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Wstęp
Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 

przyczynia się do rozwiązania wielu problemów stwarzanych 
przez energetykę wykorzystującą paliwa konwencjonalne. 
Problemy te związane są głównie z ochroną środowiska przy-
rodniczego. Polska zobowiązała się do zwiększenia udzia-
łu energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 
poziomu 12,9%, który ma zostać osiągnięty w 2017 r. [31]. 
Realizacja przyjętych zobowiązań zmusza do poszukiwań al-
ternatywnych źródeł energii, umożliwiających choć częściowe 
zastąpienie paliw konwencjonalnych. Jednym z nich jest bio-
masa, która na przełomie ostatnich lat stała się jednym z li-
czących odnawialnych źródeł energii [13, s.62]. Nieskompliko-
wana technologia spalania biomasy – łatwa do adaptowania 
w wielu tradycyjnych systemach energetycznych oraz dostęp-
ność taniego surowca sprawia, iż biomasa używana do celów 
energetycznych staje się konkurencja dla paliw tradycyjnych.

Biomasę defi niuje się jako „stałe lub ciekłe substancje po-
chodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biode-
gradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z 
produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzają-
cego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które 
ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wyma-
gań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym” [32].
Źródłem energii odnawialnej pochodzącej z biomasy są 

głównie rośliny pochodzące z upraw energetycznych, które 
mogą stanowić główne źródło biomasy przeznaczonej do pro-
dukcji biopaliw [7, s. 29-36]. 

1. Charakterystyka roślin energetycznych
Rośliny energetyczne stanowią grupę roślin, z których po-

zyskana biomasa może zostać wykorzystana do produkcji 
energii cieplnej, paliwa płynnego lub gazowego. Zasadnym 
staje się więc zakładanie upraw roślin energetycznych, któ-
re charakteryzują się wysokim potencjałem plonotwórczym 
na jednostkę powierzchni gruntu. Dzięki temu przy wykorzy-
staniu mniejszej powierzchni, możliwe jest wyprodukowanie 
znacznie większych ilości biomasy w porównaniu z innymi 
roślinami [10, s. 202-209].

Do grupy najpopularniejszych roślin wykorzystywanych 
w celach energetycznych na terenie Polski, należą [26, s. 91-
100, 22, s. 322-332]:
 – miskant olbrzymi (Miscanthus x gigantheus Greef et Deu.), 

 – miskant cukrowy (Miscanthus saccharifl orus Maxim),
 – miskant chiński (Miscanthus sinensis Anderss), 
 – ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby),
 – wierzba wiciowa (Salix Vinimalis L.),
 – topola (Populus L.),
 – słonecznik bulwiasty, topinambur (Helianthus tuberosus L.),
 – sylfi a (Silphium perfoliatum L.),
 – palczatka Gerarda (Andropogon gerardi),
 – robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), 
 – rdest sachaliński (Reynoutria sachalinensis),
 – mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.).  

Wybierając rodzaj rośliny dla zakładanej plantacji roślin 
energetycznych należy, oprócz aspektów ekonomicznych, 
wziąć pod uwagę następujące kryteria:
 – inwazyjność gatunku,
 – wysokie plonowanie,
 – wieloletni charakter wzrostu i rozwoju oraz duża zdolność 

krzewienia,
 – wysoka fotosyntetyczna produktywność,
 – szybkie wysychanie roślin w czasie zimy (w czasie zbioru 

biomasa charakteryzuje się niską zawartością wody),
 – parametry związane z procesami konwersji termicznej,
 – warunki klimatyczne,

Decyzja o wprowadzeniu do uprawy nowego gatunku ro-
śliny powinna uwzględniać aspekt przyrodniczy, związany 
z ryzykiem zniszczenia bioróżnorodności siedlisk. Jest to 
związane z wypieraniem rodzimych gatunków roślin przez 
wprowadzane nowe gatunki, jeżeli są to gatunki alochtonicz-
ne (inwazyjne). Takie zagrożenia pojawiają się również przy 
zakładaniu plantacji roślin energetycznych. Wynika to z faktu, 
że niektóre gatunki roślin energetycznych zagrażają rodzi-
mym gatunkom roślin. Do roślin energetycznych, które zosta-
ły wpisane na listę gatunków inwazyjnych na terytorium Pol-
ski [11], należą: robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 
i rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis).

Miskant chiński, będący rośliną introdukowaną „obcą” 
wprowadzaną do danego ekosystemu, był charakteryzowa-
ny jako gatunek wykazujący się znaczną ekspansywnością 
i rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany. Jednak 
wieloletnie badania prowadzone na terytorium Europy i USA, 
związane z  potencjalnym ryzykiem hybrydyzacji gatunku 
oraz niekontrolowanym rozprzestrzenianiem po za obszar 
plantacji nie wykazały wymienionych zagrożeń [1, s. 59-64; 

Miskant chiński (Miscanthus sinensis) 
jako potencjalna roślina energetyczna
Sławomir Francik, Paweł Knapik

W publikacji przeprowadzona została analiza porównawcza miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis Anderss) i innych 
roślin energetycznych. Stwierdzono, że miskant jest dobrą alternatywą dla dotychczas uprawianych roślin energetycznych. Do 
zalet miskanta chińskiego można zaliczyć: wysoki plon suchej masy, małe zapotrzebowanie na wodę i wysoką mrozoodporność.

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe źdźbła miskanta chińskiego (próba 3-punktowego zginania) wskazują, że mak-
symalne naprężenia na zginanie są zależne zarówno od wilgotności, jak i od numeru międzywęźla. Wartości naprężeń mak-
symalnych zmieniają się od 61 MPa do 150 MPa. Wynika to zarówno z zależności od wilgotności i numeru międzywęźla, jak 
również z biologicznej zmienności źdźbła.

Słowa kluczowe: biomasa, rośliny energetyczne, miskant chiński (Miscanthus sinensis), właściwości mechaniczne źdźbła.



AUTOBUSY 193

30, s. 126-153]. Tym samym brak jest podstaw do przypisy-
wania miskantowi chińskiemu inwazyjnego charakteru.

Zgodnie z badaniami w warunkach doświadczalnych na 
terytorium naszego kraju najwyższe plony biomasy można 
uzyskać z plantacji roślin energetycznych następujących 
gatunków: traw z rodziny miskanta [6, s. 339-346], wierzby 
salix vinimalis  [38, s. 141-151], ślazowca pensylwańskiego 
[2, s. 185-191] i topinamburu (Helianthus tuberosus L.) [12]. 
Należy zwrócić uwagę, że wymienione rośliny przewyższają 
zebraną biomasą plon reprezentacyjny, który został określo-
ny w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 
lutego 2009 roku [33, s. 3564]. I tak w przypadku wierzby sa-
lix vinimalis plon reprezentacyjny suchej masy (s.m.) wynosi 
8 [ts.m./ha], dla miskanta olbrzymiego 10 [ts.m./ha], dla ślazowca 
pensylwańskiego 9 [ts.m./ha] i topinamburu 8 [ts.m./ha]. Porów-
nanie wielkości plonu suchej masy dla wybranych roślin ener-
getycznych, zostało przedstawione w tabeli 1.

Plantacje traw z rodziny miscanthus, podobnie jak wierzby 
energetycznej, ślazowca i topinamburu, charakteryzują się 
długą żywotnością – na poziomie 15÷20 lat. Istotna cechą, 
która decyduje o produktywności roślin jest ich zdolność do 
krzewienia i rozgałęzienia się. Roślinami, które najlepiej wy-
pełniają te kryteria są: miskant, ślazowiec i topinambur. Zde-
cydowanie gorzej na ich tle wypada wierzba energetyczna [3, 
s. 81-101].  

Produktywność roślin określona jest przez tempo wytwa-
rzania i akumulacji suchej masy przypadająca na jednostkę 
czasu. Jest to rezultatem zachodzących procesów asymila-
cyjnych i dysymilacyjnych węgla (proces fotosyntezy i foto-
oddychania). Predyktywność roślin jest silnie zróżnicowana 
typem fotosyntezy C3 lub C4. 

Trawy z rodziny miscanthus posiadają proces fotosyntezy 
typu (C4), taki sam jakim charakteryzuje się np. kukurydza, 
sorgo czy proso. Lecz w przeciwieństwie do pozostałych ro-
ślin tej grupy, mechanizm fotosyntezy miskanta jest bardziej 
odporny na wpływ niższych temperatur [15, s. 33-41]. Tym 
samym zapewnia to duży przyrost biomasy z powierzchni 
asymilacyjnej – na poziomie 60 g/(m∙24h). Dodatkowo mi-
skant charakteryzuje się zwiększoną zdolnością absorpcji 
dwutlenku węgla CO2 i oszczędnym gospodarowaniem wodą 
[5, s. 1525-1537]. Intensywność fotosyntezy netto wybranych 
roślin została przedstawiona na rys. 1.

Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że 
rośliny cyklu fotosyntezy C4, charakteryzują się prawie dwu-
krotnie wyższą intensywnością fotosyntezy netto (Pn), niż ro-
śliny szlaku C3. Największe różnice widoczne są pomiędzy 
trawa z rodziny miscanthus, a wierzba energetyczną, gdzie 

intensywność fotosyntezy miskanta jest ponad dwukrotnie 
większa od wierzby.    

Na jakość biomasy, w aspekcie jej wykorzystania do celów 
energetycznych, jak również przechowywania i przetwarza-
nia, ma wpływ zawartość wody. Wpływa ona w sposób bezpo-
średni na koszty związane z dosuszaniem zebranej biomasy. 
Przeprowadzone badania wskazują, że najniższą wilgot-
ność miał ślazowiec 24÷28% [24, s. 153-157] i topinambur 
25÷29% [21, s. 67-80; 29, s. 133-136], a największą miskant 
46÷52%[6, s 339-346] oraz wierzba energetyczna 47÷57% 
[24, s. 153-157]. W przypadku miskanta istotny wpływ na po-
ziom wilgotności biomasy ma termin zbioru. Podane wartości 
wilgotności biomasy uzyskano dla zbioru jesiennego, nato-
miast dla zbioru zimowego (luty, marzec) wilgotność biomasy 
spada do poziomu 10-23%.  

Do najważniejszych parametrów jakościowych biomasy 
związanych z procesem konwersji termicznej zaliczyć można: 
zawartość wody, wartość opałową, zawartość popiołu, zawar-
tość siarki) [3, s 81-101]. Wartość opałowa wybranych gatun-
ków roślin energetycznych została przedstawiona na rys. 2.

Dane literaturowe wskazują, że słomy traw z rodziny mi-
scanthus w zależności od poziomu wilgotności wynosi ok. 
17-19 MJ/kg suchej masy [17, s. 147-154], jest więc porów-
nywalna do drewna, ale nie co niższa od węgla kamiennego, 
a największa z pośród analizowanych roślin energetycznych. 
Dodatkowo produkt spalania biomasy miskanthusa (popiół), 
charakteryzuje się bardzo niską zawartością związków alka-
icznych. Przy równocześnie wysokim udziale krzemionki na 
poziomie 66,1%, zmniejsza to ryzyko zanieczyszczenia po-

Tab. 1. Wielkość plonu s.m. dla wybranych gatunków roślin energetycznych, uprawianych na terytorium Polski [6, s. 339-346; 
24, s. 153-157; 20, s. 5-7; 19, s. 16; 21, s. 67-80; 29, s.1 33-136]

Nazwa rośliny Średnioroczny plon 
s.m. [t/ha]

Wilgotność
[%] Źródło 

Miskant olbrzymi (Miscanthus sinensis x gigantheus) 16,2 52,2 [Faber i in. 2007]
Miskant chiński (Miscanthus sinensis Anderss) 15,8 45,8 [Faber i in. 2007]
Miskant cukrowy (Miscanthus sacharifl orus) 14,2 47,1 [Faber i in. 2007]
Wierzba energetyczna (salix vinimalis) 12,3 – 14,9 47-57 [Faber i in. 2007, Majtkowski, Majtkowska 2008]
Topola (Populus) 4 – 10 90 [Kraszkiewicz 2010]
Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita) 6,4 – 14,9 24,1-28,6 [Majtkowski, Majtkowska 2008]
Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.) 3,4 – 14,1 59,6-71,4 [Faber i in. 2007]
Rdest sachaliński (Reynoutria sachalinensis) 12,5 32 [Kuś i in. 2008]
Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 3 – 11 40-60 [Kraszkiewicz 2007]
Słonecznik bulwiasty – Topinambur (Helianthus tuberosus L.) 5,5 – 10,5 25-29 [Kuś i in. 2008, Piskier 2009]

 

Rys. 1. Intensywność fotosyntezy netto wybranych roślin ener-
getycznych [4, s.74]
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wierzchni ogrzewalnych. Nie stwierdzona została obecność 
chlorków, zwiększających ryzyko korozji urządzeń grzew-
czych. Biomasa miskanthusa, charakteryzuje się dużą zawar-
tością krzemionki, wysoką temperaturą topliwości popiołu, 
cechuje się najkorzystniejszymi parametrami, które są brane 
pod uwagę w procesach konwersji termicznej [18, s. 159-164]. 

2. Cel pracy
Przeprowadzona analiza stopnia spełnienia kryteriów, które 

należy brać pod uwagę przy doborze roślin dla plantacji ener-
getycznych, wykazała, że w warunkach polskich najlepsze są 
trawy z rodziny miscanthus. Obecnie do celów energetycz-
nych najczęściej uprawiany jest miskant olbrzymi. Jednak, ze 
względu na niektóre swoje cechy, miskant chiński wydaje się 
być alternatywną i konkurencyjną rośliną energetyczną.

Możliwość zaprojektowania nowych lub zoptymalizowania 
już istniejących maszyn, urządzeń czy procesów techno-
logicznych wymaga bardzo dobrej znajomości właściwości 
fi zyczno – mechanicznych, w tym biometrycznych pozyski-
wanej rośliny. Zasadnym staje się zatem przeprowadzenie 
badań określających te właściwości dla miskanta chińskiego.

Jako cel pracy przyjęto przeprowadzenie analizy możliwości 
wykorzystania w warunkach polskich miskanta chińskiego, jako 
rośliny energetycznej oraz wyznaczenie podstawowych cha-
rakterystyk wytrzymałościowych pędów miskanta chińskiego.

3. Możliwości wykorzystania miskanta 
chińskiego jako rośliny energetycznej

Miskant chiński (miscanthus sinensis Anderss) należy do 
traw z rodziny miscanthus. Charakteryzującą się wysoką pro-
dukcyjnością biomasy, niskimi wymaganiami siedliskowymi 
oraz odpornością na niekorzystne warunki. Jego cechy spra-
wiły, że jest on coraz częściej wykorzystywany do celów ener-
getycznych [37, s126-153]. Biomasa, pozyskiwana z upraw 
miskanta, może być wykorzystywana zarówno do produkcji 
ekoenergii w procesach bezpośredniego spalania, jak też do 
produkcji biogazu [8, s. 27-32] oraz biopaliwa przeznaczone-
go do zasilania silników spalinowych – bioetanolu [41, s. 192]. 
Wynika to m.in.: z dłuższego sezonu wegetacyjnego i bardzo 
wysokiej wydajności fotosyntezy. Sprawiając, że zielone liście 
utrzymywane są przez b. długi okres (przeważnie do końca 
października).

Do najważniejszych warunków klimatycznych, mających 
bezpośredni wpływ na ilość wyprodukowanej biomasy nale-
żą: ilość i rozkład opadów w ciągu roku oraz warunki glebowe. 
Polska posiada około 7 mln ha UR, które zaliczają się do gleb 
bardzo dobrych i dobrych, 2,2 mln ha UR gleb średnich i oko-

ło 4,8 mln ha UR gleb słabych i bardzo słabych [43, s. 62-
70]. Tak duża powierzchnia terenów, które charakteryzują się 
glebami słabymi i bardzo słabymi, skłania do poszukiwania, 
alternatywnych sposobów ich zagospodarowania. Prowadze-
nie upraw tradycyjnych na tych terenach jest, w wielu przy-
padkach, nieopłacalne ekonomicznie. Jednym z rozwiązań 
jest zakładanie upraw roślin przemysłowych, w tym plantacji 
energetycznych. Szczególną uwagę, należy zwrócić na wy-
bór odpowiedniego gatunku roślin, które zostaną wykorzy-
stane do założenia planowanej plantacji. Gatunkiem, który 
najbardziej odczuwa zmiany związane z defi cytem poszcze-
gólnych składników jest wierzba energetyczna, słabo plonuje 
na glebach ubogich, wymagając dodatkowego nawożenia, 
podnosząc koszty wyprodukowania biomasy. Wierzba najle-
piej plonuje na glebach silnie uwilgotnionych, ale również ży-
znych, zapewniając opłacalność produkcji [40. Natomiast tra-
wy z rodziny miscanthus bardzo dobrze plonują na terenach 
o ubogich zasobach glebowych, dodatkowo możliwa jest ich 
uprawa na terenach zdegradowanych, dzięki temu oprócz roli 
energetycznej wpływa na ich rekultywacje.

Przeprowadzając bilans wodny założonych plantacji roślin 
energetycznych można określić zapotrzebowanie 1 m2 ob-
sady roślin. Najbardziej wymagająca pod tym względem jest 
wierzba energetyczna, której 1 m2 plantacji wykazuje zapo-
trzebowanie na H20 na poziomie 500-1000 litrów/rok. Plan-
tacja wpływa w sposób niekorzystny na bilans wodny i może 
przyczyniać się do pogłębienia defi cytu wody. Średnia suma 
opadów w Polsce wynosi 623,7 mm [25, s. 16-17]. Dlatego 
na terenach objętych defi cytem wodnym (m.in. Dolny Śląsk, 
Kujawy okolice Łodzi) należy zaniechać zakładania plantacji 
wierzby. Natomiast w przypadku uprawy miskanta możliwa 
jest lokalizacja plantacji w regionach gdzie suma opadów 
zawiera się w przedziale od 400-600 mm (wyniki przepro-
wadzonych badań wykazały, że w czasie trwania okresu 
wegetacyjnego miskanta tj. od kwietnia do końca września, 
w celu zapewnienia wysokiego plonu biomasy wystarczy oko-
ło 450 mm opadów) [9, s. 21-30].

Przeprowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gle-
boznastwa w Puławach badania [21, s. 79-86], obejmujące 
plonowanie wybranych gatunków roślin energetycznych, 
w tym trzech gatunków miskanta: olbrzymiego, chińskiego 
i cukrowego. Wykazały, że wybrane odmiany miskanta chiń-
skiego, charakteryzowały się najmniejsza zawartością wilgoci 
w zbieranej biomasie, natomiast plon suchej masy znacznie 
przewyższał miskanta cukrowego i był niewiele mniejszy od 
miskanta olbrzymiego (tab. 1). Dodatkową zaletą wykorzysta-
nia miskanta chińskiego, jest jego podwyższona w porówna-
niu do innych odmian miskanta mrozoodporność, szczególnie 
w pierwszym roku uprawy, kiedy to plantacja narażona jest na 
największe niebezpieczeństwo.   

4. Badania właściwości wytrzymałościowych 
miskanta chińskiego

Znajomość wartości właściwości fi zyczno-mechanicz-
nych rośliny stanowi istotną informacje dla osób dokonują-
cych zakupu roślin przeznaczonych do założenia plantacji 
energetycznych. Odporność rośliny na wyleganie pozostaje 
w ścisłym związku z właściwościami mechanicznymi (wytrzy-
małościowymi) źdźbła [36, s. 136-137; 34, s. 4, 6, 20]. Cecha-
mi, które najbardziej decydują o odporności na wyleganie ro-
śliny są właściwości związane z budową morfologiczną źdźbła 
[42, s. 73-93; 14, s. 1-63]. Znajomość właściwości wytrzyma-
łościowych jest również konieczna do optymalizacji proce-
sów technologicznych i konstruowania zespołów roboczych 
maszyn. Przemysłowe wykorzystanie miskanta chińskiego, 

 

Rys. 2. Wartość opałowa wybranych roślin energetycznych 
(wilgotność 15–18%) [4, s. 74; 7, s. 29-36; 27, s. 223-237; 39, 
s. 223-230]
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związane jest z zastosowaniem maszyn i urządzeń biorą-
cych udział zarówno w procesie zbioru, transportu, jak rów-
nież przetwarzania pozyskanej biomasy. Ścięte źdźbła trafi ają 
do zespołów transportujących (układ walców), który wciąga i 
zgniata, wywołując ściskanie/ rozciąganie oraz zginanie całej 
rośliny.  Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zagęsz-
czania całych roślin w przy wykorzystaniu pras. Odnosi się to 
również do układów rozdrabniających, w których biomasa zo-
staje rozdrobniona na sieczkę wzdłuż całej długości źdźbła. 
Dlatego w celu poznania zachodzących procesów, konieczna 
staje się znajomość właściwości fi zyczno-mechanicznych ro-
śliny [16, s. 139-142; 23, s. 10-11; 35, s. 16]. Analiza wytrzy-
małościowa miskanta powinna odnosić się do całej rośliny ze 
szczególnym uwzględnieniem dwóch dolnych międzywęźli, 
które są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne.

4.1. Metodyka badań
Badania zostały przeprowadzone na genotypie miskanta 

chińskiego: Miscanthus sinensis odm. Silver Feather (M.40), 
który jest jednym z najstarszych i najbardziej mrozoodpor-
nym genotypów miskanta. Pozyskiwana biomasa pochodziła 
z dwóch stacji doświadczalnych Instytutu Uprawy Nawoże-
nia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach, zlokalizowanych w Grabowie w woj. mazowiec-
kim i Osinach w woj. lubelskim. Plantacje zostały założone 
w 2003 roku przy wykorzystaniu sadzonek wyprodukowanych 
metodą in vitro w fi rmie Tinplant Biotechnik and Pfl anzenver-
mehrung GmbH; Niemcy – posiadającym certyfi kat jakości. 
Zbiór materiału do badań z poletek doświadczalnych odbywał 
się na przełomie lutego i marca, metodą losową.

Zakres przeprowadzonych badań, dotyczących wybranych 
właściwości wytrzymałościowych źdźbła miskanta chińskie-
go, obejmował wyznaczenie wytrzymałości źdźbła (wyrażonej 
przez naprężenia maksymalne). Próba wytrzymałości źdźbła 
miskanthusa na zginanie została przeprowadzona przy wy-
korzystaniu metody statycznej opartej o próbę trzy punkto-
wego zginania, zgodnie z metodyką zawartą w normach PN-
-63/D-04117 oraz PN-75/D-04123. Badania przeprowadzono 
na maszynie wytrzymałościowej Insight 2 fi rmy MTS (rys. 3). 
Test zginania został przeprowadzony dla pierwszych 10 mię-

dzywęźli (licząc od najniższego). Wykonano 30 powtórzeń dla 
każdego międzywęźla.

Wytrzymałość źdźbła, wyrażona jako maksymalne naprę-
żenia odpowiadające zniszczeniu badanej próbki przy zasto-
sowaniu testu zginania, została wyznaczona ze wzoru [28]:

)( 1
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1
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gdzie: 
σg – naprężenia maksymalne przy zginaniu  [MPa]
P – wartość siły zginającej,
l – odległość podpór,
a – krótsza półoś elipsy,
b – dłuższa półoś elipsy,
a1 – krótsza półoś elipsy a pomniejszona o grubość ścianki 
źdźbła,
b1 – dłuższa półoś elipsy b pomniejszona o grubość ścianki 
źdźbła.  

4.2. Wyniki badań
Przebieg zmian wartości maksymalnego naprężenia 

wzdłuż wysokości źdźbła przy różnych poziomach zawartości 
wody został przedstawiony na rysunku 4.

Wartość naprężenia maksymalnego zmieniała się wyraźnie 
wzdłuż wysokości źdźbła, we wszystkich trzech przypadkach 
określany parametr wzrastał w funkcji wysokości. Najwyższe 
wartości naprężenia maksymalnego otrzymano przy najniż-
szej wilgotności (18%), a najniższe przy wilgotności 25%. 
Przebieg tych zmian w zależności od wysokości (nr między-
węźla – x) i wilgotności (W) został opisany funkcjami: 
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Podsumowanie
1. Porównanie różnych roślin energetycznych wykazało, że 

trawy z rodziny miscanthus posiadają proces fotosyntezy 

 

Rys. 3. Maszyna wytrzymałościowa MTS z zamontowaną przystawką do zginania trzy punktowego: a – stanowisko pomiarowe, 
b – próba zginania trzypunktowego
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typu C4, co umożliwia większy przyrost biomasy z po-
wierzchni asymilacyjnej, niż innych roślin energetycznych. 
Mechanizm fotosyntezy miskanta jest również bardziej od-
porny na wpływ niższych temperatur [15, s. 33-41]. Dodat-
kowo miskant charakteryzuje się zwiększoną zdolnością 
absorpcji dwutlenku węgla CO2 i oszczędnym gospodaro-
waniem wodą [5, s. 1525-1537]. 

2. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wykorzy-
stania w Polsce miskanta chińskiego, jako rośliny energe-
tycznej, wykazała, że roślina ta nadaje się do zakładania 
plantacji roślin energetycznych. Wyniki badań obejmują-
cych wysokość plonu suchej masy [6, s. 339-346.] wska-
zują, że z miskanta chińskiego można uzyskać średnio-
roczny plon suchej masy na poziomie 15,8 [ts.m./ha], co jest 
wartością tylko nieznacznie niższą od miskanta olbrzymie-
go (16,2 [ts.m./ha]). Przewagą miskanta chińskiego jest jego 
wyższa mrozoodporność, niż miskanta olbrzymiego.

3. Przeprowadzone badania własności wytrzymałościowych 
źdźbła miskanta chińskiego wskazują, że maksymalne na-
prężenia na zginanie są zależne zarówno od wilgotności 
(wraz ze wzrostem wilgotności naprężenia maleją), jak i 
od numeru międzywęźla (wraz ze wzrostem numeru na-
prężenia rosną).

4. Uzyskane wartości naprężeń maksymalnych na zginanie 
zmieniają się od 61 MPa do 150 MPa. Wynika to zarów-
no z zależności od wilgotności i numeru międzywęźla, jak 
również z biologicznej zmienności źdźbła.
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Chinese Miscanthus (Miscanthus sinensis) as a potential energy plant

In the publication a comparative analysis of Chinese Miscanthus (Miscanthus sinensis Anderss) and other energy plants was 
carried out. It was found that Miscanthus sinensis is a good alternative to previously grown energy plants. The advantages of 
Miscanthus sinensis are: high dry matter yield, low water requirements, and high resistance to frost.

The study of Miscanthus sinensis stalks strength (3-point bending sample) indicate that the maxi-mum bending stresses are 
dependent on both the humidity and the number of internodes. Maximum stress values vary from 61 MPa to 150 MP. This is due 
to both depending on the humidity and the number of internodes, as well as the biological variability of the stalk.

Key words: biomass, energy plants Miscanthus sinensis , mechanical properties of stalk.
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