła funkcjonować jako jednostka notyfikowana, musi poddać się weryfi-
kacji Polskiego Centrum Akredytacji i uzyskać: akredytację potwierdzającą jej 
kompetencje techniczne, autoryzację właściwego ministra oraz musi zostać zgło-
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szona, czyli notyfikowana przez właściwego ministra Komisji Europejskiej [16]. 
Po otrzymaniu notyfikacji, nowa jednostka notyfikowana jest umieszczana przez 
Komisję Europejską w wykazie jednostek notyfikowanych, załączonym do dyrek-
tywy dotyczącej wyrobów budowlanych.  

Producent kruszywa do betonu ma możliwość skorzystania z usług jednostki 
notyfikowanej z siedzibą w dowolnym państwie członkowskim UE. W Obwiesz-
czeniu Ministra Gospodarki [17] określono wykaz wszystkich notyfikowanych 
jednostek certyfikujących. Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji 
można natomiast znaleźć wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących zakła-
dową kontrolę produkcji oraz akredytowanych laboratoriów badawczych [18]. 

W systemie zaświadczania zgodności 2+, adekwatnym dla kruszyw przezna-
czonych do zastosowań wymagających wysokiego poziomu jakości i bezpieczeń-
stwa (kruszywa łamane o wysokiej wytrzymałości, np. granity, bazalty, porfiry, 
kwarcyty), producent potwierdza zgodność kruszywa z wymaganiami odpowied-
niego dokumentu odniesienia poprzez wykonanie wstępnego badania typu i wdro-
żenie zakładowej kontroli produkcji, a notyfikowana lub akredytowana jednostka 
certyfikująca – poprzez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, doko-
nanie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i fabrycznej kontroli produkcji 
oraz zapewnienie stałego nadzoru nad obowiązującym systemem.  

W systemie zaświadczania zgodności 4, odpowiednim dla kruszyw przezna-
czonych do zastosowań niewymagających wysokiego poziomu jakości i bezpie-
czeństwa (kruszywa naturalne, np. piaski, żwiry), producent potwierdza zgodność 
wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia poprzez wykonanie wstępnego 
badania typu oraz zapewnia ciągłość tej zgodności przez wdrożenie zakładowej 
kontroli produkcji [19]. W przedmiotowym systemie, zakładowa kontrola pro-
dukcji może być również poddana ocenie, certyfikacji i ciągłemu nadzorowi przez 
notyfikowaną lub akredytowaną jednostkę certyfikującą, co pozwala na uwiary-
godnienie prawidłowości funkcjonowania systemu zapewnienia jakości produko-
wanego kruszywa i procesu wydawania deklaracji zgodności. Będzie to jednak 
działanie dobrowolne, realizowane na indywidualne życzenie producenta. Reasu-
mując, producent może wprowadzić kruszywo do obrotu w systemie 2+ lub 4, 
ale  to projektant, specyfikując wymagania w stosunku do obiektu budowlanego,  
w którym kruszywo będzie zastosowane, decyduje o tym jakiego materiału po-
trzebuje.  

Przeprowadzenie właściwej procedury atestacji zgodności jest możliwe po 
wcześniejszym wdrożeniu w organizacji producenta stałej wewnętrznej kontroli 
produkcji (zkp)1, zgodnie z wytycznymi załącznika H normy PN-EN 12620 [4], lub 
aprobaty technicznej. System powinien gwarantować pełen monitoring wszystkich 
etapów procesu wytwórczego, tj. wydobycia, transportu, kruszenia, przesiewania. 
Aby system mógł istnieć i był wiarygodny dla samego producenta, klientów 

                                                      
1 Zakładowa kontrola produkcji jest wymagana we wszystkich procedurach atestacji wyrobów budo-
wlanych Jeżeli producent nie dysponuje fabryczną kontrolą produkcji, nie ma prawa do oznaczenia 
swojego wyrobu zarówno znakiem budowlanym, jak i znakiem CE. 



J. Harasymiuk, N. Ciak, Znakowanie kruszywa do betonu… 61 

 

i audytorów, powinny zostać udokumentowane następujące działania: sposób pro-
wadzenia kontroli i badań (w tym także sposób pobierania próbek), nadzór nad 
wyposażeniem do kontroli i badań kruszywa na wszystkich etapach jego wytwa-
rzania, sposób prowadzenia oceny zgodności kruszywa na podstawie badań, sposób 
postępowania z wyrobem niezgodnym i reklamacjami oraz sposób prowadzenia 
działań korygujących. Zasady funkcjonowania zkp powinny zostać określone 
w stosownej dokumentacji, składającej się z: księgi zakładowej kontroli produkcji, 
procedur i instrukcji systemowych oraz zapisów potwierdzających funkcjonowanie 
systemu [20].  

W etapie czwartym producent zaświadcza o dokonaniu właściwej oceny zgod-
ności kruszywa przez wystawienie europejskiej lub krajowej deklaracji zgodności. 
Deklaracja jest oświadczeniem producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że właściwości użytkowe kruszywa są zgodne z określonymi we właściwej specy-
fikacji technicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury[21], dekla-
racja zgodności WE powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące: 
• numeru nadanego przez wydającego, 
• określenia, siedziby i adresu producenta oraz adresu zakładu produkcyjnego, 
• nazwy ogólnej, handlowej i rodzaju kruszywa, zamierzonego zastosowania 

i ewentualnego wyłączenia ze stosowania (jeśli znane), 
• deklarowanych właściwości użytkowych kruszywa, 
• wskazania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się 

zgodność, 
• szczególnych warunków stosowania kruszywa, wynikających ze zharmonizo-

wanej specyfikacji technicznej, 
• oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jeżeli brały udział w ocenie 

zgodności kruszywa, 
• imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do podpisania deklaracji 

zgodności w imieniu producenta, 
• daty wystawienia deklaracji zgodności WE. 

Według [22], krajowa deklaracja zgodności powinna zawierać następujące infor-
macje: 
• numer deklaracji,  
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego kru-

szywo,  
• określenie nazwy, nazwy handlowej, rodzaju przeznaczenia i zakresu zastoso-

wania kruszywa,  
• identyfikację specyfikacji technicznej, z którą producent potwierdza zgodność,  
• deklarowane właściwości użytkowe kruszywa, 
• oświadczenie producenta, że kruszywo spełnia wymagania specyfikacji tech-

nicznej,  
• nazwę i adres jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji lub labora-

torium badawczego, jeżeli takie jednostki brały udział w zastosowanym syste-
mie oceny zgodności kruszywa oraz numer raportu z badań typu,  
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• miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności,  
• imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej 

deklaracji zgodności.  

Deklarację zgodności wystawia producent jednokrotnie, a jej treść pozostaje 
ważna dopóki: 

• zachowują aktualność dokumenty stanowiące odniesienie w ocenie zgodności 
kruszywa,  

• nie uległy zmianie warunki i miejsce produkcji oraz system zakładowej kontroli 
produkcji,  

• kruszywo spełnia wymagania specyfikacji technicznej.  

W praktyce budowlanej powszechne jest żądanie klientów, aby wraz z wyro-
bem producent dostarczał im deklarację zgodności. Jednak zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, producent sporządza i przechowuje deklarację zgodności 
i przedkłada ją organom nadzoru rynku. Do klienta może trafić jedynie kopia 
przedmiotowego dokumentu.  

Po wystawieniu deklaracji zgodności, producent ma prawo do oznakowania 
swojego kruszywa znakiem CE lub znakiem budowlanym. Samo oznakowanie 
powinno zostać umieszczone przez producenta na opakowaniu lub dokumentach 
towarzyszących dostawie. Wykaz wymaganych informacji towarzyszących ozna-
kowaniu CE oraz znakiem budowlanym określono w [21, 22] oraz w jednym z serii 
dokumentów Unii Europejskiej, dotyczącym budownictwa, wydanym przez ITB 
[23]. Algorytm postępowania producenta, prowadzący do oznakowania kruszywa 
w systemie europejskim i krajowym, przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 
 
 
 
2. Podsumowanie 
 

Zarówno europejski, jak i krajowy system znakowania kruszywa do betonu 
jest systemem złożonym pod względem strukturalnym i tworzących go relacji 
wewnętrznych. Zasadnicza różnica pomiędzy wymienionymi systemami wynika 
z faktu, iż kruszywa z oznakowaniem CE mogą być legalnie wprowadzane do 
obrotu na terenie Polski i wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
podczas gdy oferta sprzedaży kruszywa znakowanego znakiem budowlanym musi 
być zawężona do terytorium Polski. Konsekwencją ewentualnego rozszerzenia 
rynku zbytu o kraje unijne jest wymóg wyszukania i skorzystania przez producenta 
z usług uprawnionej jednostki certyfikującej bądź badawczej, która spełnia 
narzucone przez system europejski wymagania w zakresie notyfikacji. Podsta-
wowym celem funkcjonowania każdego z systemów jest zapewnienie dopusz-
czania do obrotu towarowego kruszywa o właściwościach użytkowych, odpowied-
nich do zamierzonego zastosowania. Obiekt budowlany może zagrozić bezpieczeń-
stwu i zdrowiu jego użytkowników nie tylko wówczas, gdy został niewłaściwie 
zaprojektowany  lub  wykonany,  ale  również  w  sytuacji,  gdy  do  jego  wznoszenia  
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Rys. 1.  Schemat postępowania producenta, prowadzący do znakowania kruszywa 
w systemie europejskim i krajowym 
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Rys. 2.  Ciąg dalszy schematu postępowania producenta, prowadzącego do znakowania kruszywa 
w systemie europejskim i krajowym 
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użyto nieodpowiednich wyrobów. Dla kruszyw do betonu obowiązują dwa systemy 
zaświadczania zgodności: 2+ i 4. Producent może wytwarzać kruszywo według 
dowolnie wybranego systemu, ale to specyfikujący decyduje o tym, który z syste-
mów jest odpowiedni w konkretnym przypadku. W systemie 2+ swobodę działania 
producenta w zakresie nadzoru nad znakowaniem wyrobu ograniczają wymagania 
wybranej jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji. W systemie 4 nie 
ma takich ograniczeń. System ten opiera się w całości na działaniach własnych 
producenta, za które ponosi on pełną odpowiedzialność, niezależnie od tego czy 
produkuje, bada i etykietuje kruszywo samodzielnie, czy niektóre z tych czynności 
zleca podwykonawcom. Przedstawiony w artykule algorytm postępowania produ-
centa, dotyczący europejskich i krajowych wymagań w procesie znakowania 
kruszywa do betonu, akcentuje czynności wymagane w każdym z systemów za-
świadczania zgodności. Daje również ogólny pogląd na funkcjonowanie całego 
systemu oceny zgodności wyrobów budowlanych w Polsce.  
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MARKING  AGGREGATES  FOR  CONCRETE  IN  THE  EUROPEAN 

AND  NATIONAL  REQUIREMENTS 

 
 
Abstract: There are two systems of requirements - National and European in the area of marking of 
aggregates for concrete. The systems operate on similar principles. They differ, however, both of 
rules that state the way of their operating and the bodies who shall participate in each of them. A rich 
collection of principles on the issue of affixing of CE and building markings on construction products 
cause confusion of manufacturers who are seeking to legally enter their aggregate for chosen the 
European or domestic market. Therefore, the article tries to show every manufacturer’s step that is 
necessary in each of the system requirements. The presented algorithm in the article related to the 
procedure of marking of aggregates for concrete gives a general view of the functioning of the whole 
system of conformity  assessment of construction products. 
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ALGORYTMY  STEROWANIA  SILNIKA  WYSOKOPRĘŻNEGO 
Z  UKŁADEM  COMMON  RAIL 

Rozwój wiedzy i technologii związanej z procesami spalania paliwa w silniku i prowadzeniem 
kontrolowanego procesu spalania skutkuje wzrostem sprawności silników, a także lepszą ochroną 
środowiska. Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest silnik z zapłonem samoczynnym, pracujący 
z bardzo wysokim ciśnieniem wtrysku paliwa i często z recyrkulacją spalin – jest to silnik z układem 
Common Rail. Do sterowania silnika stosowane są złożone układy mechatroniczne z wykorzystaniem 
sterownika – komputera pokładowego. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania stosowanych 
algorytmów regulacji i sterowania procesami spalania paliwa w silniku CR. Niestety, producenci 
silników nie publikują stosowanych algorytmów, które powstają w efekcie żmudnych badań dużych 
grup ekspertów i wielkimi nakładami kosztów. 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Coraz większa sprawność silników spalinowych i spełnianie stawianych 
wymagań ekologicznych związane są z rozwojem wiedzy w zakresie procesów 
spalania. Kolejnym czynnikiem jest rozwój technologiczny, a także zastosowanie 
układów mechatronicznych, komputerów pokładowych, zapewniających precyzyjne 
prowadzenie regulacji procesu spalania i sterowania nim. 

W Europie regulacja poziomów emitowanych zanieczyszczeń weszła w końcu 
lat osiemdziesiątych. Wymagania ujęto w dyrektywach określanych nazwą EURO 
z kolejnymi numerami. W 2014 roku będzie obowiązywało EURO 6, w którym 
emisja na kilometr dla silników wysokoprężnych została bardzo ograniczona i ma 
wynosić: CO – 0,50; HC + NOx – 0,17; NOx – 0,08; PM – 0,005g/km [7]. 

Skład emitowanych gazów z układu wydechowego zależy przede wszystkim 
od współczynnika nadmiaru powietrza i warunków pracy silnika. Współczynnik 
nadmiaru powietrza λ określa stosunek masy powietrza, w której spalane jest 
paliwo, do masy powietrza potrzebnej do całkowitego spalenia [1, 5]. Przy bogatej 
mieszance λ < 1 obserwuje się dużą emisję tlenków azotu NOx, które są trudne do 
usunięcia drogą katalityczną. Przy ubogiej mieszance λ > 1 jest niewiele tlenków 
azotu, natomiast występują szkodliwe tlenki węgla CO, węglowodory HC oraz 
cząstki stałe węgla PM. Elementy szkodliwe spalin dla ubogiej mieszanki można 
usunąć, stosując dopalanie katalityczne. Przedstawione w artykule złożone algo-
rytmy sterowania obiegiem powietrza służą do zapewnienia stałego współczynnika 
nadmiaru powietrza przy dużym zakresie zmienności dawek paliwa. 
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W procesie spalania paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym wyróżniamy 
etap spalania kinetycznego i etap spalania dyfuzyjnego [1,3,5]. Przy spalaniu 
kinetycznym powstają strefy z wartościami współczynnika nadmiaru powietrza, co 
przy dużej prędkości narastania spalania i wysokich temperaturach prowadzi do 
tworzenia znacznych ilości NOx. W czasie spalania dyfuzyjnego paliwo jest spa-
lane bezpośrednio po dostarczeniu do komory spalania. Spalanie to prowadzi do 
emisji związków niecałkowitego spalania CO, HC oraz PM. Zastosowane układy 
regulacji i sterowania dawką paliwa w silniku wysokoprężnym CR mają na celu 
uzyskanie procesów spalania dyfuzyjnego w różnych stanach silnika i dla różnych 
prędkości wału silnika. 

Twórcy silników nie publikują algorytmów sterowania i przyjętych strategii 
sterowania. Potwierdzenie zaprezentowanych algorytmów wymaga przeprowadze-
nia specjalistycznych badań. 
 
 
 
1. Stany silnika 
 
 

Przez stany silnika należy rozumieć pracę silnika w określonych przedziałach 
parametrów. W układach automatyki (mechatroniki) często do stanu obiektu przy-
pisuje się adekwatne algorytmy sterowania. Przy sterowaniu wysokoprężnego sil-
nika spalinowego można zauważyć podobne podejście. 

Dla rozważanego typu silnika wyróżnia się cztery podstawowe stany (rys. 1): 
• A1 – zapłon i rozruch zimnego silnika, 
• A2 – praca silnika na wysokich obrotach, 
• A3 – praca silnika z dużym obciążeniem, 
• A4 – praca silnika w normalnych warunkach. 

 

ts < tsmin

ω > 2700
obr/min

ω < ωz

A1

A2

A3

ωz

ω

ts

STEROWNIK

tsmin<ts<tsmax

i ω < 2700

i ω < ωz

A4

u7

u9

u5, u6

 
Rys. 1.  Algorytmy identyfikacji wybranych stanów silnika; ts – temperatura chłodnicy silnika, 
ω – prędkość obrotowa wału korbowego silnika, ωz – zadana wartość prędkości obrotowej 

wału silnika – położenie pedału przyspieszenia 
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Producent nie ujawnia stosowanych algorytmów sterowania, jednak można 
oczekiwać, że stan A1 określony jest przez temperaturę chłodnicy silnika, stan A2 
przez prędkość obrotową wału korbowego, a duże obciążenie silnika A3 występuje 
przy wysokim położeniu pedału przyspieszenia i odpowiednio niskiej prędkości 
obrotowej wału korbowego. Stan normalnej pracy silnika oznacza, że silnik 
jest  „ciepły” – temperatura chłodnicy mieści się w przedziale zadanych wartości 
tsmin < ts < tsmax, prędkość obrotowa wału zawarta jest w przedziale od obrotów 
jałowych do 2700 obr./min ωj < ω < 2700 obr./min oraz prędkość obrotowa wału 
silnika ω odpowiada prędkości zadanej ωz, co oznacza, że duży moment obciążenia 
nie „dławi” silnika. Sterownik rozpoznaje dany stan silnika i przełącza sterowanie 
na odpowiednie algorytmy pracy. 

W dalszej części artykułu rozważane będą jedynie algorytmy pracy silnika 
wysokoprężnego w normalnych warunkach pracy. 
 
 
2. Obwody silnika związane z rozpływem i zużyciem paliwa 
 

Strukturę obwodów silnika związanych z rozpływem i zużyciem paliwa 
pokazano na rysunku 2. Schemat dotyczy silnika 2.0 HDi 90/110kM i został opra-
cowany w oparciu o [6]. 
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Rys. 2.  Struktura obwodów rozpływu i zużycia paliwa silnika z układem CR; 2 – sterownik układów 
silnika, 14 – czujnik położenia pedału przyspieszenia, 15 – czujnik temperatury paliwa w zasobniku,     
16 – układy sterowania zaworów wtryskiwaczy, 17 – czujnik ciśnienia paliwa w zasobniku, 18 – zawór 
regulacyjny wysokiego ciśnienia, 19 – zasobnik paliwa (szyna Common Rail), 20 – wtryskiwacze 
elektrohydrauliczne, 21 – koło zamachowe używane jako tarcza pomiarowa, 22 – pompa wysokiego 
ciśnienia, 23 – regulator w obwodzie niskiego ciśnienia, 24 – czujnik położenia GMP i prędkości 
obrotowej wału korbowego,  25 – czujnik  Halla  położenia wałka rozrządu,  26 – filtr paliwa,  27 – czujnik 

temperatury cieczy chłodzącej, 28 – pompa zasilająca niskiego ciśnienia, 29 – filtr wstępnego 
oczyszczania paliwa, 30 – zbiornik paliwa 
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2.1. Obwód zasilania paliwa niskiego ciśnienia 
 

Obwody zasilania paliwa niskiego ciśnienia pokazano na rysunku 2. Pompa 
zasilająca niskiego ciśnienia (28) czerpie paliwo ze zbiornika (30) poprzez filtr 
wstępnego oczyszczania (29). Na wyjściu pompy znajduje się drugi filtr paliwa 
(26). Paliwo jest dostarczane do pompy wysokiego ciśnienia (22), przy czym 
nadmiar paliwa wraca do zbiornika przez regulator niskiego ciśnienia (23). Zasi-
lanie pompy wysokiego ciśnienia nie wymaga bardzo stabilnego ciśnienia na 
wejściu. Regulator niskiego ciśnienia może być zaworem ograniczającym ciśnienie 
(zaworem bezpieczeństwa), gdzie nachylenie charakterystyki ciśnienia względem 
przepływu zależy od napięcia stałej sprężyny zainstalowanej w zaworze. Rysunek 
3 obrazuje strukturę autonomicznego układu regulacji ciśnienia paliwa – sterownik 
nie bierze udziału w sterowaniu. 
 

Regulator Obiekt
pz pwye
+

-

z
+

+

 

Rys. 3.  Struktura układu regulacji ciśnienia 

 
Właściwości obiektu sterowania można opisać wydatkiem pompy, oporami 

przepływu paliwa w przewodach i dwóch filtrach. Regulator ma właściwości 
proporcjonalne z dość dużym statyzmem – zawsze istnieje uchyb sygnału e. 
Wartość zadana ciśnienia pz wynika z typu zaworu i napięcia sprężyny. Zakłó-
ceniem układu regulacji z jest pobór paliwa przez pompę wysokiego ciśnienia. 
 
 
2.2. Obwód zasilania paliwa wysokiego ciśnienia 

 
Obwody zasilania paliwa wysokiego ciśnienia przedstawiono na rysunku 2. 

Pompa wysokiego ciśnienia (22) pobiera paliwo z obwodów niskiego ciśnienia i po 
sprężeniu dostarcza je do zasobnika paliwa (19) – szyna Common Rail. Zawór 
regulacyjny wysokiego ciśnienia (18), przy braku wysterowania spełnia również 
funkcję zaworu bezpieczeństwa (podobnie jak zawór 23). Przy wysterowaniu cewki 
zaworu, na sprężynę oddziałuje ciśnienie paliwa, jak również siła elektromagnesu 
proporcjonalna do wartości prądu. Ze względu na straty mocy, przy sterowaniu 
analogowym (przy zasilaniu zaworu napięciem Ux i prądem Ix należy wytracić moc 
(Uc – Ux)Ix, gdzie Uc oznacza napięcie źródła zasilania) stosuje się sterowanie 
impulsowe cewki zaworu. Wartość średnia prądu cewki zależy od współczynnika 
wypełnienia przebiegu prostokątnego. Sterownik steruje zawór z zastosowaniem 
modulacji szerokości impulsu (PWM – Puls Width Modulation). Zakres regulacji 
ciśnienia paliwa w zasobniku ma ograniczoną zmienność pCRmin÷pCRmax. Dodatkowo 
istnieje możliwość zmiany trybu pracy pompy wysokiego ciśnienia przez stero-
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wnik, poprzez przełączenie sekcji 2 tłoczkowej na sekcję 3 tłoczkową, zapewniającą 
maksymalną wydajność (sterowanie dwustanowe). Strukturę układu regulacji wyso-
kiego ciśnienia w zasobniku paliwa przedstawia rysunek 4. 
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Rys. 4.  Struktura układu regulacji ciśnienia w zasobniku paliwa przez sterownik 
 

W zależności od stanu silnika A1÷A4, algorytmy sterowania wystawiają war-
tość zadaną pzCR dla nadążnego układu regulacji ciśnienia w zasobniku. Regulacja 
ciśnienia jest realizowana w programie sterownika na podstawie mierzonej war-
tości pCR (sygnał u11) oraz zadanej wartości pzCR. Różnica wartości tworzy uchyb e, 
przetwarzany zgodnie z regułami stosowanej regulacji. Sygnał wyjściowy regula-
tora ma charakter analogowy (PWM) i oddziałuje na zawór regulacyjny wysokiego 
ciśnienia. W przypadku przekroczenia wartości uchybu e > ez, co oznacza, że mimo 
regulacji ciśnienie pCR ma zbyt niską wartość, układ komparatora wystawia sygnał 
załączenia 3 sekcji tłoczenia paliwa. 
 
 
2.3. Układy regulacji i sterowania dawką paliwa 

 
W silniku z układem Common Rail dawka paliwa w każdym z cylindrów jest 

sterowana sygnałem elektrycznym sterownika (rys. 2). Na rysunku 5 przedsta-
wiono sterowanie jednego z wtryskiwaczy układu CR w funkcji położenia wału 
silnika.  
 

φ0° 180 ° 360° 540° 720°Ssanie Sprężanie Praca Wydech

tw tz td
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φw φd

Sterowanie 
wtryskiwacza

Ruch iglicy 
wtryskiwacza

 
Rys. 5.  Sterowanie jednego z wtryskiwaczy układu CR w funkcji położenia wału silnika 

 
Na rysunku 5 wyróżniono cztery podstawowe tryby pracy silnika czterosuwo-

wego, przyjmując umownie kąt położenia wału równy 0° dla początku ssania. 
Sygnał „sterowanie wtryskiwacza” jest sygnałem elektrycznym. Pokazano również 
ruch iglicy wtryskiwacza dla krótkich sygnałów sterujących; na skutek inercji ruch 
osiąga mniejsze wartości (nie osiąga wartości maksymalnej). 
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Na rysunku pokazano trzy dawki paliwa – wtrysk wstępny o czasie trwania tw, 
wtrysk zasadniczy o czasie trwania tz oraz wtrysk dopalający o czasie trwania td. 
Czasy trwania wtrysku określają również dawkę paliwa. W zasadzie jest to regu-
lacja dwupołożeniowa (włącz, wyłącz), jednak ze względu na zjawiska działania 
siły bezwładności na iglicę wtryskiwacza, dla krótkich impulsów sterujących zależ-
ność dawki od czasu jest nieliniowa. Na ogół przyjmuje się dawkę wtrysku wstęp-
nego jako wielkość stałą (2 mm3) [4]. Wielkością sterowaną jest dawka paliwa 
zasadnicza. Jej wielkość obliczana jest przez sterownik, zgodnie z zadaną wartością 
prędkości kątowej. Wtrysk dopalający związany jest przede wszystkim z wymaga-
niami ekologicznymi zachowania czystości spalin. 

Istotną cechą sterowania wtryskiwaczami jest chwila inicjacji wtrysku, mie-
rzona jako kąt wyprzedzenia (opóźnienia) wtrysku w stosunku do maksymalnego 
górnego położenia tłoka w cylindrze (w przyjętej skali położenie wału 360°). 
Największe wyprzedzenie ma wtrysk wstępny φw, mniejsze wtrysk zasadniczy φz, 
natomiast wtrysk dopalający jest opóźniony o kąt φd. Kąty wyprzedzeń sięgają od 
kilku do kilkunastu stopni, w zależności od warunków pracy. 

Przy sterowaniu dawką paliwa można wyróżnić dwa podstawowe układy: 
• utrzymania zadanej wartości prędkości obrotowej wału silnika, 
• utrzymania właściwych kątów wyprzedzenia (opóźnienia) wtrysku dawek 

paliwa, zależnie od prędkości obrotowej wału silnika. 

Obwody silnika (rys. 2) są odpowiedzialne za zasilanie i sterowanie dawką 
paliwa. Zadaną wartość prędkości obrotowej przekazuje czujnik położenia pedału 
przyspieszenia (14). Jako czujnik użyto podwójny potencjometr, przekazujący 
zależne od położenia pedału napięcie U i U/2 do sterownika (2) sygnałami u5 i u6. 
Podwojenie sygnału położenia pedału związane jest z diagnostyką i unikaniem 
możliwych uszkodzeń, które są niewskazane dla trwałości silnika („szarpanie” 
prędkości obrotowej). Prędkość obrotowa wału silnika jest mierzona, poprzez 
zliczanie liczby zębów koła zamachowego (21) w czasie obrotów, przez czujnik 
„pick up” (24), umożliwiający również określenie położenia GMP wału korbo-
wego. W tym celu usunięto z koła zamachowego 2 zęby. Przebieg prostokątny 
sygnału czujnika prędkości obrotowej jest przekazywany do sterownika (u9). 
Sterownik (2), w zależności od różnicy wartości zadanej i mierzonej prędkości 
obrotowej wału, steruje dawką paliwa poprzez zmianę czasu jej trwania tz. Sygnały 
sterujące wtryskiwacze, obliczone i wystawione przez sterownik Y4, Y5, Y6, Y7, są 
wzmacniane w układzie sterowania wtryskiwaczy (16). Wzmocnione sygnały powo-
dują ruch iglicy, otwierając drogę przepływu paliwa.  

Układ regulacji prędkości obrotowej silnika służy do stabilizacji prędkości 
obrotowej wału (silniki wysokoprężne są z zasady niestabilne). Zależnie od dawki 
paliwa h, silnik wytwarza moment indykowany mi, który równoważy moment 
tarcia mt i moment obciążenia mo. W warunkach statycznych zachodzące zależ-
ności można wyrazić jako: 

 mi = mt + mo (1) 
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Uwzględniając dynamikę (zależności liniowe), czyli wpływ zmian prędkości obro-
towej wału silnika, zależność (1) przyjmie postać: 

 
oti mωkJ

dt

dω
m ++=  (2) 

gdzie:  
 ω  – prędkość obrotowa wału silnika, 
 J  – moment bezwładności mas wirujących silnika, 
 kt  – współczynnik wzmocnienia sił tarcia. 
 

Dawka paliwa h odpowiada energii dostarczonej do silnika i można z nią 
powiązać wartość momentu indykowanego mi. Ze względu na ograniczenia kon-
strukcyjne silnika, wartość dawki jest również ograniczona, bowiem istnieje skoń-
czony moment indykowany silnika. Przy dużych obciążeniach (stan A3 pracy 
silnika) układ regulacji nie osiągnie wartości zadanej, a dla jeszcze większych 
obciążeń mo silnik zgaśnie. 

Strukturę układu regulacji prędkości obrotowej wału silnika przedstawiono na 
rysunku 6. 
 

Regulator Obiekt
ωz ωe
+

-

z
+

+

tz

 

Rys. 6.  Struktura układu regulacji prędkości obrotowej wału silnika 

 
Wartość zadana ωz jest wyznaczana przez operatora pojazdu; pomierzoną 

wartość prędkości obrotowej dostarcza czujnik (24). Algorytmy układu regulacji są 
zaimplementowane w sterowniku. Obliczona wartość wyjściowa to czas trwania 
wtrysku zasadniczego tz. Zakłócenie z symbolizuje występujące zmiany momentu 
obciążenia mo, które układ regulacji uwzględnia przy obliczaniu dawki paliwa h. 
Należy zauważyć, że układ regulacji prędkości obrotowej wału silnika dobierze 
właściwą dawkę, nie znając nawet jej wielkości. 

Drugi układ sterujący dawką paliwa (rys. 2) wyznacza chwile wysterowania 
poszczególnych wtryskiwaczy (20) w zależności od położenia wałka rozrządu – 
czujnik Halla (25) oraz prędkości obrotowej wału silnika – czujnik położenia GMP 
oraz prędkości obrotowej wału korbowego (24). Na podstawie sygnałów czujników 
u8 i u9, sterownik wystawia we właściwych chwilach czasu sygnały otwarcia 
wtryskiwaczy Y4, Y5, Y6 i Y7. 

Objętość wtrysku wstępnego, poprzedzającego wtrysk zasadniczy, wynosi 
około 2 mm3. Mała dawka paliwa po zapaleniu ogrzewa górną część cylindra. 
W tych warunkach przy wtrysku zasadniczym wzrost ciśnienia ma łagodniejszy 
przebieg (miękkie spalanie), co prowadzi do zmniejszenia szumów spalania i emisji 
NxOx. Chwile wtrysku wstępnego i zasadniczego zdefiniowane zostały na podstawie 
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krzywej okresów spalania danego silnika przy jałowych obrotach ωj. Wynikają 
stąd wartości kątów wyprzedzenia wtrysków: wstępnego i zasadniczego φw i φz. 
Przy większych prędkościach obrotowych wału silnika należy uwzględnić zwłokę 
zapłonu i zwłokę zadziałania wtryskiwacza (można obliczyć, że dla silnika z za-
płonem samoczynnym, przy prędkości obrotowej ω = 2000obr/min i zwłoce zapłonu 
t’  = 0,002s, kąt wyprzedzenia wyniesie φz = ω t’ = [2000 360°/60s] 0,002s = 24°). 

Dzięki dawce wstępnej występują powtarzalne wartości zwłoki zapłonu,         
a ogrzanie górnej części cylindra zmniejsza zwłokę zapłonu. Dodatkowo są zapew-
nione powtarzalne wartości zwłoki zapłonu dzięki stałym wartościom ciśnienia 
doładowania. 

Sterownik na podstawie sygnału prędkości obrotowej wału silnika ω oblicza 
kąt wynikający ze zwłoki zapłonu φ(ω – ωj) i koryguje kąty wyprzedzenia wtrysków 
φw + φ(ω – ωj) oraz φz + φ(ω – ωj). Struktura układu sterowania wtryskiwaczy 
została przedstawiona na rysunku 7. 

Wtrysk dopalający następuje podczas trwającego nadal spalania dawki 
wtrysku zasadniczego. Głównym celem wtrysku dopalającego jest podwyższenie 
temperatury spalin podczas procesu regeneracji filtru cząstek stałych. 
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Rys. 7. Struktura układu sterowania wtryskiwaczy 

 

Sygnał położenia wałka rozrządu φ0 jest wymagany przy rozruchu silnika do 
identyfikacji sterowania wtryskiwaczy względem położenia wału korbowego. Przy 
dalszej pracy, na podstawie zliczanej liczby zębów koła zamachowego, można 
wyliczać położenie wału korbowego i wału rozrządu. Wyfrezowane zęby koła 
zamachowego (brakujące impulsy przebiegu) korygują ewentualne przekłamania 
w pomiarze położenia wału korbowego. 
 
 
 
3. Obwody zasilania powietrzem silnika z układem CR 
 
 

Strukturę obwodów zasilania powietrzem silnika z układem Common Rail 
pokazano na rysunku 8. Schemat dotyczy silnika 2.0 HDi 90/110kM i został 
opracowany w oparciu o [6]. 
 



R. Arendt, Algorytmy sterowania silnika wysokoprężnego… 75 

 

STEROWNIK

PP
U

P U
P

P1

P2

Y1

Y2

1

3

4

5

6

7

8

9
10

11

FF
U

tt
U

12

13

u1
u2

u3

u4

2

- obwody czystego powietrza,

- przepływ spalin,

- spaliny zmieszane z czystym powietrzem.  
Rys. 8.  Struktura obwodów zasilania powietrza w silniku z układem CR; 1 – czujnik ciśnienia 
atmosferycznego, 2 – sterownik układów silnika, 3 – pompa podciśnienia, 4 – chłodnica powietrza,             
5 – silnik wysokoprężny, 6 – nastawnik recyrkulacji spalin sterowany elektrycznie, 7 – zawór recyrkulacji 
spalin, 8 – nastawnik ciśnienia doładowania sterowany elektrycznie, 9 – zawór upustowy do regulacji 
ciśnienia  doładowania,  10 – czujnik ciśnienia  doładowania,  11 – zespół  turbosprężarki,  12 – masowy 

przepływomierz powietrza, 13 – czujnik temperatury zasysanego powietrza 

 
 
 
3.1. Układy regulacji ciśnienia doładowania 
oraz przepływu świeżego powietrza 

 
 

W normalnych warunkach pracy silnika układy regulacji utrzymują stałe 
ciśnienie doładowania. Ciśnienie wytwarza zespół turbosprężarki (11) napędzany 
spalinami silnika (rys. 8). W celu regulacji ciśnienia zastosowano równoległy do 
turbiny obwód z zaworem upustowym (9), którego stopień otwarcia sterowany jest 
przez sterownik. Ze względu na trudne warunki pracy, zawór jest sterowany pneu-
matycznie (uzyskiwane są większe siły przesuwu) przez sterowany elektrycznie 
nastawnik ciśnienia doładowania (8). Sterownik wysyła sygnał impulsowy o zmien-
nym wypełnieniu Y2, sterując wartością średnią prądu – sterowanie PWM. Zasilanie 
pneumatyczne zapewnia pompa podciśnienia (3). Na wyjściu turbosprężarki zain-
stalowany jest czujnik ciśnienia doładowania (10), który informuje sterownik syg-
nałem u4. Na wlocie powietrza turbosprężarki zainstalowany jest masowy prze-
pływomierz powietrza (12) oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza (13), 
które połączone są ze sterownikiem sygnałami u2 i u3. Na sterowanie pracą turbo-
sprężarki ma również wpływ ciśnienie atmosferyczne, mierzone czujnikiem (1), 
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sygnał u1. Za niskie ciśnienie, np. wysoko w górach, może prowadzić do zbyt 
wysokich obrotów turbosprężarki i jej uszkodzenia. 

W silniku zastosowano recyrkulację spalin – część spalin wylotowych jest 
mieszana ze świeżym powietrzem doładowania i trafia do cylindrów silnika (5). 
Spaliny zawracane są do cylindrów zaworem recyrkulacji spalin (7), sterowanym 
pneumatycznie przez sterowany elektrycznie nastawnik recyrkulacji spalin (6). 
Sterownik wartością średnią prądu – sygnałem PWM – Y1, steruje nastawnik. Zasi-
lanie pneumatyczne zapewnia pompa podciśnienia (3), podobnie jak nastawnika 
ciśnienia doładowania. 

Do zadań układów regulacji należy utrzymanie stałego ciśnienia doładowania 
(regulacja stałowartościowa) oraz zapewnienie, stosownie do obliczonej przez 
sterownik dawki paliwa, odpowiedniej dawki powietrza, zgodnie z założonym 
współczynnikiem nadmiaru powietrza. Znana jest objętość wtrysku wstępnego 
i czas trwania wtrysku zasadniczego tz. Masa wtryśniętego paliwa zależy od ciśnie-
nia i temperatury (lepkości). Sterownik wykorzystuje wartości sygnałów czujnika 
ciśnienia w zasobniku paliwa u11 i czujnika temperatury paliwa u10 do obliczenia 
przepływu masowego paliwa i odpowiadającego mu przepływu masowego powie-
trza Fpz z przyjętym namiarem λ. Oba obwody są ze sobą powiązane. Strukturę 
układów regulacji pokazano na rysunku 9.  
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Rys. 9.  Struktura układów regulacji ciśnienia doładowania oraz przepływu świeżego powietrza 

 
Układ regulacji ciśnienia doładowania obejmuje regulator realizowany progra-

mowo w sterowniku (Reg. 2), obwody zespołu turbosprężarki oraz elementy stero-
wania. Dla stanu normalnej pracy silnika zadane jest stałe ciśnienie pz, którego 
wartość jest regulowana przez regulator (Reg. 2). Na ciśnienie doładowania od-
działują zakłócenia wywołane: poborem powietrza przez cylindry silnika – z oraz 
spalinami dostarczonymi do kolektora powietrza – ps. Ciśnienie spalin ma większą 
wartość od ciśnienia świeżego powietrza doładowania, dlatego też dopływ spalin 
powoduje wzrost ciśnienia pwy, które zostaje wyrównane przez regulator (Reg. 2). 
Efektem regulacji jest zmniejszenie wydajności turbosprężarki. Na rysunku 9 
pomiar masowego przepływomierza powietrza oznaczony został jako blok Fp. 
Wyznaczona z dawki paliwa dawka powietrza Fpz, odpowiednia dla przyjętego 
współczynnika nadmiaru powietrza λ, stanowi wartość zadaną dla drugiego układu 
regulacji. Uśredniona wartość zadana dawki powietrza (wymagany przepływ 
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masowy powietrza) jest porównywana z wartością mierzoną, dając uchyb regulacji 
e1. Regulator (Reg. 1) realizowany przez algorytmy sterownika, steruje zaworem 
recyrkulacji spalin wpływając na proporcje mieszaniny świeżego powietrza doła-
dowania oraz spalin w taki sposób, aby wymagany przepływ masowy świeżego 
powietrza doładowania był zgodny z przyjętym współczynnikiem λ w stosunku do 
dawki paliwa. 
 
 
 
4. Uwagi i wnioski 
 
 

Dobra znajomość procesów spalania i przetwarzania energii zawartej w pali-
wie na energię mechaniczną stanowi podstawę rozwoju pojazdów z silnikami 
o napędzie spalinowym. Stawiane wymagania ekologiczne potrafią być sprzeczne 
z  tendencją do osiągania coraz większej sprawności silnika. Poszukiwane są tech-
nologie, które umożliwi ą osiągnięcie kompromisu pomiędzy sprawnością silnika a 
wymaganiami zachowania czystości środowiska. Jednym z nich jest skonstruo-
wanie silnika o zapłonie samoczynnym z szyną Common Rail.  

Rozwój technologiczny umożliwił zastosowanie bardzo wysokich ciśnień 
wtrysku paliwa, a także dawkowanie bardzo małych jego porcji i sterowanie elek-
tryczne wtryskiem. Parametry sterowania procesem spalania paliwa są precyzyjnie 
regulowane i sterowane z wykorzystaniem komputera pokładowego. W silniku 
występuje coraz więcej czujników (sensorów) elementów wykonawczych (aktuato-
rów), układów mechatronicznych, jak również układów automatycznej regulacji 
i sterowania.  

W spotykanych publikacjach brakuje opisów sterowania procesami zacho-
dzącymi w silnikach w ujęciu mechatroniki czy też automatyki. Niniejszy artykuł 
jest próbą objaśnienia sterowania pracą silnika właśnie w tym ujęciu. 
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CONTROL  ALGORITHMS  OF  CR  DIESEL  ENGINE 

 
 
Abstract: A development of knowledge and technology of Diesel engine combustion process causes 
increase of an engine efficiency and better environment protection. An interesting technical solution 
is Diesel engine with very high pressure of injection and often with exhaust gas recirculation EGR – 
Diesel engine with Common Rail. For the engine control complex mechatronic systems, using a 
controller – board computer are applied. In the paper an attempt of identification of used control 
algorithms of combustion process control in CR engines is incited. Unfortunately the engines 
producers do not publish applied control algorithms, which are in effect of hard investigations 
developed. Great groups of experts and high costs are in control knowledge involved. 
 
 



 

Longin Stolc 
 

PRZEDZIAŁOWE  I  ROZMYTE 

UKŁADY  RÓWNAŃ  LINIOWYCH 

Rozwiązywania niedeterministycznych równań liniowych znajdują zastosowanie między innymi w roz-
wiązywaniu zagadnień niedeterministycznych problemów sterowania [13,15]. W artykule omówiono  
problemy określania niedeterministycznego charakteru rozwiązania układów równań. Stanowi to 
podstawę przy rozwiązywaniu układów równań bazowych w niedeterministycznym programowaniu 
liniowym. W pracy ograniczono się do problemów przedziałowych i rozmytych. 
 
 
 
Uwagi wstępne 
 
 

Rozpatrzono zagadnienie rozwiązywania układów równań liniowych o niede-
terministycznych współczynnikach: 

 ;
~

dim~dim,
~

dim
~~)(

~
mmm ==×==∗ bxAbxA :  (1) 

gdzie: 

 A
~

 – macierz współczynników, 

 b
~

 –  wektor wyrazów wolnych, 
 (*) –  operator mnożenia na liczbach niezdeterminowanych. 
 
W zależności od rodzaju niepewności współczynników w zagadnieniu (1), wyni-
kającej z dostępności danych i informacji, istnieje kilka możliwych sposobów 
tworzenia modelu. 
 
1. Zagadnienie przedziałowe. 

Jeśli występuje brak opisu charakteru zmienności współczynników przy 
jednoczesnej możliwości określenia przedziałów dopuszczalnych zmian, problem 
(1) jest układem liniowych równań przedziałowych, gdzie elementy A

~  oraz b
~

 
dane są jako liczby przedziałowe. 
 
2. Zagadnienie rozmyte. 

Posiadane informacje pozwalają na większą dokładność niż tylko podanie 
przedziałów zmienności współczynników, ale jednocześnie nie może być pre-
cyzyjnie określony charakter tych zmian. W przypadku tym proponuje się przy-
jęcie (1) jako układu równań liniowych o rozmytych współczynnikach, gdzie 
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elementy A~  i b
~

 dane są jako liczby rozmyte ze zdeterminowanymi funkcjami 
przynależności µ(•). 
 
3. Zagadnienie stochastyczne. 

Jeśli na podstawie posiadanych danych dla wcześniej określonych prze-
działów zmian współczynników istnieje możliwość określenia rozkładów prawdo-
podobieństwa, a co najmniej momentów takich jak wartości średnie (A ,b ) oraz 
macierze kowariancji (cov(A

~ ), cov(b
~

)), to rozpatrywany problem można traktować 
jako stochastyczny układ równań liniowych. 

Podane modele nie wyczerpują wszystkich możliwości. Mogą zachodzić przy-
padki mieszane przedstawionych zagadnień.  

W przedstawianej pracy omówiono zagadnienia przedziałowe i rozmyte. Pro-
blemy liniowych zagadnień stochastycznych oraz mieszanych stanowią część od-
rębną i prezentowane są w innych pracach (np. [14]). 
 
 
 
1. Metoda rozwiązania 
 
 

Niech dany jest układ równań niedeterministycznych (1): 

bxA
~~)(

~
=∗  

Rozwiązanie, uwzględniające przenoszenie się niepewności współczynników, można 
zapisać [13,14,15]: 

 ( ) ∗∗−− =∗→∗=∗∗→=∗ bxAbAxAAbxA
~~)(

~~
)(

~~)(
~

)(
~~~)(

~ 11
  

gdzie: 

 1~ −A – macierz odwrotna do A
~

, 

 ∗A
~

– iloczyn macierzy AA
~

)(
~ 1 ∗− , 

 ∗b
~

– iloczyn bA
~

)(
~ 1 ∗− . 

W przypadku niepewności zapisanej we współczynnikach macierzy A
~

, określenie 
niedeterministycznej macierzy odwrotnej 1

~−A  jest niemożliwe. Wynika to z faktu, 
że może zachodzić: 

 0det
~

=∃
∈

A
AA  

 

czyli istnieją takie realizacje A, że macierz odwrotna nie istnieje. 

(2)

(3)
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Przyjmijmy, że dla każdego zagadnienia dane są zdeterminowane wartości 
preferowane A  i b  współczynników układów równań A

~
oraz b

~
. Dla każdego 

z zagadnień wartości te określane mogą być odmiennie. Ich wartości w poszcze-
gólnych przypadkach zależą od rodzaju zmiennych oraz ich znaczenia fizycznego 
w modelowanym procesie rzeczywistym. 
Dla wartości szczególnych zachodzi: 

 [ ] [ ] ;
~

sup,
~

inf
~

sup,
~

inf bbbAAA ∈∧∈   

gdzie: 

 
b A 
~

inf ,
~

inf  –  kresy dolne przedziałów niepewności współczynników A
~

i b
~

, 

 bA
~

sup,
~

sup  –  kresy górne przedziałów niepewności współczynników A
~

i b
~

. 

Przyjmijmy dalej, że macierz wartości szczególnych A  nie jest macierzą osobliwą: 

 m=≠ AA rank,0det   

zatem macierz 1−A istnieje. 

Wyznaczmy rozwiązanie (1), przyjmując do obliczeń (2) wartości szczególne: 

 bAxbxA 1−=→=   

Dla wartości szczególnych mamy: 

 bAb1AAA 1 1** , −− ===   

gdzie 1 – macierz jednostkowa m×m. 
 
Ze względu na brak macierzy odwrotnej (3), należy dokonać przekształcenia (2) 
dla macierzy wartości szczególnych A : 

 ( )









∗=
=∗=

=∗→=∗

−∗

−∗

∗∗

bAb

1AAA

bxAbxA

~
)(

~

~~
)(

~

~~)(
~~~)(

~

1

1

 

 

gdzie 1
~

 – niedeterministyczna macierz jednostkowa m×m. 
 

Na podstawie (8) otrzymujemy rozwiązanie w niedeterministycznej postaci 
uwikłanej: 

 
∗=∗ bx1

~~)(
~

 (9) 

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Powyższe można zapisać następująco: 

 ∗

≠
=

∗

=
∗−=∗ ∑∀ j

m

kj
j

kjkkkk
mk

x1bx1 ~)(
~

)(
~~)(

~

1,1

 

(10) 

i dalej (oczywiście operator dzielenia przez kk1
~

 powinien być (/)): 

 
kk

j

m

kj
j

kjk

k
mk 1

x1b

x ~

~)(
~

)(
~

~
1

,1

∗

≠
=

∗

=

∗−

=

∑

∀  (11) 

co w przybliżeniu (elementy pozadiagonalne macierzy 1
~

 w otoczeniu zera, diago-
nalne w otoczeniu 1) daje: 

 
kk

j

m

kj
j

kjk

k
mk 1

b1b

x ~

~
)(

~
)(

~

~
1

,1

∗

≠
=

∗

=

∗−

=

∑

∀  (12) 

gdzie zgodnie z (8) w (12) będzie:  

 k

m

j
kjk

mk

bab
~

)(
~

1

1

,1

∗= ∑∀
=

−∗

=
 (13) 

 
ij

m

i
kikj

mjk

aa1 ~)(
~

1

1

,1,

∗=∑∀
=

−∗

=  (14) 

Dla elementów niedeterministycznej macierzy jednostkowej 1
~

 mamy: 

 

kj

jk
mjk

kk
mk

11
~

0
~

1
,1,,1

∈∧∈ ∀∀
≠
==

 (15) 

przy czym wartości kkl  = 1 oraz kjl  = 0 dla j≠k są wartościami uzyskanymi zgodnie 
z (7) dla wartości szczególnych A . 

Jak widać w (11) i (15), warunkiem koniecznym i dostatecznym, aby układ równań 
posiadał zawsze rozwiązania jest: 

 

.0
~

inf
~

0
,1,1

>⇔∉ ∀∀
==

kk
mk

kk
mk

11

 (16) 
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2. Zagadnienie przedziałowe 
 
 
 Zagadnienie przedziałowe może być rozwiązywane w oparciu o przedziały 
liczbowe oraz arytmetykę przedziałów liczbowych, wprowadzonych po raz pierwszy 
przy badaniu propagacji błędów w komputerowych obliczeniach numerycznych [10]. 
 
 
2.1. Liczby przedziałowe, arytmetyka na liczbach przedziałowych 
 
 Przedział liczbowy określa się jako [7,10]: 

 
[ ] [ [ ] ] ] [

rl

rlrlrlrlrl

qqqq

qqqqqqqqqqq

==

≤





 ∨∨∨=

~sup,~inf

,,,,,~
 (17) 

Oczywiście w przypadku, gdy zachodzi qqq rl == , otrzymujemy liczbę rzeczy-
wistą ( qq =~ ). 
 Dalej nie rozróżnia się domknięcia kresów przedziałów, przyjmując liczby 
przedziałowe obustronnie domknięte. W rozpatrywanych zagadnieniach z prze-
działami rzeczywisto-liczbowymi, powyższe założenie nie ma wpływu na algorytm 
rozwiązania. 
Zgodnie z [10], podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach przedziałowych 
można zdefiniować następująco: 

Dodawanie 

  [ ] [ ] [ ]rrllrlrl qqqqqqqqqq 2121221121 ,,)(,~)(~ ++=+=+  (18) 

Odejmowanie 

  [ ] [ ] [ ]lrrlrlrl qqqqqqqqqq 212122111 ,,)(,~)(~ −−=−=−  (19) 

Mnożenie 

  
[ ] [ ]

( ) ( )[ ]rrrllrllrrrllrll

rlrl

qqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqq

2121212121212121

22111

,,,max,,,,min

,)(,~)(~ =∗=∗  (20) 

Dzielenie 

     
[ ] [ ]

( ) ( )[ ]rrlrllrlrrlrllrl

rlrl

qqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqq

2121212121212121

22111

/,/,/,/max,/,/,/,/min

,)/(,~)/(~ ==
 (21) 
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przy warunku, że: 

  [ ]rl qq 22 ,0∉  (22) 

Oczywiście, jeśli liczby przedziałowe są o określonym znaku, to jest: 

  ( ) ( )qq ~supsign~infsign =  (23) 

operacja dzielenia (21) ulega uproszczeniu [7]. 

W przypadku występowania w operacjach arytmetycznych zdefiniowanych 
przez (18)-(21) liczb rzeczywistych, przyjmujemy liczby przedziałowe: 

  [ ]qqqqqq rl ,~ =→==  (24) 

i stosujemy zdefiniowane wcześniej lecz ulegające uproszczeniu operacje. 
Z podanych definicji operacji mnożenia i dzielenia (20) i (21) otrzymujemy 

definicje dla liczby przedziałowej przeciwnej i odwrotnej. 
 
Liczba przeciwna 

Mnożenie przez liczbę rzeczywistą  –1 (przedziałowa [–1, –1]): 

  [ ] [ ] [ ]lrrl qqqqq −−=∗−−=− ,,)(1,1~  (25) 

Liczba odwrotna 

Na podstawie ilorazu [ ] [ ]rl qq ,)/(1,1 (licznik jest liczbą rzeczywistą) mamy: 

  [ ] 







==

−
−

lr
rl

qq
qqq

1
,

1
,~

1
1  (26) 

 
 
2.2. Przedziałowy układ równań liniowych 
 
 Niech będzie dany układ równań (1): 

  mmm ==×==∗ bxAbxA
~

dim~dim,
~

dim:
~~)(

~
 

dla którego współczynniki dane są w postaci przedziałowej: 

  [ ] [ ] bA
~

,
~~

,~

,1,1,

→=∧→= ∀∀
==

r
k

l
kk

mk

r
kj

l
kjkl

mjk

bbbaaa  (27) 

oraz macierz A  i wektor b  wartości szczególnych. 
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Dla liczb tych zachodzi: 

 [ ] [ ] .,,
,1,1,

r
k

l
kk

mk

r
kj

l
kjkj

mjk

bbbaaa ∈∧∈ ∀∀
==

 (28) 

Jeśli brak jakichkolwiek preferencji do wyboru wartości A  i b , proponuje się 
przyjmować wartości środkowe przedziałów: 

  .
22 ,1,1,

r
k

l
k

k
mk

r
kj

l
kj

kj
mjk

bb
b

aa
a

+=∧
+

= ∀∀
==

 (29) 

W przypadku, gdy istnieją określone (preferowane) wartości ( A , b ) oraz dane są 
odchyłki lewo ( −∆A , −∆b ) i prawostronne ( +∆A , +∆b ), wówczas definiowane są 
przedziały (27): 

  ,
,1,1,

−

=

−

=
∆−=∧∆−= ∀∀ kk

l
k

mk
kjkj

l
kj

mjk

bbbaaa  (30) 

  .
,1,1,

+

=

+

=
∆+=∧∆+= ∀∀ kk

r
k

mk
kjkj

r
kj

mjk

bbbaaa  (31) 

Podane przykłady wyboru wartości szczególnych (29), czy definiowania prze-
działów (30) i (31), nie wyczerpują wszystkich możliwości. Dla dalszego postępo-
wania sposób ich określania nie jest istotny. 
 Niech dla A  będzie dana macierz odwrotna 1−A . Wyznaczmy przedziały 
liczbowe odpowiednio dla 1

~
 oraz ∗b

~
. 

Zgodnie z (8) mamy: 

• dla 1
~

 jest ((18) i (21)): 

  

[ ] [ ] [ ]

( ) ( )[ ]

( ) ( )








=

=∗=∗==

∑∑

∑

∑∑∀

=

−−

=

−−

=

−−−−

=

−−

=

−

=

m

i

r
ijki

l
ijki

m

i

r
ijki

l
ijki

m

i

r
ijki

l
ijki

r
ijki

l
ijki

r
ij

l
ij

m

i
kikiij

m

i
ki

r
kj

l
kjkj

mjk

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaa111

1

11

1

11

1

1111

1

11

1

1

,1,

~,~max,~,~min

~,~max,~,~min

~,~)(,~)(
~

,
~~

 (32) 
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• podobnie dla ∗b
~

: 

  

[ ] [ ] [ ]

( ) ( )[ ]

( ) ( ) .
~

,
~

max,
~

,
~

min

~
,

~
max,

~
,

~
min

~
,

~
)(,

~
)(

~
,

~~

1

11

1

11

1

1111

1

11

1

1

,1










=

=∗=∗==

∑∑

∑

∑∑∀

=

−−

=

−−

=

−−−−

=

−−

=

−∗

=

m

i

r
iki

l
iki

m

i

r
iki

l
iki

m

i

r
iki

l
iki

r
iki

l
iki

r
i

l
i

m

i
kikik

m

i
ki

r
k

l
kk

mk

babababa

babababa

bbaababbb

 (33) 

Przedziały niepewności dla rozwiązania x~ , zgodnie z (11) wyznaczamy: 

  

[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]r
kk

l
kk

r
j

l
j

m

kj
j

r
kj

l
kj

r
k

l
k

kkj

m

kj
j

kjk
r
k

l
kk

mk

11bb11bb

1b1bxxx

~
,

~~
,

~
)(

~
,

~
)(

~
,

~

~~
)(

~
)(

~~,~~

1

1,1

















∗−

=
















∗−==

∗∗

≠
=

∗∗

∗

≠
=

∗

=

∑

∑∀
 (34) 

Dalej, na podstawie (17)-(20), kresy przedziałów dla kx~  wynoszą odpowiednio: 

    

( )
























−

= ∗
≠
=

∗∗∗∗∗

=∨==

∑

∀ ∗∗
kk

m

kj
j

r
j

r
kj

l
j

r
kj

r
j

l
kj

l
j

l
kj

l
k

1l1l

l
k

mk l

b1b1b1b1b

x
r

kkkk
l

kkkk

~

~~
,

~~
,

~~
,

~~
max

~

min~
1

~~~~
,1

 (35) 

oraz 

      

( )
























−

= ∗
≠
=

∗∗∗∗∗

=∨==

∑

∀ ∗∗
kk

m

kj
j

r
j

r
kj

l
j

r
kj

r
j

l
kj

l
j

l
kj

r
k

1l1l

r
k

mk l

b1b1b1b1b

x
r

kkkk
l

kkkk

~

~~
,

~~
,

~~
,

~~
min

~

max~
1

~~~~
,1

 (36) 

gdzie czynniki w (35) i (36) wyznaczono zgodnie z (32) i (33). 
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2.3. Przykład obliczeniowy 
 
 Dany jest układ równań: bxA

~~)(
~

=∗ , gdzie: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]





















=

−−

−−

−−−−

−−

01.1,99.00.0,0.00.0,0.001.1,99.097.2,03.3

0.0,0.009.0,01.10.0,0.001.1,99.003,3,97.2

0.0,0.00.0,0.099.0,01.105.5,95.499.0,01.1

0.0,0.00.0,0.00.0,0.001.1,99.001.1,99.0

0.0,0.00.0,0.00.0,0.003.3,97.299.0,01.1

~
A  

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ] 






















=

6,4

11,9

11,9

22,18

44,36

~
b  

oraz wartości szczególne (środkowe (29)): 









































=

−
−

−−

−

=

5

10

10

20

40

,

10013

01013

00151

00011

00031

bA  

Macierz odwrotna oraz rozwiązanie dla wartości szczególnych (6) wynosi: 























=























−
−−

−

−

=−

5

20

60

15

5

,

40084

040102

00426

00011

00031

4

11 xA
 

dalej z (31): 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

,

01.1,99.00.0,0.00.0,0.006.0,06.008.0,08.0

0.0,0.001.1,99.00.0,0.005.0,05.006.0,06.0

0.0,0.00.0,0.001.1,99.01.0,1.003.0,03.0

0.0,0.00.0,0.00.0,0.001.1,99.0005.0,005.0

0.0,0.00.0,0.00.0,0.0015.0,015.001.1,99.0

~























−−

−−

−−

−

−

=1  
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oraz ∗b
~

z (33) i rozwiązanie x~  na podstawie (35), (36) w postaci przedziałowej: 
 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

.

75.15,81.5

58.29,63.10

58.70,63.49

71.16,33.13

83.7,23.2

~

14,4

28,12

68,52

5.16,5.13

5.7,5.2

~













































−

=

−

=∗ xb  

 
Oczywiście dla przypadku niepewności zawartej jedynie w wektorze wyrazów 
wolnych, z (35) i (36) wynika, że przedziały niepewności x~  pokrywają się z prze-

działami ∗b
~

. 

Należy zauważyć, że dla wszystkich elementów diagonalnych macierzy 1
~

 mamy 
0>d

kk1 , więc dla wszystkich realizacji współczynników układ równań posiada 
rozwiązanie. 
 
 
 
3. Zagadnienie rozmyte 
 
 
 W zagadnieniu przedziałowym rozwiązanie określane jest podobnie jak dane 
wejściowe w postaci przedziałowej. W przypadku zagadnienia rozmytego, nie-
pewność danych podana w postaci rozmytej przenosi się na rozmyte rozwiązanie 
(np. [1,2,16]). 
 Jeśli w przypadku przedziałowym określenie postaci przynależności wartości 
współczynnika do określonego przedziału jest jednoznaczne, to w przypadku 
rozmytym powstaje problem określenia postaci funkcji przynależności, jak również 
stosowania odpowiedniej arytmetyki liczb rozmytych. 
 Zagadnienia związane z różnym opisem liczb rozmytych (różnorodność funk-
cji przynależności) oraz definiowaniem podstawowych operacji arytmetycznych 
można znaleźć w pracach [1,2,3,4,5,6,7,11,16]. 
 
 
3.1. Liczby rozmyte, arytmetyka liczb rozmytych 
 
 Stosując zasadę rozszerzania Zadeha, podanej na przykład w [6,7], można 
dostać dokładne wyniki operacji, jednak jest to podejście bardzo pracochłonne [11]. 
Z tego też względu w zastosowaniach praktycznych wykorzystywane są formy 
uproszczone operacji arytmetycznych, oparte na reprezentacji liczb rozmytych typu 
L-R [6,7]. 
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 W zastosowaniu do rozpatrywanego w pracy zagadnienia, przyjęto formy 
uproszczone, definiowane dla wartości charakterystycznych liczb rozmytych 
[6,7,11]. 
 
 
3.1.1. Reprezentacja liczby rozmytej w notacji Dubois i Prade 

 
W pracy [4] wprowadzono opis parametryczny liczb rozmytych na ograni-

czonym nośniku i w oparciu o zasadę rozszerzania Zadeha oraz wyprowadzono 
podstawowe operacje arytmetyczne. 

 Dla liczby rozmytej, określonej jako: 

  ( )
LRqqqmq βα ,,~ =  (37) 

funkcja przynależności (liczba typu L-R) zdefiniowana jest przez: 
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qq
q
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q

mqdla
mq

R

mqdla
qm

L

q

β
β

α
α

µ  (38) 

gdzie: 
 mq – wartość modalna liczby rozmytej, 
 αq – lewostronny rozrzut liczby rozmytej, 
 βq – prawostronny rozrzut liczby rozmytej, 
 L, R – lewo i prawostronna funkcja odniesienia. 
 

Dla liczb rozmytych w postaci parametrycznej (37), podstawowe operacje 
można sprowadzić do operacji na ich parametrach. Należy jednak zaznaczyć, że 
w przypadku ogólnym, lewo i prawostronne funkcje odniesienia wyniku rozmytych 
operacji arytmetycznych ulegają zmianie. Wyznaczanie wartości parametrów wy-
niku operacji stanowi jedynie formułę przybliżoną. 
 
Dodawanie 
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 (39) 
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Odejmowanie 

  

( ) ( ) ( )
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 (40) 

Mnożenie 
Dla uproszczenia zapisu operacji oznaczmy kresy przedziałów określone lewo-
stronnym i prawostronnym rozrzutem liczb rozmytych 1

~q  oraz 2
~q : 

  











+=
−=
+=
−=

22

22

11

11

2

2

1

1

qq
r

qq
l

qq
r

qq
l

mq

mq

mq

mq

β
α
β
α

 (41) 

Otrzymujemy wówczas parametry dla operacji mnożenia [6,11]: 
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mmmqq

β
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 (42) 

Powyższa operacja przedstawia ogólny przypadek mnożenia liczb rozmytych 
o nieokreślonych znakach. W przypadku liczb o określonych znakach, a zwłaszcza 
o znakach jednakowych, zależności w (42) ulegają znacznym uproszczeniom. 

Dzielenie 
 Przyjmując, podobnie jak przy mnożeniu liczb rozmytych, oznaczenia (41) dla 
operacji dzielenia na liczbach o nieokreślonych znakach mamy: 
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 (43) 
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przy warunku analogicznym do (23): 

  [ ]
2222

,0 qqqq mm βα +−∉  (44) 

czyli: 

  ( ) ( )22
~supsign~infsign qq =  (45) 

W przypadku występowania w operacjach arytmetycznych zdefiniowanych przez 
(39)-(43) liczb rzeczywistych, przyjmujemy liczby rozmyte: 

  ( )
LRqLRqq mq 0,0,~0 =→== βα  (46) 

Podobnie jak w przypadku liczb przedziałowych z (42) i (43), przy przyjęciu liczb 
rzeczywistych zgodnie z (44), otrzymujemy proste formuły na liczbę przeciwną 
i odwrotną. 

Liczba przeciwna 

  ( ) ( )
LRqqqLRqqqLR mmq αββα ,,,,~ −=−=−  (47) 

Liczba odwrotna 

  ( )( )
LRqqq

q

qqq

q

q
LRqqqLR mmmmm

mq
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α
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β
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βα  (48) 

 

3.1.2. Reprezentacja liczby rozmytej w notacji Laarhovena i Pedrycza 

 
 Niech przedział rozmyty ma ograniczony nośnik. Reprezentacja parame-
tryczna przedziału rozmytego przyjmuje postać [3]: 

  ( )
LRq

r
q

l
qq rmmlq ,,,~ =  (49) 

Funkcja przynależności (przedział rozmyty typu L-R) zdefiniowana jest przez: 
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gdzie: 

 l
qm  – dolna wartość modalna,  
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 l
qm  – górna wartość modalna, 

 ql  – dolna wartość przedziału rozmytego,  

 qr  – górna wartość przedziału rozmytego,  

 L, R – lewo i prawostronna funkcja odniesienia. 

 
Oczywiście dalej mamy podobnie jak dla liczb rozmytych typu  L-R: 

q
l
qq lm −=α   –  lewostronny rozrzut przedziału rozmytego, 

r
qqq mr −=β  –  prawostronny rozrzut przedziału rozmytego. 

 Jeśli w (48) zachodzi: 

  ( ) ( ) ( )( )00 >−=∨>−=∧= r
qqqq

l
qq

r
q

l
q mrlmmm βα , (51) 

wówczas przedział rozmyty typu L-R określa liczbę rozmytą typu L-R (Dubois 
i Prade (37)). 

Ponadto jeśli zachodzi: 

  q
r
q

l
qq rmml ===  (52) 

wówczas (48) opisuje liczbę rzeczywistą. 

Natomiast jeśli: 

  ( ) ( ) ( )00 =−=∧=−=∧≠ r
qqqq

l
qq

r
q

l
q mrlmmm βα  (53) 

mamy liczby przedziałowe opisane w p. 2.1. 

 Dla przedziałów rozmytych L-R typu (49) (Laarhovena i Pedrycza) często 
spotykane jest określenie liczba rozmyta typu „  flat L-R” . 
 Dla przedziałów rozmytych w postaci parametrycznej (48), podstawowe 
operacje można sprowadzić do operacji na ich parametrach, podobnie jak dla liczb 
rozmytych typu L-R (37). Należy jednak zaznaczyć, że wyznaczanie jedynie 
parametrów wyniku operacji, podobnie jak dla liczb typu L-R, stanowi formułę 
przybliżoną. 
 Operacje arytmetyczne zdefiniowane dla przedziałów rozmytych, podane 
w  [7,11], można sprowadzić do dwukrotnego wykonania operacji na liczbach 
przedziałowych. 
Niech dana jest ogólnie operacja )(•  oznaczająca odpowiednio )(),(),( ∗−+  
lub )/( . 

  ( ) ( ) ( )
LRq

r
q

l
qqLRq

r
q

l
qqLRq

r
q

l
qq rmmlrmmlrmmlqq ,,,,,,)(,,,~)(~

2222111121 =•=•  (54) 
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Przyjmijmy dalej, że: 

  r
q

rl
q

lr
q

rl
q

l mqmqmqmq
2211 2211 ,,, ====  (55) 

wówczas od (18)-(21) definiuje operacje wyznaczające odpowiednio wartości 
r
q

l
q mm ,  wyniku (54). 

Podobnie, przyjmując: 

  
2211 2211 ,,, q

r
q

l
q

r
q

l rqlqrqlq ====  (56) 

otrzymamy z analizy przedziałowej wartości qq rl , . 

 Analogiczne postępowanie pozwala na wyznaczenie postaci parametrycznej 
przedziału rozmytego przeciwnego oraz odwrotności (na podstawie (24) i (25)). 
 
 
3.1.3. Reprezentacja liczby rozmytej w postaci αααα-przekrojów 

 
 Przedstawione wcześniej podstawowe operacje na liczbach rozmytych (p. 3.1.1) 
oraz na przedziałach rozmytych (p. 3.1.2) sprowadzają się do operacji na para-
metrach, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia realizacji algorytmów oblicze-
niowych. Niedogodnością pozostaje fakt, że dla niektórych operacji korzysta się 
z formuł przybliżonych. 
 Rozwiązaniem alternatywnym jest dekompozycja przedziałów rozmytych na 
skończoną liczbę α-przekrojów (α-cięcia), wykonanie operacji na wyznaczonych 
przedziałach z wykorzystaniem arytmetyki liczb przedziałowych (p. 2.1) i ponowne 
złożenie wyniku. Postępowanie takie jest zbieżne do wyniku dokładnego wraz 
ze wzrostem liczby α-przekrojów. 
 Warto podkreślić, że w [5,7] definiuje się przedział rozmyty jako sumę prze-
działów ufności dla wartości [ ]1,0∈α , następnie wszystkie operacje arytmetyczne 

wykonuje się w oparciu o analizę przedziałową. Wartości krańcowe przedziałów 
można wyrażać jako ostre funkcje α-poziomów. Podobne podejście można znaleźć 
w [1,2]. 
 Niech dana jest funkcja przynależności )(~ qqµ  dla przedziału rozmytego q~ . 
Przedział ],[~ rl qqq ααα =  nazwiemy α-przekrojem przedziału rozmytego q~, jeśli dla 
kresów lqα  i rqα  zachodzi αµµ αα == )()( ~~

r
q

l
q qq , czyli: 
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Określając przedziały zgodnie z (57) dla kolejnych wartości [ ] nii ,1,1,0 =∈α , gdzie 
1,01 == nαα  dla poszczególnych czynników operacji arytmetycznych, otrzymamy 

wymagane liczby przedziałowe. 
 Wykonując operacje zgodnie z (18)-(21) na liczbach przedziałowych 

niq
i

,1,~ =α , otrzymujemy iα -przekroje wyników operacji. 
 Należy zaznaczyć, że w przypadku notacji Dubois i Prade przedstawionej 
w p. 3.1.1, formuły przybliżone (39)-(46) wynikają z arytmetyki przedziałowej dla 
n = 2 α-przekrojów ( 01 =α oraz 12 =α ), gdzie: 

 ( ) [ ]( ) ( ) [ ]( )qqqqqq mmqmmq ,~1,,~0 2211 =⇒=+−=⇒= αβαα  

Podobnie dla reprezentacji przedziałów rozmytych Laarhovena i Pedrycza 
(p. 3.1.2) mamy: 

  ( ) [ ]( ) ( ) [ ]( )qq
r
q

l
q rlqmmq ,~1,,~0 2211 =⇒==⇒= αα  

Ważnym zastosowaniem α-przekrojów jest łatwość wyznaczania wartości funkcji 
przynależności do obliczania dowolnych funkcji ciągłych. Wynika to z twierdzenia 
Nguyena: 
Jeśli liczby (przedziały) rozmyte 1

~q , ..., kq~  posiadają domknięte i ograniczone     
α-poziomy oraz funkcja RRRf →××L:  jest ciągła, wówczas: 

  
[ ]

( )[ ] [ ] [ ]( )ααα
α

kk qqfqqf ~,,~~,,~
11

1,0

LL =∀
∈

 

gdzie α]
~[ iq  są α-poziomami liczby rozmytej (przedziałem) iq~ . 

 
 
3.2. Rozmyty układ równań liniowych 
 
 Niech będzie dany układ równań (1): 

  mmm ==×==∗ bxAbxA
~

dim~dim,
~

dim:
~~)(

~
, 

dla którego współczynniki dane są w postaci przedziałów rozmytych „  flat L-R” : 

  ( ) ( ) ,,,,
~

,,,~

,1,1,
LRb

r
b

l
bbk

mkLRa
r
a

l
aakl

mjk
kkkkkjkjkjkj

rmmlbrmmla =∧= ∀∀
==

 (58) 

oraz macierz A  i wektor b  wartości szczególnych. 
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Dla wartości szczególnych jest: 

  [ ] [ ] .,,
,1,1,

kkkjkj bbk
mk

aakj
mjk

rlbrla ∈∧∈ ∀∀
==

 (59) 

Dla zagadnień rozmytych proponuje się [8,12] przyjmować jako wartości szczególne 
wartości modalne reprezentacji parametrycznej. 
 W przypadku (38) (notacja Dubois i Prade) liczb rozmytych typu L-R mamy: 
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 (60) 

oraz dla (48) (notacja Laarhovena i Pedrycza): 
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 (61) 

Niech dla A , określonego zgodnie z (60), stosownie do reprezentacji (37) będzie 
dana macierz odwrotna 1−A . 
Przyjmując definicje operacji arytmetycznych od (39) do (44) oraz zapis wartości 
szczególnych (47), można w prosty sposób wyprowadzić zależności na wartości 
parametrów rozwiązania (8)-(14). 
W efekcie otrzymamy postać rozmytą macierzy jednostkowej: 

  ( )
LR111kj

mjk
LRLR kjkjkj

m1 βα ,,
~~~

)(
,1,

1 =→=∗ ∀
=

− 1AA  (62) 

przekształconego wektora wyrazów wolnych: 

  
LRbbbk
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1 bbA  (63) 

oraz rozwiązania: 
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=
∀  (64) 

. 
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 W przypadku przedziałów rozmytych w reprezentacji Laarhowena i Pedrycza 
można określić zależności na wyznaczenie parametrów rozwiązania rozmytego. 
Jednak wygodniej jest skorzystać z α-przekrojów dla α=0 i α=1 i wyznaczyć 
wartości na podstawie arytmetyki przedziałowej, aby otrzymać identyczne wartości 
parametrów. 
 Przyjmując określone w (61) wartości szczególne i na podstawie (58), prze-
działy liczbowe: 
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 (65) 

oraz 
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Zgodnie z analizą przedziałową, dla obu przypadków z (32)-(36) otrzymamy: 

  ( )
LR1

r
1

l
11kj

mjk
LRLR kjkjkjkj

rmml1 ,,,
~~~

)(
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− 1AA  (67) 
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l
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oraz  

  ( )
LRx

r
x

l
xxk

mk
kkkk

rmmlx ,,,~

,1

=∗

=
∀  (69) 

 
 Należy zauważyć, że dla liczb rozmytych w notacji Dubois i Prade, podejście 
z cięciami α=0 i α=1 prowadzi do identycznych rezultatów jak stosowanie 
operacji (39)-(43). 
Dla α=1 oczywiście otrzymamy wartości modalne, będące jednocześnie wartoś-
ciami szczególnymi. 
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3.3. Przykład obliczeniowy 

 
 Dany jest układ równań bxA

~~)(
~

=∗ , gdzie niepewność zawarta jest w rozmy-
tych współczynnikach. W przykładzie przyjęto, że współczynniki zapisane są 
w postaci (48) z liniowymi funkcjami odniesienia L i R, czyli liczby trapezowe 
(flat LR): 

  LRLRLR bxA
~~)(

~
=∗ . 

Dane wejściowe: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
LR
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01.1,1,1,99.00,0,0,00,0,0,001.1,1,1,99.097.2,3,3,03.3

0,0,0,009.0,1,1,01.10,0,0,001.1,1,1,99.003,3,3,3,97.2

0,0,0,00,0,0,099.0,1,1,01.105.5,5,5,95.499.0,1,1,01.1

0,0,0,00,0,0,00,0,0,001.1,1,1,99.001.11,1,99.0

0,0,0,00,0,0,00,0,0,003.3,3,3,97.299.0,1,1,01.1

~
A
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21 bb

 
 
oraz wartości szczególne w obu przypadkach ((58) i (60)): 
 























===























−
−

−−

−

=

5

10

10

20

40

,

10013

01013

00151

00011
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21 bbbA
 

 
Rozwiązywane są przypadki: 

1) trójkątne elementy LRA
~

 oraz 1
~~
bb =LR , operacje na parametrach, 

2) trójkątne elementy LRA
~

 oraz 1
~~
bb =LR , α-cięcia (α= {0, 0,5, 1}), 

3) połączenie trójkątnych elementów macierzy LRA
~

 i trapezowych 2
~~
bb =LR , 

operacje na parametrach, 

4) połączenie trójkątnych elementów macierzy LRA
~

 i trapezowych 2
~~
bb =LR ,          

α-cięcia (α = {0, 0,5, 1}). 
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Rozwiązanie dla wartości szczególnych (6) wynosi: 
 























=























−
−−

−

−

=−

5

20

60

15

5

,

40084

040102

00426

00011

00031

4

11 xA
 

 

Przedziałowa macierz jednostkowa dla α = 0,5 ((65) i (66)): 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

,

005.1,995.00,00,003.0,03.004.0,04.0

0,0005.1,995.00,0025.0,025.003.0,03.0

0,00,0005.1,995.005.0,05.0015.0,015.0

0,00,00,0005.1,995.00025.0,0025.0

0,00,00,00075.0,0075.0005.1,995.0

~
5,0























−−
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−−
−

−

==α1
 

 
oraz rozmyta macierz jednostkowa (67) w reprezentacji parametrycznej (48): 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]01.1,1,1,99.00,0,0,00,0,0,006.0,0,0,06.008.0,0,0,08.0

0,0,0,001.1,1,1,99.00,0,0,005.0,0,0,05.006.0,0,0,06.0

0,0,0,00,0,0,001.1,1,1,99.01.0,0,0,1.003.0,0,0,03.0

0,0,0,00,0,0,00,0,0,001.1,1,1,99.0005.0,0,0,005.0

0,0,0,00,0,0,00,0,0,0015.0,0,0,015.001.1,1,1,99.0

~

LR

LR























−−
−−

−−
−

−

=1
 

 

Dla postaci trójkątnej 1
~~
bb =LR : 

 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
LR

LR

























−

=

























= ∗

14,5,5,4

28,20,20,12

68,60,60,52

5.16,15,15,5.13

5.7,5,5,5.2

~
,

5.9,5.0

24,16

64,56

75.15,25.14

25.6,75.3

~*
5,0 bb

 

 
dla rozwiązania: 
 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
LR

LR

























−

=

























=∗

75.15,5,5,85.5

58.29,20,20,62.10

58.70,60,60,62.49

71.16,15,15,32.13

83.7,5,5,23.2

~,

5.9,5.0

24,16

64,56

75.15,25.14

25.6,75.3

~
5,0 xx
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Dla postaci trapezowej 2
~~
bb =LR : 

 
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

LR

LR

























−

=

























−

= ∗∗

14,9,5.0,4

28,24,16,12

68,64,56,52

5.16,75.15,25.14,5.13

5.7,25.6,75.3,5.2

,

75.11,75.1

26,14

66,54

125.16,875.13

875.6,125.3

~
5,0 bb

 

 
oraz rozwiązanie: 
 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

LR

LR

























−

=

























−

= ∗∗

75.15,62.15,2.6,85.5

58.29,9.28,31.16,62.10

59.70,31.69,32.55,63.49

71.17,24.17,08.14,33.12

83.7,325.7,24.3,23.2

~,

5.14,5.4

28,12

68,52

75.16,25.13

25.7,75.2

~
5,0 xx

 

 
Należy zauważyć, że dla wszystkich elementów diagonalnych macierzy 1

~
 mamy 

0>d
kkl , więc dla wszystkich realizacji współczynników układ równań posiada 

rozwiązanie. 
 
 
 
4. Uwagi końcowe 
 
 
 Często określanie rozwiązań na danych nie stanowiących jednoznacznie 
określonych liczb rzeczywistych znajduje zastosowanie praktyczne. Przedstawione 
algorytmy ograniczono do arytmetyki uproszczonej. Przedstawione metody mimo 
pozornej złożoności są bardzo proste w implementacji komputerowej. Zasto-
sowanie znajdują przy badaniu i określaniu sterowań dopuszczalnych układów 
złożonych oraz badaniu ich wrażliwości strukturalnej na działanie zakłóceń 
(np. [12, 13, 14, 15]). 
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INTERVALS  AND  FUZZY  SYSTEMS  OF  LINEAR  EQUATIONS 

 
 
Abstract: Problems solving non-deterministic linear equations are used among others in solving 
problems of non-deterministic control [13, 15]. In this paper we discuss the problems of the nature of 
the study non-deterministic solution systems equations. This is the basic for solving the underlying 
equation in non-deterministic linear programming problems. The study is limited to problems of 
interval and fuzzy. Stochastic problems are discussed in other papers. 
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