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Wprowadzenie 

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie 

wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w 

krótkim czasie.  

Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, 

pływy morskie, fale morskie i geotermia.  

Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których 

zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz 

ziemny i uran. 
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Wprowadzenie 

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest 

energia grawitacyjna wody.  

W 2014 roku odpowiadała ona za 69% energii z odnawialnych źródeł.  

Kolejne źródła to energia wiatru (13%),  

biomasa i biopaliwa (5,6%),  

energia słoneczna (3,3%)  

oraz energia geotermalna (1,4%).  

Obecne trendy wskazują, że do 2020 roku energia wiatrowa i słoneczna 

będą produkowały podobną ilość energii co hydroenergetyka, a udział 

energii odnawialnej przekroczy 20%. 
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Wprowadzenie 

Wykorzystanie różnych źródeł energii przez ludzkość w latach 2000-2013 w Mtoe 

(przedstawione w skali logarytmicznej) i wykres trendu do roku 2020. Tona oleju 

ekwiwalentnego (toe) – jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy 

naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg. 

Używa się też jednostki pochodnej Mtoe = 1 000 000 toe. 
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Wprowadzenie 

Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. 

Do powierzchni Ziemi dociera 89 petawatów mocy, czyli około 

6000 razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie ludzkości (około 15 

terawatów). Około 1% tej mocy zamienia się w moc wiatrów, co 

oznacza sumaryczna moc wiatrów sięga 900 terawatów (60 razy 

więcej niż zapotrzebowanie ludzkości). Część mocy wywołuje 

parowanie wody, która następnie spada na Ziemię w postaci 

opadów i tworzy rzeki.  

Moc rzek którą można wykorzystać do generowania energii jest 

szacowana na 7,2 terawata (około 50% światowego 

zapotrzebowania).  

Energia geotermalna ma inne źródło – jest generowana przez 

rozpad radioaktywnych izotopów we wnętrzu Ziemi. Jej moc 

szacowana jest na około 46 TW. 

Duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich 

koncentracja. Choć najobfitszym źródłem energii jest energia 

słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. 1 m² oświetlony 

słońcem w zenicie może otrzymać maksymalnie około 1 kilowata.  

Energia wiatru może być bardziej skoncentrowana: pojedyncza 

turbina wiatrowa może mieć moc kilku megawatów.  

Elektrownie wodne, wykorzystujące wodę spływającą z dużego 

obszaru mogą wytwarzać moc rzędu gigawatów. 
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Energia Słońca 

Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m² (stała 
słoneczna). Oznacza to, że całkowita moc docierająca do atmosfery wynosi około 174 petawatów. Około 30% tej mocy jest 
odbijane natychmiast w kosmos, a kolejne 20% jest pochłaniane przez atmosferę. Do powierzchni Ziemi dociera około 89 

petawatów, co oznacza średnio około 180 W/m². Moc ta nie jest rozmieszczona równomiernie: obszar oświetlony światłem 
padającym prostopadle z góry może otrzymać do 1000 W/m², natomiast obszary, na których trwa noc, nie otrzymują 

bezpośrednio nic. Po uśrednieniu cyklu dobowego i rocznego najwięcej energii otrzymują obszary przy równiku, a najmniej 
obszary okołobiegunowe. Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi od 600 

kWh/(m²*rok) w krajach skandynawskich do ponad 2500 kWh/m²/rok w centralnej Afryce.  
W Polsce wynosi około 1100 kWh/(m²*rok) 

Peta – przedrostek 
jednostki miary o 
symbolu P oznaczający 
mnożnik 
1.000.000.000.000.000 = 
1015 (biliard) 
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Energia Słońca 

Rozkład nasłonecznienia kuli ziemskiej z uwzględnieniem wpływu atmosfery ziemskiej. Zaczernione 
obszary (kropki) mogłyby pokryć całkowite światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną (18 TW czyli 

568 eksadżuli (EJ) rocznie), gdyby zostały pokryte ogniwami o efektywności 8% 
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Całkowite roczne 
nasłonecznienie 
jednostkowej 
powierzchni 
poziomej 
kWh/m2 – im 
kolor cieplejszy, 
tym 
nasłonecznienie 
większe 

Energia Słońca 
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Energia Słońca 
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Miasto lub rejon Średnia roczna suma /m2 całkowitego 
promieniowania, kWh 

Berlin 1000 

Hamburg 930 

Marsylia 1860 

Sahara 2550 

Wiedeń 1120 

Zurych 1160 

Średnie roczne sumy całkowitego promieniowania na 1m2 powierzchni dla kilku 

miejsc w Europie i dla porównania na Saharze 

Energia Słońca 
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Schemat (Klein 1978) dotyczący uśredniania parametrów pracy płaskich 

kolektorów słonecznych 

Energia Słońca 
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zmiany natężenia promieniowania i temperatury otoczenia dla Delhi 

Energia Słońca 
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Browarnictwo i słodownictwo: Gotowanie brzeczki w temperaturze 100oC 

  Mycie butelek w temperaturze 60oC 

  Suszenie w temperaturze 90oC 

Przetwórstwo mleka: Pasteryzacja w temperaturze 60-85oC 

  Sterylizacja w temperaturze 130-150oC 

Konserwowanie żywności: Gotowanie w temperaturze 70-100oC 

  Sterylizacja w temperaturze poniżej 80oC 

  Sparzanie w temperaturze 95-100oC 

  Pasteryzacja w temperaturze 110-125oC 

  Bielenie w temperaturze poniżej 90oC 

Przetwórstwo mięsa: Mycie, czyszczenie, sterylizacja w temperaturze poniżej 90oC 

  Gotowanie w temperaturze 90-100oC 

Produkcja wina i napojów alk.: Mycie butelek w temperaturze 60-90oC 

  Chłodzenie absorpcyjne – potrzebna temperatura około 85oC 

Przemysł tekstylny: Mycie, bielenie, farbowanie w temperaturze poniżej 90oC 

  Gotowanie w temperaturze 140-200oC 

Przemysł samochodowy: Suszenie lakierów w temperaturze 160-200oC 

  Odtłuszczanie w temperaturze 35-55oC 

Przemysł papierniczy: Gotowanie pulpy papierowej w temperaturze 170-180oC 

  Wybielanie w temperaturze 130-150oC 

  Podgrzewanie wody kotłowej do temperatury poniżej 90oC 

  Suszenie w temperaturze 130-160oC 

Garbarstwo: Podgrzewanie do procesów wilgotnych – wymagana temperatura 165-180oC 

Produkcja korka: Suszenie, wypiekanie korka w temperaturze 40-155oC 

Procesy przemysłowe 
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Kolektory słoneczne do 

ogrzewania wody w Grecji 

Energia Słońca 

… i w Polsce 
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Energia Słońca 

budowa kolektora słonecznego płaskiego 
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Energia Słońca 

Nieco bardziej skomplikowaną budowę mają kolektory rurowe próżniowe. 

Próżnia wytworzona w każdej z rur sprawia, że ciepło z absorbera jest w 

znacznie mniejszym stopniu niż w kolektorach płaskich tracone do otoczenia.  
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Kolektory cylindryczno-paraboliczne [Parabolic trough collector (PTC)], pozyskują ciepło 

w temperaturze od 50° C do 400° C. 

Energia Słońca 
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Koncentratory rynnowe (kolektory skupiające) 

Instalacja w Sanlúcar la Mayor w Hiszpanii 

Energia Słońca 
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Instalacja Alba Nova 1 - 

Francja 

Złożona z liniowych 

soczewek Fresnela o 

powierzchni 140000m2,  

12 liniowych absorberów o 

łącznej długości 750 m, w 

których czynnikiem 

chłodniczym będzie woda 

podgrzewana w zakresie od 

300˚C do 500˚C, kierowana 

na turbinę o mocy 12MW. 

Demonstracyjna instalacja 

jest zlokalizowana w 

mieście Ghisonaccia o 

natężeniu promieniowania 

1800 kWh/m2/rok. 

Energia Słońca 
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Energia Słońca 

Kolektory pola heliostatów [Heliostat field 
collector (HFC)] lub układ z odbiornikiem 
centralnym, skupiają promieniowanie 
słoneczne, a następnie przenoszą je do 
odbiornika centralnego umieszczonego na 
szycie wieży słonecznej, minimalizując 
transport ciepła. W wyniku dużej konwersji 
energii słonecznej system takich kolektorów 
uzyskuje wysoką moc przekraczającą często 
10 MW 
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Instalacja PS10 o mocy11MW koło Sevilli w Hiszpanii. 

Energia Słońca 
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Instalacja THEMIS, Pyrénées-Orientales we Francji. 

Energia Słońca 
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Energia Słońca 

Instalacja Dahan Power Plant w Chinach 
Składa się z wieży solarnej o wysokości 118 m, 100 heliostatów o powierzchni 10000 

m2. Czynnikiem chłodniczym w instalacji jest woda/para pracująca w zakresie 
temperatur od 104˚C do 400 ˚C. Na wyposażeniu instalacji znajduje się generator o 

mocy 1MW z możliwością współpracy z blokiem opalanym paliwami kopalnymi.  
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Dyski paraboliczne z zamontowanym silnikiem Stirlinga 

System talerzy słonecznych z silnikiem 

Stirlinga o mocy elektrycznej 5 kW 

wymagałby koncentratora o średnicy 5,5 

m. Osiągnięcie mocy 25 kW wymagałoby 

natomiast średnicy przekraczającej 10 m 

Energia Słońca 

Silniki Stirlinga są to silniki przetwarzające energię cieplną 
uzyskaną m.in. z energii słonecznej na energię 
mechaniczną, w wyniku wymiany ciepła między źródłami o 
wysokiej i niskiej temperaturze. Do czynników roboczych, 
stosowanych w obiegu, należą substancje ściśliwe takie 
jak: azot, hel, wodór. Silnik Stirlinga jest silnikiem o 
spalaniu zewnętrznym. W związku z tym, źródłem 
zasilającym obieg może być dowolne źródło energii o 
wysokiej temperaturze, w tym dana energia może 
pochodzić ze spalania dowolnego paliwa, z izotopów 
promieniotwórczych, ze słońca czy z egzotermicznych 
reakcji chemicznych. Wysokowydajne silniki Stirlinga 
pracują przy temperaturach maksymalnych dla ich 
materiałów konstrukcyjnych. Zakres temperatur wynosi 
zwykle 650-800°C, co pozwala na uzyskanie wydajności 
przekształcania energii w granicach 30-40% 



Klasyczny schemat niskotemperaturowego podgrzewania wody do zastosowań 

zarówno domowych jak i przemysłowych 

Energia Słońca 



Suszarnie słoneczne 

Energia Słońca 



Suszarnie słoneczne 

Energia Słońca 



Suszenie osadu ściekowego - Suszenie jest najbardziej energochłonnym, a przez to 

kosztownym procesem spośród wszystkich etapów przeróbki osadów. Woda w 

osadach ściekowych występuje w postaci związanej, wskutek czego do pełnego 

suszenia potrzeba aż od 0,6 do 1,2 kWh ciepła na każdy kilogram odparowanej wody 

w okresie zimowym zarówno w przypadku suszarni słonecznych, jak i hybrydowych funkcja 
gromadzenia i magazynowania osadów musi przeważać nad suszeniem, gdyż trudno sobie 
wyobrazić, by pompy ciepła czy też nadwyżki biogazu były w stanie zrekompensować tak 
znaczące różnice w ilości energii darmowo czerpanej ze słońca 

Energia Słońca 



Suszenie osadu ściekowego 

strefa mieszania osadów wilgotnych z 
suszem - recyrkulacja osadu wewnątrz 
hali polega na dowiezieniu porcji 
wysuszonego osadu z końca hali, 
zadaniu go do osadu wilgotnego i 
wymieszaniu  

Przerzucarka 

Energia Słońca 



Suszarnia osadów w Lubawie 
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Suszarnia osadów Busko-Zdrój 

Energia Słońca 



Destylacja słoneczna 

Chile1872. Produkcja wody pitnej na potrzeby kopalni saletry azotowej. 

Zasolona woda podgrzewana w 64 stawach z poczernionym dnem, skraplała się 

na wewnętrznej powierzchni pochylonych szyb, pokrywających staw. 

Powierzchnia 4450 m2 - 22,70 m3 świeżej wody w ciągu dnia (5,1 litra na 1m2 

powierzchni). Używana przez około 40 lat, do momentu wyeksploatowania 

kopalni. 

Energia Słońca 



Destylacja słoneczna 
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Schemat budowy stawu słonecznego z gradientem zasolenia  

Energia Słońca 

Staw słoneczny – niskotemperaturowy, aktywny system wykorzystania energii słonecznej. 
Przekształca promieniowanie słoneczne w energię cieplną jednocześnie ją akumulując. Jego 
podstawową zaletą jest zdolność do magazynowania energii na długi okres, która może być 
później odzyskana poprzez użycie pompy ciepła. 



Krążki redukujące wpływ wiatru; Pyramid Hill, Australia  
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Zapotrzebowanie na energię grzewczą i chłodniczą dla typowego budynku w Europie Centralnej 

Energia Słońca 



Ciepło pochodzące z 

kolektorów 

słonecznych trafia do 

silnika cieplnego, w 

którym energia 

termiczna zostaje 

zamieniona na 

mechaniczną. Energia 

mechaniczna trafia do 

mechanicznego 

kompresora, który 

stanowi część 

klimatyzatora. 

Sprawność takiego 

układu to iloczyn 

sprawności kolektorów 

słonecznych, 

sprawności silnika 

cieplnego oraz 

klimatyzatora. 

Energia Słońca 



Schemat maszyny adsorpcyjnej 

Przechodząc przez komorę prawą adsorbent 

jest ogrzewany przez gorącą wodę z systemu 

kolektorów słonecznych aż do momentu gdy 

ciśnienie będzie na tyle wysokie aby 

nastąpiła desorpcja adsorbatu. W skraplaczu, 

w wyniku chłodzenia zimną wodą następuje 

skroplenie czynnika roboczego. Następnie 

zostaje zatrzymana dostawa energii z 

kolektorów słonecznych. Bocznym dojściem, 

adsorbat przepływa do parownika, w którym 

wzrasta ciśnienie do momentu osiągnięcia 

poziomu pozwalającego na parowanie. Po 

osiągnięciu tego stanu zostaje otwarty zawór 

do komory a adsorbentem. Adsorbent 

pochłania pary czynnika roboczego, w 

parowniku obniża się temperatura i dzięki 

temu zrealizowany jest efekt chłodzenia. 

Podział maszyny na dwie komory umożliwia 

pracę ciągłą urządzenia. Równocześnie 

może zachodzić proces adsorpcji i 

regeneracji złóż w każdej z komór. 

Energia Słońca 



Energia Słońca 



schemat zamkniętego układu absorpcyjnego chłodzenia solarnego składający się z: kolektorów 

słonecznych, zbiornika retencyjnego, skraplacza, parownika, wymiennika ciepła oraz kompresora 

termicznego w skład którego wchodzi absorber, regenerator oraz pompa 

Energia Słońca 



Godzina maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień listopad 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

4 4,1 23,2 10,8 0,0 0,0 0 

5 85,8 114,1 107,8 43,6 0,0 0 

6 185,9 206,6 204,4 141,2 41,6 0 

7 276,6 292,2 290,8 227,6 122,4 0 

8 357,6 377,9 372,1 313,1 198,6 26,05 

9 440,9 448,4 444,9 400,7 269,0 76,56 

10 497,4 505,7 506,8 464,6 319,8 110,68 

11 526,5 552,3 539,9 507,9 367,8 137,07 

12 496,8 545,3 540,1 503,8 376,2 136,15 

13 447,2 509,0 487,7 467,0 339,8 116,06 

14 393,7 448,9 437,8 404,0 291,8 81,99 

15 323,3 397,1 379,4 331,6 217,6 36,86 

16 252,6 306,7 302,1 243,2 139,1 0,23 

17 181,8 230,2 217,1 156,5 56,9 0 

18 99,0 140,5 120,9 63,0 1,3 0 

19 15,2 45,3 27,3 0,0 0,0 0 

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Średnie miesięczne natężenie 

promieniowania słonecznego w 

poszczególnych miesiącach 

Dane typu iso ze stacji 123750 

PL Warszawa 52.25 N 21.0 E  z 

roku 2012, dostępne na stronie 

internetowej Ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i 

Gospodarni Morskiej 

Okres letni w roku 2012 

charakteryzował się wprawdzie 

stosunkowo wysokimi 

temperaturami, lecz 

występowanie licznych opadów 

atmosferycznych ograniczało 

ilość dostępnego 

promieniowania słonecznego 

Energia Słońca 
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Dobór kolektorów słonecznych 
Dla Warszawy oszacowano powierzchnię kolektorów słonecznych na jednostkę mocy 

zainstalowanej maszyny absorpcyjnej na poziomie 12,3 m2/kW. Dla istniejących instalacji o 

podobnej wielkości, np. w Arteixo w Hiszpanii jest to 8,824 m2/kW 

Temperatura równowagowa 



Godzina maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 166,13 178,00 183,99 158,20 39,93 

7 177,79 182,79 182,41 181,70 132,40 

8 191,49 191,63 192,27 192,70 182,29 

9 195,97 197,32 197,22 196,39 189,07 

10 197,34 198,56 198,56 197,33 187,86 

11 198,47 198,56 198,56 198,56 194,81 

12 198,51 198,56 198,56 198,56 194,74 

13 197,17 198,56 198,56 198,56 191,19 

14 193,76 197,82 198,24 198,56 190,38 

15 186,73 197,15 198,56 195,79 180,93 

16 179,65 191,51 198,56 194,01 151,50 

17 173,03 194,69 197,88 174,50 68,18 

18 120,64 172,28 157,61 84,22 0,00 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Średnia moc chłodzenia [kW] w poszczególnych 

godzinach doby w danym miesiącu 

Średnie temperatury 

równowagowe 

Średnia dobowa ilość energii [kWh] 

dostarczanej przez układ w 

poszczególnych miesiącach 

maj 120,09 6654,70 

czerwiec 129,03 6992,86 

lipiec 128,16 7002,79 

sierpień 118,38 6633,46 

wrzesień 98,45 5329,14 

Przeprowadzona analiza pozwoliła 

oszacować, że układ o powierzchni 

kolektorów słonecznych 1300m2 i 

maszynie absorpcyjnej o mocy nominalnej 

106kW, w okresie letnim, jest w stanie 

schłodzić o 50oC średni strumień 

wodorotlenku sodu równy ok. 22 ton/doba. 
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Badanie możliwości wykorzystania ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego, 

do zapewnienia stałej temperatury procesu fermentacji metanowej, jako źródła biogazu 

 

 

 

 

  

 

 

      

Schemat koncepcji instalacji solarnej sprzężonej z komorą fermentacji metanowej 
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Obliczenia wykonano w oparciu o dane dla mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w 

Zawierciu. Otrzymywane w trakcie procesu oczyszczania osady ściekowe poddawane są 

procesowi fermentacji mokrej (stopień uwodnienia osadów 95%), mezofilowej w komorze CSTR. 

Osady ściekowe przed wprowadzeniem do reaktora są podgrzewane (w przypadku oczyszczalni - 

ciepłem ze spalania biogazu, natomiast w przypadku koncepcji - ciepłem słonecznym z instalacji 

solarnej) w celu uzyskania odpowiedniej temperatury fermentacji mezofilowej (35°C). Produktem 

fermentacji osadów ściekowych jest biogaz, którego głównymi składnikami są metan (66%) i 

dwutlenek węgla. 
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miesiąc Ak [m2] miesiąc Ak [m2] 

styczeń 10800 lipiec 1060 

luty 3700 sierpień 990 

marzec 1950 wrzesień 1550 

kwiecień 1450 październik 2720 

maj 1050 listopad 6650 

czerwiec 950 grudzień 15600 

minimalna powierzchnia 

kolektorów potrzebna do 

zapewnienia stałej temperatury 

procesu fermentacji, została 

wyznaczona metodą prób i błędów  

Średnia liczba godzin 

słonecznych w ciągu 

doby dla Warszawy z 

lat 2000 – 2008 

miesiąc 
l. h 
słonecznych 

miesiąc 
l. h 
słonecznych 

styczeń 2,9 lipiec 11,2 

luty 3,9 sierpień 10,3 

marzec 5,9 wrzesień 8,3 

kwiecień 8,7 październik 5,4 

maj 10,8 listopad 3,6 

czerwiec 11,6 grudzień 2,8 
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Zastosowanie w instalacji solarnej o największej wyznaczonej powierzchni kolektorów 

słonecznych (Ak = 15600 m2) powoduje, że w pozostałych miesiącach roku instalacja 

dostarcza bardzo duży nadmiar ciepła, który trzeba odebrać w celu zapewnienia 

dopuszczalnych wartości temperatury wody w zasobniku (40°C - 55°C). Energia ta może 

być sprzedawana do sieci ciepłowniczej lub wykorzystana do wytwarzania CWU 

zaopatrującej pobliskie budynki. 

Wyznaczone ilości ciepła dodatkowo odbieranego z zasobnika dla poszczególnych 

miesięcy: 

miesiąc il. ciepła odb. [kWh] miesiąc il. ciepła odb. [kWh] 

styczeń 26970 lipiec 565936 

luty 190008 sierpień 550793 

marzec 367629 wrzesień 371010 

kwiecień 469800 październik 244404 

maj 592596 listopad 63720 

czerwiec 549840 grudzień 216 

Energia Słońca 



miesiąc 
il. ciepła dost. 
[kWh] 

il. biogazu [m3] 
miesiąc 

il. ciepła dost. 
[kWh] 

il. biogazu [m3] 

styczeń 68324 10422 lipiec 4861 742 

luty 39312 5997 sierpień 1596 243 

marzec 25606 3906 wrzesień 16185 2469 

kwiecień 16965 2588 październik 32643 4979 

maj 4018 613 listopad 44280 6755 

czerwiec 0 0 grudzień 71610 10924 

Zastosowanie w instalacji solarnej najmniejszej wyznaczonej powierzchni kolektorów 

słonecznych (Ak = 950 m2) powoduje, że w zimniejszych miesiącach roku instalacja 

dostarcza tylko pewną część potrzebnego ciepła, które trzeba uzupełnić w celu 

zapewnienia dopuszczalnych wartości temperatury wody w zasobniku (40°C - 55°C). 

Energia ta pochodzić będzie ze spalania wytwarzanego w komorze fermentacyjnej 

biogazu. 

Wyznaczone ilości ciepła dodatkowo dostarczanego do zasobnika oraz odpowiadające 

im ilości zużytego do spalania biogazu (wartość opałowa 23,6 MJ/m3) dla 

poszczególnych miesięcy: 
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Instalacja o największej powierzchni czynnej kolektorów - system solarny dostarcza całkowitą 

ilość ciepła potrzebnego do zagrzewania osadu w najzimniejszym miesiącu w roku (grudzień). 

Wyznaczona powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 15 600 m2. Temperatura wody w 

zbiorniku buforowym o pojemności 500 m3 utrzymywana jest w granicach 40 – 55 0C.  

Koszty: 

- Pole kolektorów słonecznych:  230 Euro/m2;      3 588 000 Euro 

- Rury transmisyjne:                                              200 000 Euro   

- Stalowy, izolowany zbiornik buforowy:            150 000 Euro 

- Plany, projekt i optymalizacja:                           200 000 Euro 

- Inne koszty:                                                        300 000 Euro 

Koszt całkowity:                                                  4 438 000 Euro 

co w odniesieniu do powierzchni czynnej kolektorów daje 285 Euro/m2. 

- produkowany biogaz nie zostaje zużyty na cele 

technologiczne; cała ilość wytworzonego 

biogazu może zostać wykorzystana do produkcji 

energii elektrycznej i ciepła w aparacie      

kogeneracyjnym, a następnie sprzedana, 

- biogazownia nie dokupuje gazu ziemnego jako 

dodatkowego źródła ciepła,  

- ciepło nadmiarowe może zostać sprzedane do 

sieci ciepłowniczej. 

roczne oszczędności związane z budową 

instalacji wyniosą    591 281,7 zł. Koszty 

eksploatacyjne systemu solarnego 

szacuje się na poziomie 70 000 zł.  Okres 

zwrotu, bez uwzględnienia 

przewidywanego wzrostu cen nośników 

energii wyniesie ok. 35 lat. 

Energia Słońca 



Instalacja o najmniejszej powierzchni czynnej kolektorów – system solarny dostarcza 

całkowitą ilość ciepła potrzebnego do zagrzewania osadu w najcieplejszym miesiącu w roku 

(czerwiec). Wyznaczona powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 950 m2.  

- Pole kolektorów słonecznych:  330 Euro/m2;   313 500 Euro 

- Rury transmisyjne:                                            60 000 Euro 

- Stalowy, izolowany zbiornik buforowy:           150 000 Euro 

- Plany, projekt i optymalizacja:                          40 000 Euro 

- Inne koszty:                                                       100 000 Euro 

Koszt całkowity:                                                 663 500 Euro 

co w odniesieniu do powierzchni czynnej kolektorów daje 698 Euro/m2 

Uzyskiwane oszczędności związane są tu ze zmniejszeniem ilości biogazu przeznaczonej do 

ogrzewania osadu ściekowego. Po uwzględnieniu wymaganej objętości biogazu spalanej w celu 

dostarczenia dodatkowego ciepła do układu, pozostałą część – 250362  m3 (5908,5 GJ) 

wykorzystana zostanie w aparacie kogeneracyjnym, z którego otrzymuje się 3273,3 GJ ciepła i 

543,25 MWh energii elektrycznej. 

  Cena sprzedaży Ilość Zysk 

Energia elektryczna 197,21 zł/MWh 543,25 MWh 107 135,1 zł 
Energia cieplna 22 zł/GJ 3273,3 GJ 72 012,6 zł 
Suma - - 179 147,7 zł 

Roczne utrzymanie instalacji wyniesie ok. 20 000 zł. Szacowany okres zwrotu wyniesie więc 

trochę ponad 17 lat. 
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Zależność zysków rocznych od powierzchni 

całkowitej kolektorów słonecznych  

Energia Słońca 



Zależność okresu zwrotu od powierzchni całkowitej kolektorów słonecznych 
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powierzchnia całkowita kolektorów wynosi 2392 m2, objętość magazynu sezonowego - 

5000 m3. Dodatkowo konieczne było uwzględnienie w instalacji pośredniego zbiornika 

buforowego o pojemności 100 m3, pozwalającego na utrzymanie temperatury wody 

kierowanej na wymienniki ciepła w pożądanych granicach 
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Koszty: 

- Pole kolektorów słonecznych:  290 Euro/m2;   693680 Euro 

- Rury transmisyjne:                                            80 000 Euro 

- Stalowy, izolowany zbiornik buforowy:           70 000 Euro 

- Plany, projekt i optymalizacja:                          60 000 Euro 

- Inne koszty:                                                       100 000 Euro 

- Magazyn sezonowy (TTES):  180 Euro/m3;   900 000 Euro 

Koszt całkowity:                                              1 903 680 Euro 

co w odniesieniu do powierzchni czynnej kolektorów daje 796 Euro/m2. 

Energia Słońca 



Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Politechniki Warszawskiej - Wykłady popularno-naukowe o tematyce technicznej 

Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) − energia termiczna skał znajdujących 
się we wnętrzu Ziemi, zaliczana na ogół do odnawialnych źródeł energii. Nie zawsze jest to 
jednak prawdą, bowiem przy małym strumieniu ciepła geotermalnego, pobieranie dużej ilości 
ciepła może doprowadzić do wychłodzenia skał. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do 
których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca nagrzana od gorących skał. Występuje 
również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych. 

Energia geotermalna 

Głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest tworzenie odwiertów do 
zbiorników gorących wód geotermalnych. W pewnej odległości od otworu czerpalnego 
wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z 
powrotem do złoża.  
Wody geotermiczne są z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych 
warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych.  
Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe 
źródło energii cieplnej.  
Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. Jest to 
opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących.  
Zagrożenie jakie niesie za sobą produkcja energii geotermicznej to zanieczyszczenia wód 
głębinowych, uwalnianie radonu, siarkowodoru i innych gazów. 
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Enhanced geothermal system 
1:Reservoir 2:Pump house 3:Heat 
exchanger 4:Turbine hall 5:Production 
well 6:Injection well 7:Hot water to 
district heating 8:Porous sediments 
9:Observation well 10:Crystalline 
bedrock 

Energia geotermalna 
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Roczny światowy potencjał energii geotermalnej odpowiada około 35 mld ton węgla 
kamiennego 

Zasoby geotermalne istnieją na całej Ziemi, jednak ich praktyczne wykorzystanie jest możliwe w ponad 70 
krajach świata. W 39 krajach, położonych w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz na wyspach 
Pacyfiku energia wnętrza Ziemi jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na elektryczność, jednak w 
rzeczywistości energię elektryczną produkuje pozyskuje się tą drogą w 21 krajach. 
Elektrownie geotermalne wytwarzają tam ponad 8200 MW energii, zaopatrując w prąd około 60 milionów 
ludzi. Główni producenci wytwarzanego w ten sposób prądu to Stany Zjednoczone, Filipiny, Włochy, Meksyk, 
Japonia i Nowa Zelandia. 

Energia geotermalna 
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Źródło: www.ekozone.com/energia-geotermalna/ 

Energia geotermalna 
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Energia geotermalna 

Instalacje geotermalne w Kalifornii, USA 

Odwiert geotermalny w okolicach Reykjavíku 
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Energia geotermalna 

Steam rising from the Nesjavellir Geothermal Power Station in Iceland 
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Energia geotermalna 

Geothermal power station in the Philippines 
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Energia geotermalna 

Installed geothermal electric capacity 

Country Capacity (MW) 2007 Capacity (MW) 2010 
Percentage of national 
electricity production 

Percentage of global 
geothermal production 

United States 2687 3086 0.3 29 

Philippines 1969.7 1904 27 18 

Indonesia 992 1197 3.7 11 

Mexico 953 958 3 9 

Italy 810.5 843 1.5 8 

New Zealand 471.6 628 10 6 

Iceland 421.2 575 30 5 

Japan 535.2 536 0.1 5 

Iran 250 250 

El Salvador 204.2 204 25 

Kenya 128.8 167 11.2 

Costa Rica 162.5 166 14 

Nicaragua 87.4 88 10 

Russia 79 82 

Turkey 38 82 

Papua-New Guinea 56 56 

Guatemala 53 52 

Portugal 23 29 

China 27.8 24 

France 14.7 16 

Ethiopia 7.3 7.3 

Germany 8.4 6.6 

Austria 1.1 1.4 

Australia 0.2 1.1 

Thailand 0.3 0.3 

TOTAL 9,981.9 10,959.7 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Japan
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_energy_in_Iran&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy_in_El_Salvador
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Kenya
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_energy_in_Costa_Rica&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Nicaragua&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Turkey
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Papua-New_Guinea&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Papua-New_Guinea&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Papua-New_Guinea&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Guatemala&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_China
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_France&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Ethiopia
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Germany
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Austria&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power_in_Australia
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geothermal_power_in_Thailand&action=edit&redlink=1
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Energia geotermalna 

Europa – wykorzystanie energii geotermalnej, 2012/13 
  
• Bezpośrednie wykorzystanie – 39 krajów (~ 23 470 MWt/2010), 
(ciepłownictwo ~ 8000 MWt / 28 krajów/2012) 
 
• Generacja energii elektrycznej – 9 krajów, 
moc zainstalowana: ~ 1850 Mwe (w tym 4 – instalacje binarne: Francja, Austria, 
Niemcy, Rumunia; 50 kWe – 5 MWe) 
 
• Pompy ciepła („płytka geotermia”): 
moc zainstalowana > 17 000 MWt, > 1,3 mln instalacji 
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Energia geotermalna 

Europa – bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej 
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Energia geotermalna 

Energia geotermalna w Polsce. 
Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, 
gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 

3 prowincje geotermalne: 
centralnoeuropejską, przedkarpacką i 
karpacką. Temperatura wody dla tych 

obszarów wynosi od 30-130 °C (a lokalnie 
nawet 200 °C), a głębokość występowania w 
skałach osadowych od 1 do 10 km. Naturalny 

wypływ zdarza się bardzo rzadko (Sudety – 
Cieplice, Lądek Zdrój). Możliwości 

wykorzystania wód geotermalnych dotyczą 
40% obszaru kraju (wydobycie jest opłacalne, 

gdy do głębokości 2 km temperatura osiąga 65 
°C, zasolenie nie przekracza 30 g/l a także gdy 

wydajność źródła jest odpowiednia). 
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Energia geotermalna 

Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów 
ciepłowniczych: Bańska Niżna (4,5 MJ/s, docelowo 70 MJ/s), Pyrzyce (15 
MJ/s, docelowo 50 MJ/s), Stargard Szczeciński (14 MJ/s), Mszczonów (7,3 
MJ/s), Uniejów (2,6 MJ/s), Słomniki (1 MJ/s), Lasek (2,6 MJ/s) oraz 
Klikuszowa (1 MJ/h). W fazie realizacji jest projekt geotermalny w Toruniu. 
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Energia geotermalna 

Zalety: 
• nieszkodliwa dla środowiska, nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń przy poprawnym działaniu, 
• pokłady energii geotermalnej są zasobami lokalnymi, tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca 

użytkowania, 
• elektrownie geotermalne w odróżnieniu od zapór wodnych czy wiatraków nie wywierają 

niekorzystnego wpływu na krajobraz, 
• zasoby energii geotermalnej są, w przeciwieństwie do energii wiatru czy energii Słońca dostępne 

zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. 
• instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami 

eksploatacyjnymi. 
 
Wady: 
 mała dostępność: dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach, 
 efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 

atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały, 
 choć energia geotermalna jest szeroko rozpowszechniona, nie wszędzie, gdzie występuje można ją 

łatwo pozyskiwać, 
 pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę 

instalacji, 
 istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z 

miejsca eksploatacji, 
 problemem może być również korozja rur. 
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Do celów energetycznych można wykorzystać następujące postacie biomasy: 
• drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe opakowania 
 drewniane; słomę – zbożową, z roślin oleistych lub strączkowych oraz siano; 
• plony z plantacji roślin energetycznych; 
• odpady organiczne gnojowicę, osady ściekowe, osady ściekowe w przemyśle 
 celulozowo-papierniczym, makulaturę, odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu, 
 gorzelni; browarów; itp.;  

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi 
przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i 
ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i 
komunalnych. 
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Słoma w postaci balotów jest 
przykładem biomasy 



Biomasa 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Politechniki Warszawskiej - Wykłady popularno-naukowe o tematyce technicznej 

W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące: 
wierzba wiciowa (Salix viminalis) 
ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska (Sida hermaphrodita) 
topinambur, czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) 
róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa (Rosa multiflora) 
rdest sachaliński (Polygonum sachalinense) 
trawy wieloletnie, jak np.: 
miskant: 
miskant olbrzymi, czyli trawa słoniowa (Miscanthus sinensis gigantea) 
miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus) 
spartina preriowa (Spartina pectinata) 
palczatka Gerarda (Andropogon gerardi) 
proso rózgowe (Panicum virgatum). 
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ślazowiec pensylwański 

Zrębka wierzby energetycznej - biomasa spalana 
w polskich elektrowniach 

rdestowiec 
sachaliński 

proso 
rózgowe 



Dziękuję za uwagę 


