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Hodowla owiec 
w górach

Racjonalne wykorzystanie lokalnych 
zasobów,
Ochrona cennych przyrodniczo 
obszarów,
Element dziedzictwa kulturowego 
górali,
Pozyskiwanie mleka, mięsa oraz 
skór i wełny;



Owce górskie

• Niewielkie wymagania paszowe,

• Odporność na trudne warunki atmosferyczne,

• Przystosowanie do wędrówek,

• Dość wysoka wydajność mleczna,

• Smaczne mięso o walorach prozdrowotnych,

• Niewielka wydajność wełnista,

• Wełna mieszana gruba;
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Problem

• Strzyża jako konieczny 
zabieg pielęgnacyjny;

• Strzyża 2 razy w roku,

• Koszt strzyży jednej owcy 
ok. 4 zł;

• Masa wełny z jednej owcy  
ok. 1,5 – 2 kg/strzyżę;

• Ceny skupu wełny ok. 0,50 
- 0,80 zł zależnie od jakości 
i koloru;

• Stosunkowo niewielkie 
ilości surowca od 
poszczególnych 
hodowców;



Problem
Brak technicznych 
i organizacyjnych możliwości 
przerobu;

Wełna natychmiast staje się 
odpadem;

Obowiązek oddania odpadu 
do odpłatnego składowania lub 
utylizacji;

Pozbywanie się wełny często 
w sposób nielegalny
i nieekologiczny.



Właściwości wełny i wyrobów

Dobre właściwości 
termo-

i 
dźwiękoizolacyjne,

Wysoka 
higroskopijność 

i wodochłonność,

Wysokie ciepło 
sorpcji,

Zdolność do 
spilśniania,

Wysoka 
temperatura 

zapłonu,
Niska gęstość,

Wytrzymałość 
i trwałość 

mechaniczna,
Sprężystość

Odnawialność 
i biodegradalność;



Zastosowanie wełny

• Włókno:
• Do celów odzieżowych, dekoracyjnych, technicznych,
• Wzmocnienie kompozytów,
• Nawóz
• Repelent;

• W formie proszków:
• Sorbenty cieczy,
• Pochłaniacze gazów;

• Jako źródło keratyny
• Nawozy,
• Suplementy diety,
• Biomateriały w kosmetologii i medycynie regeneracyjnej,
• Folie i powłoki dla przemysłu spożywczego,
• Surowiec do produkcji włókien sztucznych;
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Obieg wełny
Wełna potna

Wełna prana

Runo 
zgrzeblarkowe

Przędza

Tkanina/dzianina

Odzież

Odpady 
tekstylne

Biomasa



Cel badań

• Wydłużenie cyklu życia wełny z owiec górskich,

• Wykorzystanie lokalnie pozyskiwanego surowca,

• Sprawdzenie możliwości technicznych 
przetworzenia wełny na produkty o potencjale 
rynkowym;

Wełna potna

Wyroby włókiennicze

Nawóz



Przedmiot badań

• Okrywa włosowa 75 owiec ras górskich ze stada 
o liczebności ok. 500 owiec;

• Parametry jakościowe wełny: grubość, długość, 
frakcyjność;

• Cięcie i zastosowanie ciętej wełny jako nawozu 
w próbach polowych;

• Peletyzacja wełny;

• Próby technologiczne filcowania i przędzenia;

• Próby technologiczne tuftingu;

• Badania właściwości akustycznych wyrobów;



Metody badań podstawowych

• Masa runa określana w czasie strzyży,

• Pobieranie próbek wełny z boków i łopatek,

• Udziały fazowe włókien puchowych i okrywowych po ręcznym 
rozdzieleniu frakcji  - metodą grawimetryczną;

• Długość włókien dla pojedynczych włókien, 

• Średnica włókien określona metodą mikroprojekcji z użyciem 
lanametru/kamery;



Próby technologiczne

Pralnica

Zgrzeblarka

Pilśniarka płytowa* Przędzarka-owijarka* Separator*

Rozciągarki

Przędzarka

Skręcarka



Cięcie wełny i 
próby polowe

• Cięcie na prototypowej 
maszynie na bazie heblarki,

• Mieszanie ciętej wełny 
za pomocą glebogryzarki 
z warstwą gleby o grubości 
15 cm w ilościach 0.5%, 1% 
oraz 2% masy,

• Wysiew pszenicy ozimej 
odmiany Kilimandżaro 
w listopadzie 2020,

• Uprawa mechaniczna 
ziemniaków odmiany Bella 
Rosa od kwietnia 2021,

• Peletowanie wełny;



Wyniki

Pomiary podstawowych parametrów jakości okrywy włosowej 
owiec ras górskich 

Rodzaj wełny

d, 
μm

sd,μm l, 
mm

sl, 
mm

Zawartość,% Średnia masa 
runa, g

biała wełna 33 8 65 20 50

1800włókna 
rdzeniowe 69 14 125 23 50

ciemna wełna 31 8 55 17 45

1700włókna 
rdzeniowe 68 10 106 19 55



Wyniki
Podsumowanie badań podstawowych parametrów 
jakościowych wełny:

• Okrywa włosowa 2-, 3-frakcyjna,

• Wełna (frakcja puchowa) zaliczana do wełen grubych,

• Bardzo duży udział włókien rdzeniowych,

• Zróżnicowana, ale znaczna zawartość kruchych 
włosów martwych,

• Średnie wartości średnicy i długości nieco mniejsze 
dla wełny barwnej niż dla białej,

• Średnia masa runa mniejsza z owiec barwnych,

• Znaczne zróżnicowanie osobnicze charakteru wełny;



Wyniki prób polowych - pszenica



Wyniki prób polowych - ziemniaki

24.06.2021



Wyniki prób polowych

Zawartość 
wełny, %

Wsp. 
krzewistości 

pszenicy

Plon 
pszenicy, 

t/ha

Plon 
ziemniaków 

t/ha

0 3,1 1 7

0,5 4,1 1,9 27,3

1 6,1 2,6 31,9

2 6,8 3,1 -



Peletyzacja

wełna

wełna cięta

pelet



Próby technologiczne 
Spilśnianie:

• Metodą filcowania płytowego uzyskano filc 
o dobrych właściwościach organoleptycznych 
(zwarty, wytrzymały)

Przędzenie

• Przędza dywanowa 4.0 ktex i 5 ktex 
przeznaczona do rękodzielnictwa albo tuftingu,

• Przędza obrączkowa pojedyncza 440-480 tex
oraz podwójna i potrójna, 

• Przędza przędziona ręcznie do celów 
rękodzielniczych;



Spilśnianie

Filcowanie:

- układanie kilku warstw runa zgrzeblarkowego,

- zwilżenie ciepłym roztworem szarego mydła,

- obróbka mechaniczna pod naciskiem w temp. 60°C,

- pranie i suszenie;



Przędza dywanowa 

wełna prana runo zgrzeblarkowe przędza rdzeniowa



Przędze obrączkowe 

Runo z 
separatora

Taśma 1, 2
Przędza 

pojedyncza
Przędza 

skręcana



Tufting
Tufting



Badania prowadzone są w ramach projektu Woolume, finansowanego 
z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju.

Partnerzy projektu Woolume

• Uniwersytet Stołeczny w Oslo – Oslo (Norwegia) 

reprezentowany przez : Ingun Grimstad Klepp

• Selbu Spinneri (przędzalnia wełny) - Klæbu (Norwegia)

reprezentowany przez : Ingvild Svorkmo Espelien

• Centrum Produktu Regionalnego - Koniaków (Polska)

reprezentowany przez : Maria Kohut

• Akademia Techniczno-Humanistyczna - Bielsko-Biała (Polska) – promotor 
projektu 

reprezentowany przez: Jan Broda – kierownik zespołu



Wnioski

• Wełna będąca produktem ubocznym hodowli owiec 
na mleko i mięso może być z powodzeniem wykorzystana 
jako surowiec włókienniczy do określonych celów i jako 
wartościowy, ekologiczny nawóz.

• Warunkiem jej racjonalnego przeznaczenia do tych celów 
jest fachowa selekcja całych run i ich fragmentów 
bezpośrednio po strzyży.

• Brak skutecznych technologicznych możliwości 
odseparowania włókien grubych od włókien cieńszych 
powoduje, że przerób wełny musi się odbywać 
z respektowaniem parametrów i właściwości włókien 
grubych. 

• Ze względu na właściwości sensoryczne (chwyt) wełna 
ta nie nadaje się do celów odzieżowych.
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