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Wstęp
Wzrost zapotrzebowania na biomasę ze strony energetyki 

powoduje intensyfi kację badań nad roślinami o dużym poten-
cjale plonowania. Jako źródła biomasy brane są pod uwa-
gę szczególnie gatunki wieloletnie, o małych wymaganiach 
środowiskowych. Największym zainteresowaniem cieszy się 
wierzba wiciowa, a także trawy z rodziny Miscanthus. Jako 
alternatywne rośliny traktowane są byliny, jak np. ślazowiec 
pensylwański i słonecznik bulwiasty. Ten ostatni gatunek 
znany jest w Polsce od wielu lat, częściej pod nazwą topi-
nambur, jednak dotąd nie znalazł szerokiego zastosowania. 
Duży potencjał plonowania oraz szerokie możliwości wyko-
rzystania słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) 
powodują wzrost zainteresowania tym gatunkiem pod kątem 
energetycznym. W Polsce topinambur jest wykorzystywany 
rzadko, głównie na cele paszowe lub spożywcze: jako frytki, 
sałatki oraz w formie potraw gotowanych i smażonych. Bulwy 
są też dobrym surowcem do produkcji alkoholu (także na cele 
energetyczne) i syropów fruktozowych. Mogą być wykorzy-
stane w żywieniu zwierząt, bez konieczności parowania, jak 
to ma miejsce przy skarmianiu ziemniaków. Bulwy zawierają 
wielocukier inulinę, szczególnie cenny w diecie diabetyków. 
Sok z bulw oraz napary z kwiatów stosuje się w leczeniu 
chorób przewodu pokarmowego. Liście i łodygi topinambu-
ru stanowią karmę dla zwierząt gospodarskich, nadają się 
także na kiszonki, susze lub granulaty dla zwierząt. Sieczka 
z surowych łodyg jest dobrym podłożem do produkcji grzybów 
jadalnych, m.in. boczniaka [1, s. 28]. Ze względu na bogaty 
zestaw wielocukrów, białek, kwasów organicznych, witamin 
i innych związków, bulwy i wierzchołki młodych pędów kwiato-
wych stanowią również surowiec zielarski.

Topinambur to roślina wieloletnia i może być uprawiana na 
jednym stanowisku przez kilka lat, pod warunkiem odpowied-
niej pielęgnacji i odnawiania plantacji. Wysokość roślin waha 
się od 2 do 4 m, a łodygi mają średnicę do 3 cm.

W zależności od kierunku wykorzystania rośliny, termin 
i technologia zbioru znacząco się różnią. Pozyskiwanie ło-
dyg na zielonkę (przeznaczaną na paszę lub do produkcji 
biogazu) można rozpocząć już od czerwca. Do zbioru zie-
lonki najczęściej wykorzystuje się sieczkarnie samojezdne 

z przyczepami, kosy spalinowe i inne maszyny używane np. 
do zbioru kukurydzy na kiszonkę. W przypadku zbioru bulw, 
wykorzystywanych jako pasza, surowiec do produkcji bioeta-
nolu lub biogazu, termin zbioru części nadziemnej przypada 
na październik. Zbiór bulw przeprowadzany jest późną jesie-
nią lub w okresie odwilży w zimie. Możliwe są też wiosenne 
wykopki, poprzedzone ścięciem części nadziemnej zimą, pod-
czas mrozów, aby uniknąć uszkodzenia bulw. Zbiór wiosenny 
powinien odbyć się na tyle wcześnie, aby bulwy nie zdążyły 
wykiełkować i się ukorzenić. Do zbioru bulw wykorzystuje się 
kopaczki i kombajny do ziemniaków. W polskich warunkach, 
plon bulw może wynieść 12-36 t · ha-1, a zielonej masy 31-
75 t · ha-1, natomiast suchej masy 10-16 t · ha-1 [6, s. 51].

1. Przydatność topinamburu do spalania
Byliny, których części nadziemne zasychają po zakoń-

czeniu sezonu wegetacyjnego, mają dużą zawartość suchej 
masy bez konieczności dosuszania. Cecha ta dotyczy też 
słonecznika bulwiastego i stanowi jedną z jego zalet. Próby 
części nadziemnych, pobrane po zakończeniu wegetacji i za-
schnięciu w stanie naturalnym, charakteryzowały się wilgot-
nością na poziomie 20-25%, zaś w stanie analitycznym 9,6% 
(tab. 1). Wilgotność ta, określana mianem powietrzno-suchej, 
charakteryzuje biomasę przechowywaną w pomieszczeniu, 
przeznaczaną do spalania lub wstępnego przetworzenia do 
postaci granulatów: brykietów lub peletów.

Zawartość popiołu w nadziemnych częściach topinamburu 
wyniosła w stanie analitycznym 4,9%, zaś w suchym 5,4%. 
Podczas spalania czystej biomasy powstają małe ilości po-
piołu, a jego zawartość w biomasie zdaniem Niedziółki i Zuch-
niarza [11, s. 236] wynosi 0,5-12,5%. Wprawdzie popiół ze 
spalania biomasy może znaleźć zastosowanie nawozowe 
[4, s. 911], jednak rozpatrując możliwość wykorzystania su-
rowców roślinnych w procesie współspalania lub produkcji 
granulatów (peletów), nadmierna zawartość popiołu może 
okazać się cechą niekorzystną. Zawartość popiołu w bioma-
sie topinamburu nie odbiegała od przeciętnych wartości uzy-
skiwanych dla innych surowców roślinnych [7, s. 134].

Zawartość substancji palnej wyniosła 85,5% w stanie ana-
litycznym oraz 94,6% w stanie suchym.
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Ciepło spalania biomasy topinamburu w stanie anali-
tycznym wyniosło 15,64 MJ · kg-1, zaś w stanie suchym 
17,31 MJ · kg-1, natomiast wartość opałowa odpowiednio 14,32 
i 16,10 MJ · kg-1 (tab. 1). Wartość opałowa oraz ciepło spala-
nia zależą przede wszystkim od składu chemicznego i wilgot-
ności materiału. Wartość opałowa suchej słomy zawiera się 
w stosunkowo wąskim przedziale od 14 do 15 MJ · kg-1 i zależy 
przede wszystkim od rodzaju rośliny. Dla porównania wartość 
opałowa węgla waha się od 18,8 do 29,3 MJ · kg-1 [2, s. 23]. 
W badaniach Sawickiej [14, s. 251] średnia wartość ciepła 
spalania słonecznika bulwiastego wyniosła 15,6 MJ · kg-1, przy 
wahaniach od 14,8 do 16,4 MJ · kg-1. Z kolei Majtkowski [10, 
s. 73] określił ciepło spalania biomasy słonecznika bulwia-
stego o wilgotności 20% na ok. 15 MJ · kg-1, zaś Kościk [5, 
s. 39] uzyskał wartość 14,9 MJ · kg-1 biomasy w stanie robo-
czym (17,6% wilgotności), zaś w stanie suchym 18,0 MJ · kg-1. 
Wartość opałowa topinamburu o wilgotności 15% określona 
przez Piskiera [13, s. 362] wyniosła 15,9 MJ · kg-1.

Zawartość węgla, pierwiastka pożądanego we wszelkich 
surowcach energetycznych, w biomasie odmiany Albik wynio-
sła 41,72% w stanie analitycznym i 46,16 w stanie suchym. 
Wysoka zawartość węgla w surowcach energetycznych jest 
bardzo pożądana, gdyż zależność korelacyjna pomiędzy za-
wartością tego pierwiastka a wartością opałową biomasy jest 
dodatnia. Udział węgla w suchej masie topinamburu wahał 
się od 46,16 do 47,90%, podczas gdy w słomie wynosi on 42-
43%, zaś w węglu kamiennym 59% [2, s. 23].

Biomasa topinamburu badana była też pod kątem zawarto-
ści siarki i chloru – pierwiastków odpowiedzialnych za korozję 
urządzeń grzewczych. Udział siarki wyniósł 0,02%, niezależ-
nie od stanu próby, zaś chloru 0,19-0,21% odpowiednio w sta-
nie analitycznym i suchym. Duża zawartość chloru może pro-
wadzić do wzmożonej korozji oraz narastania agresywnych 
osadów w kotle podczas bezpośredniego spalania biomasy.

2. Przydatność topinamburu 
do produkcji biogazu

Topinambur może stanowić surowiec do produkcji biogazu, 
wykorzystując do tego celu części nadziemne skoszone na 
zielonkę. Produkcja biogazu odbywa się najczęściej w bioga-
zowniach rolniczych w wyniku fermentacji metanowej (beztle-
nowej). Wartość opałowa biogazu zależy w głównym stopniu 
od zawartości metanu. Wysoki udział metanu można uzyskać 

poprzez odpowiedni dobór substratu w komorze fermentacyj-
nej biogazowni, co w końcowym efekcie pozwoli uzyskiwać 
wysokoenergetyczne paliwo. Zawartość metanu w biogazie 
może być różna: Pignatelli [12, s. 295] podaje, że w przy-
padku fermentacji topinamburu zawartość CH4 wynosi 57,3%, 
natomiast według Kacprzak [3, s. 32] udział ten kształtuje się 
na poziomie 76%. Stosując biomasę do produkcji biogazu 
i chcąc uzyskać najwyższą wydajność tego procesu, należy 
zapewnić stabilny proces fermentacji poprzez ciągły wsad su-
rowcowy do komory fermentacyjnej. Można to osiągnąć po-
przez zbiór roślin w optymalnej fazie wegetacji i konserwację 
ich przez zakiszenie.

Wydajność biogazu z różnych surowców uzależniona 
jest od ich składu chemicznego oraz plonu, a także warun-
ków prowadzenia procesu. Spośród gatunków uprawianych 
w Polsce największą wydajność osiąga burak cukrowy, w przy-
padku wykorzystania zarówno korzeni jak i liści do beztleno-
wej fermentacji. Jednak przechowywanie korzeni buraka jest 
kłopotliwe, dlatego rzadko jest on wykorzystywany jako pod-
stawowy substrat biogazowy. Ilość energii wyprodukowanej 
z biogazu, poprzez fermentację nadziemnych części słonecz-
nika bulwiastego w odniesieniu do jednostki powierzchni jest 
zbliżona do kukurydzy – rośliny najczęściej wykorzystywanej 
w biogazowniach (tab. 3). Należy jednak mieć na uwadze, 

Tab. 1. Parametry energetyczne słomy słonecznika bulwiastego odmiany Albik [8]

Parametr Symbol Jednostka Stan
analityczny suchy suchy i bezpopiołowy

Wilgoć analityczna Wa % 9,6 - -
Popiół A % 4,9 5,4 -
Substancja palna - % 85,5 94,6 -
Części lotne V % 67,2 74,4 78,6

Ciepło spalania Qs kcal · kg-1 3 736 4 134 4 371
MJ · kg-1 15,64 17,31 18,30

Wartość opałowa Qi kcal · kg-1 3 419 3 846 4 066
MJ · kg-1 14,32 16,10 17,02

Węgiel Ct % 41,72 46,16 48,81
Wodór Ht % 4,97 5,50 5,81
Tlen O % 38,69 42,81 45,26
Azot N % 0,08 0,09 0,09
Siarka całkowita St % 0,02 0,02 0,02
Chlor Cl % 0,190 0,210 -

Tab. 2. Produkcja biogazu i metanu z topinamburu [12]
Produkt Ilość [m3 · t s.m.-1] CH4 w biogazie [%]

Biogaz 551 57,3
Metan 316

Tab. 3. Produkcja biogazu i energii z różnych substratów ro-
ślinnych [9, s. 27]

Substrat roślinny
Plon masy 
świeżej Biogaz Energia

[t · ha-1] [m3 · ha-1] [GJ · ha-1]
Topinambur 31-75 3000-5000 100 - 190
Kukurydza 30-50 6050-6750 87-145
Burak cukrowy korzeń 40-70 10260 220
Burak cukrowy liście 30-50 3375 72
Rzepak 20-35 1010-1620 22-37
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że zbiór nadziemnych części topinamburu w fazach wegeta-
tywnych prowadzi do skrócenia okresu użytkowania plantacji, 
gdyż bulwy nie nagromadzą odpowiedniej ilości substancji 
zapasowych, niezbędnych do odrastania w kolejnych latach.

Podsumowanie
Słonecznik bulwiasty (topinambur) jest gatunkiem o bardzo 

wysokim potencjale produkcyjnym. Gatunek ten znajdował 
dotychczas wykorzystanie jako surowiec spożywczy, farma-
ceutyczny i paszowy. Jego duży potencjał plonowania i małe 
wymagania sprawiły, że znalazł się w kręgu zainteresowania 
energetyki. Topinambur, jako gatunek mający dużą zdolność 
wiązania energii słonecznej i przetwarzania jej na masę biolo-
giczną, może być wykorzystany jako roślina energetyczna do 
bezpośredniego spalania, współspalania z węglem i do pro-
dukcji biogazu. Badania wykazały wysoką wartość energetycz-
ną suchych łodyg, a parametry charakteryzujące nadziemne 
części roślin były zbliżone do innych rodzajów biomasy. Inną 
formą wykorzystania tego gatunku na cele energetyczne jest 
fermentacja metanowa. Powstały biogaz służy do produkcji 
energii elektrycznej i/lub ciepła. Biomasa topinamburu może 
być poddana fermentacji w stanie świeżym lub po zakiszeniu, 
a jej jednostkowa wydajność biogazu należy do jednej z wyż-
szych spośród różnych roślin energetycznych.
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Possibility of the energy use of jerusalem artichoke 
(Helianthus tuberosus L.)

The paper presents the possibility of the energy use of one of the perennial plants – Jerusalem artichoke. This little known in 
Poland species, commonly known as „topinambur”, can be used in the energy sector as a source of solid biomass or raw mate-
rial for the production of bio-ethanol or biogas. Its advantages include high durability, low requirements, multi-applicable and 
signifi cant potential for yielding. Evaluation of the above-ground parts of the plant showed that they are suitable for combustion, 
and the chemical composition and the energy value is similar to other types of biomass. Silage of fresh biomass and tubers are 
useful for methane fermentation, and tuber themselves – for the production of bioethanol.
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