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Sąsiedzie, cieplutko, przyzna Pan… Takie siedzenie przy
ognisku to bardzo przyjemna sprawa!!!

Zdecydowanie, miło i ciepło… ten ogień jest wyjątkowy
i działa na wszystkie zmysły… Jakież to musiało być
odkrywcze dla ludzi w zamierzchłych czasach, gdy ujarzmili
ogień i zaczęli z niego na co dzień korzystać.

Acha... Ale o czym Pan właściwie mówi? To znaczy, że ludzie
nie zawsze korzystali z ognia?

Mogę Panu opowiedzieć historię spotkania człowieka
i ognia, co przyczyniło się ostatecznie do tego, że ludzkość
jest obecnie w miejscu, w którym jest.

Ogień to żywioł i nie ma żartów!
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Zgadza się. Ale energia, to nie tylko ogień i jego światło oraz
ciepło, ale także praca mięśni, przepływ powietrza, czyli
wiatr, ruch wody czy energia chemiczna zawarta w paliwach
kopalnych itp.

Ale miał Pan mówić o początkach rozwoju tej całej „rewolucji
energetycznej”.

Ciepło, które nieodłącznie kojarzy się z ogniem jest jedną
z najważniejszych potrzeb człowieka. Bez niego istota ludzka
byłaby zupełnie zdana na łaskę i niełaskę środowiska. Na
pewno nie doszłaby w swoim rozwoju do etapu, w którym
obecnie się znajduje.

Ale że co? Że bez ogniska, to nadal w jaskiniach z maczugami
byśmy siedzieli?

To może zbyt daleko idący wniosek, ale na pewno bylibyśmy
bardzo w tyle w rozwoju ludzkości i gospodarki… Zresztą
niech Pan pomyśli o wykorzystywaniu energii w ogóle. Nie
tylko o tym ogniu, chociaż może jest on najbardziej
widowiskowy.

Myślę więc o energii, która może dawać ciepło, oświetlać
ulice lub poruszać pojazdy.
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Widzi Pan, długa droga za nami od momentu, w którym
zaczęliśmy użytkować ogień aż do obecnego wykorzystania
energii. W świecie starożytnym wykorzystywano energię
przede wszystkim jako formę uzyskania ciepła ze spalania
drewna, roślin czy suchego nawozu, co pozwoliło na ogrzanie
się oraz przygotowanie posiłków. Właściwie aż do połowy
XIX wieku to właśnie drewno było podstawowym surowcem
energetycznym. Oczywiście nie można zapomnieć również
o tym, że człowiek zastąpił siłę ludzkich mięśni energią
mięśni zwierząt w pracach np. polowych i gospodarskich.
Ponadto już ok. 3 tys. lat p.n.e. wykorzystywano siłę wiatru
do napędu statków, a nieco później energię wodną np.
w kołach wodnych.

No tak, ale siłą mięśni osiołków daleko nie zaszliśmy. Musiał
przyjść w historii moment, w którym umiejętne korzystanie
z energii pozwoliło ludziom na skok technologiczny
i przyspieszenie rozwoju.

Ten „skok” to rzecz jasna czasy rewolucji przemysłowej na
przełomie XVIII i XIX wieku. W tym właśnie okresie
rozwoju najważniejszym surowcem energetycznym stał się
węgiel, który był fundamentem dla wytwarzania energii.
Najpierw w formie ciepła, później w postaci energii
elektrycznej.

Pamiętam - przecież najpierw wynaleziono maszynę parową,
w której wykorzystywano węgiel do napędu!
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Dokładnie, a to z kolei spowodowało gwałtowny rozwój
przemysłu i transportu, szczególnie w Ameryce Północnej
i Europie. Potem wynaleziono silnik spalinowy, to było już
pod koniec XIX wieku i zaczęto wykorzystywać ropę naftową
oraz gaz ziemny.

No racja, przecież to czas, kiedy w różnych krajach zaczęły
jeździć pierwsze samochody!!!

Tak, i zaczęły świecić się elektryczne żarówki, co
spowodowało w bardzo szybkim czasie ogromny wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną i jej bardzo duże
wykorzystanie. Szczególnie okres pomiędzy wojnami
światowymi XX wieku jest okresem w historii ludzkości,
w którym nastąpił dynamiczny i niespotykany dotychczas
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.

Ten człowiek to jednak jest… więcej i więcej. Ale tak sobie
myślę, że dziś bez tej energii to nie można żyć?!

Fakt, że potrzebujemy tej energii coraz więcej jest
niepodważalny. Zmienia się jedynie jej źródło . Początkowo
podstawowym źródłem energii pierwotnej był węgiel. Po II
wojnie światowej były to paliwa węglowodorowe: ropa
naftowa, a potem gaz ziemny. A na koniec pojawiła się energia
jądrowa.

No dobrze, Panie Tadeuszu, rzeczywiście wzrost jest bardzo
duży, ale co wpłynęło na taki stan rzeczy?
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Jednym z głównych światowych problemów jest obecnie
gwałtowny przyrost populacji. Jest nas coraz więcej, zatem
więcej potrzeba energii na zaspokojenie potrzeb człowieka.
Proszę spojrzeć na wykres, który pokazuje, jak zmienia się
wielkość populacji na Ziemi w ostatnim stuleciu.

Źródło: Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://epodreczniki.pl)

Oczywiście nie tylko wzrost populacji jest odpowiedzialny za
większe zapotrzebowanie na energię, mają na to wpływ
również zamożność społeczeństwa czy rozwój gospodarczy,
warunki atmosferyczne, pory roku. Weźmy chociażby fakt, że
w pewnym momencie bardzo szybko zaczęły się rozwijać
takie kraje jak: Chiny, Indie, czy też kraje Afryki. Stały się one
od razu olbrzymimi konsumentami surowców
energetycznych. Aktualnie przewiduje się, że do roku 2030
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zapotrzebowanie światowe na energię pierwotną1 wzrośnie
jeszcze bardziej niż dotychczas. Warto w tym miejscu
powiedzieć, że w drugiej połowie XX wieku nasze pokolenie
zużyło jej więcej, niż wszystkie poprzednie pokolenia w całej
poznanej dotychczas historii ludzkości.

No tak, ale z drugiej strony, co to za problem? Więcej
potrzebujemy, to się więcej tej energii wyprodukuje. Więcej
węgla wydobyć, ropy i jazda z tym energię produkować.

Łatwo powiedzieć! To nie jest takie proste, jak się wydaje.
Myśli Pan, że ten węgiel i ropę to tak w nieskończoność
możemy wydobywać? Poza tym, większe spalanie paliw, to
także większa emisja zanieczyszczeń.

Tak? Hmm… nie zastanawiałem się nad tym…

W sytuacji, gdy będziemy nadal zużywać energię tak jak
w chwili obecnej, to udokumentowane przemysłowe zasoby
kopalnych surowców energetycznych wystarczą co prawda
na szereg lat, ale nie jest to długi czas w szerszej
perspektywie. Zapasów węgla kamiennego jest na około
2
180 lat, ropy naftowej na 40 lat i gazu ziemnego na 65 lat .
1

W roku 1860 światowa produkcja energii pierwotnej wynosiła około 0,3 mld toe (przy czym toe - tona
ekwiwalentu ropy naftowej- to jednostka odpowiadająca 41,9 GJ lub 11,63 MWh), w 1913 roku było to
około 0,9 mld toe, w 1939 - 1,4 mld toe, w 1950 roku było to już 1,9 mld toe, w 1971 - 5,5 mld toe,
w 2000 r. - 10,0 mld toe, a w roku 2019 produkcja energii pierwotnej szacowana była na poziomie
ponad 14,5 mld toe
2
Wg badań światowych zasobów (rezerwy) i zużycia kopalnianych surowców energetycznych
w 2005 roku
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Co prawda surowców tych jest więcej, ale złoża są w taki
sposób zlokalizowane, że ich wydobycie będzie wymagało
opracowania nowych technologii oraz ogromnych nakładów
finansowych.

Czyli w którymś momencie może się okazać, że nie opłaca się
już wydobywać surowców energetycznych?

Dokładnie tak się stanie. A wtedy nasza cywilizacja straci
swój ekonomiczno - energetyczny napęd i jej rozwój może się
nagle załamać. Chyba, że znajdziemy dostatecznie szybko
nowe rozwiązania.

Nigdy nie ma takiej sytuacji, aby nie było z niej wyjścia!

Sąsiedzie, ale to nie wszystkie problemy. Kolejnym jest to, że
ludzie za mało oszczędzają energii. Musimy przede
wszystkim zmienić nasze myślenie o jej wykorzystywaniu.
Ważne, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię
z kopalnych surowców energetycznych i odwlec w czasie
wyczerpanie się surowców, a także w znacznym stopniu
ograniczyć emisję CO2.

3

Nauczyłem się już oszczędzać wodę , to i energię mogę
oszczędzać. Każdy może się tego nauczyć.

3

Broszura pt. „Ochrona wód” (dostępne na stronie www.kzg.pl)
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A co Pan powie na wpływ światowej energetyki na zmiany
klimatu? Nie ma już wątpliwości, że ograniczenie spalania
surowców energetycznych, a głównie węgla, przyczyni się do
obniżenia emisji gazów cieplarnianych, a zwłaszcza
dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i metanu. Co jest również
istotne w kontekście ograniczenia niskiej emisji pyłów
i poprawy powietrza w aglomeracjach miejskich
i przemysłowych.

O tym już rzeczywiście mówi się od lat. Czyste powietrze
i jego ochrona – pamiętam, jak niedawno o tym
4
rozmawialiśmy … Ale te zmiany klimatu to coś nowego dla
mnie…

To, że na naszej planecie mogło się rozwinąć życie
uwarunkowane jest naturalnym efektem cieplarnianym.
Niestety w efekcie działalności ludzi nastąpił znaczący
wzrost stężenia gazów cieplarnianych, czego konsekwencją
jest, jak dowodzi Międzynarodowy Zespół ds. Zmian
5
Klimatu , nienaturalny wzrost temperatury globu.
Na razie pozostajemy w graniach naturalnej zmienności
klimatu z cyklu epok lodowych z ostatniego miliona lat, ale
wiedza naukowa o działających mechanizmach i dawnych
zmianach klimatu pozwala postawić prognozę na przyszłość:
jeśli szybko nie zmienimy kursu, doprowadzimy do
wyjątkowo poważnego zaburzenia klimatu naszej planety6.

4

Broszury pt. „Ochrona powietrza” i „Naturalnie czyste powietrze” (dostępne na stronie www.kzg.pl)
Intergovermental Panel on Climate Change - IPCC
6
Wiele cennych informacji nt. zmian klimatu na portalu https://naukaoklimacie.pl/ lub w książce
„Nauka o klimacie” Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski Sz.
5
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Kurs, jak na statku, zawsze można zmienić. Oby tylko we
właściwym momencie …

Ten moment jest właśnie teraz. Trzeba zrozumieć, że Ziemia
więziła CO2 w złożach węgla, ropy i gazu przez miliardy lat.
Teraz większość tych zasobów spaliliśmy w ciągu
kilkudziesięciu lat... Świat w swej długiej historii przechodził
zmiany klimatyczne, ale nigdy jeszcze nie zaznał tak
szybkiego wzrostu średniej temperatury! Jeśli teraz tego nie
powstrzymamy to później już się nie da, ponieważ proces
naturalnie sam będzie się szybko napędzał.
Wyższa temperatura zwiększa ilość pary wodnej
w atmosferze. Para wodna też jest gazem cieplarnianym więc
podnosi średnią temperaturę na Ziemi, a ta podnosi zawartość
pary i koło się zamyka. A kiedy zaczną rozmarzać wieczne
zmarzliny, z bagien i torfowisk uwolnią się takie ilości CO2,
jakie były do niedawna uwięzione w ropie, gazie ziemnym
i węglu.

Czyli robimy sobie szklarnię, z której nie mamy ucieczki?!

Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych wyzwań
współczesnego świata. Walka ze zmianami klimatu wymaga
dwojakiej reakcji. Po pierwsze – i najważniejsze – musimy
podjąć środki łagodzące, czyli ograniczyć emisje gazów
cieplarnianych (głównie dwutlenek węgla - CO2), a następnie
musimy podjąć działania adaptacyjne do zmieniających się
warunków.
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Adaptacja do zmian klimatu?

Zmiany klimatu już skutkują zwiększeniem liczby dni
upalnych i natężenia fal upałów oraz wzrostem liczby dni
z wysokimi opadami, ale także zwiększeniem długości czasu
trwania suszy. Wpływa to na zaopatrzenie mieszkańców
w wodę i energię oraz system gospodarowania ściekami.
Z kolei nawalne deszcze wpływają na wzrost liczby miejsc
i zasięg podtopień (powodzie miejskie, rzeczne, sztormowe).
Wszystkie te czynniki wpływają na jakość życia ludzi
oraz zwiększają zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Co robić Panie sąsiedzie? Jak żyć?

Istnieje pewne rozwiązanie, które mogłoby zmniejszyć
zapotrzebowanie na energię z kopalnych surowców
energetycznych i odwlec w czasie wyczerpanie się surowców,
a także w znacznym stopniu ograniczyć emisję CO2.

Co to takiego? Niech Pan mówi szybko!

Słyszał Pan o OZE?

O czym?
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OZE, czyli odnawialne źródła energii, które już w samej
nazwie sugerują, że nie są kopalne, a zatem mogą być
niewyczerpanym źródłem energii. Niech pan spojrzy na
ognisko. Kiedy drewno spala się, trzeba go dorzucić, aby
ogień płonął, prawda?

No prawda i jak się skończy zapas, ognisko zgaśnie.

Właśnie, a odnawialne źródła są niemalże nieograniczone.
Takimi źródłami są np. słońce, wiatr, woda (rzeki i fale
morskie). Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło
pozyskane z ziemi (tzw. energia geotermalna) oraz spalanie
biomasy i biogazu7.

Czyli rozumiem, że wytwarzanie energii elektrycznej
pozyskiwanej z innych źródeł jest konieczną alternatywą dla
pozyskiwania jej w tradycyjny sposób - z kopalin jak np. węgla
czy gazu ziemnego (czyli źródeł nieodnawialnych). I z tego, co
Pan mówi, wynika to z konieczności ekologicznych,
ekonomicznych i społecznych.

OZE to we współczesnym świecie nowy trend w energetyce,
który dominuje w odniesieniu do technologii energetycznej.
Podobnie należy zacząć myśleć w Polsce, gdzie OZE
zdobywa coraz więcej zwolenników przekonanych do
słuszności zastąpienia pozyskiwania energii ze złóż kopalin
na energię ze źródeł odnawialnych. Chociażby ze względu na
ochronę środowiska.
7
Dokładniej o OZE mówi ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 261 ze zm.)
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Ale Panie Tadeuszu, żeby korzystać z energii odnawialnej to
potrzeba jakiś urządzeń albo nowej technologii?

Oczywiście, że technologia jest konieczna w pozyskiwaniu
energii ze źródeł alternatywnych. Może na początek
zajmiemy się energią słoneczną, która jest technologią
najszybciej rozwijającą się w ostatnich latach. W Europie
i w Polsce stanowi największy rynek energetyczny wśród
OZE. Z roku na rok rynek ten jest coraz większy, a wzrost
szacuje się na poziomie kilkudziesięciu procent. To branża
z przyszłością. Co prawda największym producentem ogniw
fotowoltaicznych są obecnie Chiny, ale rynek europejski
powoli zaczyna gonić chiński w tej branży.

Jakie ogniwa?

Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia służące do
bezpośredniej konwersji energii promieniowania
słonecznego na energię elektryczną poprzez wykorzystanie
półprzewodnikowych złącz.

I jak Słońce przekazuję swoją energię przez te ogniwa?

Nie można wyobrazić sobie bardziej przyjaznej energii.
Słońce jest źródłem życia na Ziemi, dlaczego nie miałoby być
źródłem energii? Tym bardziej, że energia słoneczna jest
ogólnie dostępna, a jej pozyskiwanie nie ma negatywnego
wpływu na środowisko. Stosując tę technologię zmniejsza
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się obciążenie środowiska zanieczyszczeniami
pochodzącymi z wytwarzania energii w sposób tradycyjny.
Słońce to energia, której źródło będzie możliwe do
wykorzystania przez przynajmniej 5 miliardów lat, czego na
pewno nie można powiedzieć o tradycyjnych źródłach
energii, które powoli wyczerpują się.
Energia Słońca jest czysta, pochodzi z przemian
termojądrowych wodoru w hel, które zachodzą w bardzo
wysokiej temperaturze w jądrze Słońca. Co ciekawe,
ludzkość przy swoich wielkich potrzebach nie byłaby
w stanie zużyć energii dostarczanej przez Słońce, bowiem
w ciągu godziny nasza gwiazda dostarcza Ziemi więcej
energii niż zużywa się na niej w ciągu całego roku. Zatem jak
wielkim marnotrawstwem jest niekorzystanie z tego
niewyczerpalnego niemalże źródła. Oczywiście nie całe to
promieniowanie Słońca dociera do Ziemi, ale i tak jest ono na
tyle duże, że pozyskiwanie z niego energii jest łatwe i przede
wszystkim darmowe. Nikt nie reglamentuje bowiem
promieni słonecznych padających na moduły fotowoltaiczne.

Jakie moduły?

Fotowoltaiczne. Technologia zwana fotowoltaiką zajmuje
się właśnie przetwarzaniem energii Słońca na elektryczność.
Termin ten to połączenie dwóch greckich słów:
photos = światło oraz volt = jednostka napięcia. Chociaż
fotowoltaika jest prężnie rozwijającą się technologią w
dzisiejszym świecie, to jej historia jest dosyć długa. Już w
1839 r. francuski naukowiec A.C. Becquerel odkrył sposób
wytwarzania prądu elektrycznego z energii słonecznej
wytwarzając efekt fotowoltaiczny. Odkrył, że prąd
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można wytworzyć skupiając światło na elektrodzie
zanurzonej w roztworze o wysokich właściwościach
przewodzących.
Po wielkim odkryciu A.C. Becquerela dokonano kolejnych
ważnych przełomów i opracowano wiele wynalazków w
technologii paneli słonecznych. Jednak dopiero w 1883 r.
Charles Fritts skonstruował pierwsze ogniwo fotowoltaiczne,
które zbudowane było z selenu będącego półprzewodnikiem,
pokrytego cienką warstwą złota. Co prawda nie było to
wysokowydajne urządzenie, bowiem jego wydajność to tylko
1%, ale bez wątpienia był to istotny krok w rozwoju
technologii fotowoltaicznej, która dzisiaj jest przyszłością
energetyki z odnawialnych źródeł. Należy tu zaznaczyć, że to
Fritts jest uznawany za wynalazcę ogniw solarnych.
Natomiast coś, co można uznać za fundament fotowoltaiki,
ma związek z postacią Alberta Einsteina, który w 1921 roku
został laureatem nagrody Nobla za hipotezę odnoszącą się do
zjawiska fotoelektrycznego. Jednak pierwsze ogniwa
opatentowano dopiero w roku 1941. W literaturze odnoszącej
się do kwestii fotowoltaiki współczesnej stosuje się skrót PV
określający omawianą technologię.

Ale w jaki sposób energia ze Słońca jest przetwarzana na
energię elektryczną?

Ogniwa fotowoltaiczne łączy się w moduły, a następnie
w panele. Typowe ogniwo fotowoltaiczne to płytka
półprzewodnikowa np. z krzemu krystalicznego lub
polikrystalicznego. Na przednią i tylną stronę płytki
naniesione są metaliczne kontakty, pozwalające płytce
działać jak ogniwo fotowoltaiczne. Energia uzyskiwana
z absorpcji światła słonecznego powoduje przeniesienie
elektronów w materiałach półprzewodnikowych,
a w konsekwencji przepływ prądu.
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Już kojarzę….przecież w domu mam taki kalkulator co działa
na Słońce…A czy założenie takiej instalacji jest trudne?

Nie, ponieważ system ten jest bardzo prosty i nie potrzeba
wykonywać jakiś specjalnych pomiarów, czy badań. Również
przyłączenie instalacji do sieci jest proste ze względu na fakt,
że falowniki stosowane w instalacjach solarnych są
wyposażone w zabezpieczenia i dopasowane do wymogów
sieci energetycznych funkcjonujących w krajach
europejskich. Poza tym energia słoneczna jest bardzo
opłacalna, bowiem eksperci obliczyli, że 1m2 modułów
słonecznych może wyprodukować przez rok do 100 kWh
energii. Biorąc pod uwagę koszty tej energii w domu
jednorodzinnym jest to oszczędność do 70% w odniesieniu
do kosztów ogrzania wody i do 30% kosztów, które związane
są z ogrzewaniem budynku. Obecnie w Polsce inwestycja w
ogniwa fotowoltaiczne, które zaspokajają potrzeby
energetyczne budynku mieszkalnego zwraca się po
około 9 latach. Jest to wielce opłacalne w skali wieloletniej,
biorąc pod uwagę koszty energii pobieranej z sieci zakładu
energetycznego.

Z tego, co Pan mówi, wydaje się, że w dzisiejszym świecie
korzystanie z energii słonecznej staje się koniecznością ze
względu na wyczerpujące się pokłady paliw energetycznych
i opłacalność, a także łatwość montażu.
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Tak, ale również ze względu na wdrażane prawo UE. Zgodnie
z projektem Polityki energetycznej Polski do 2040 r.8,
głównym celem w zakresie rozwoju wykorzystania OZE jest
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym
zużyciu energii brutto do poziomu 23% w 2030 roku.

Czy ja też mógłbym skorzystać z takiej energii?

Oczywiście, właściwie niemal każdy, kto posiada kawałek
ziemi lub dachu czy też balkonu. Instalacja dachowa to jedna
z możliwości instalacji. Ale można również instalować
moduły naziemne, które podobnie jak w przypadku instalacji
dachowych dzięki odpowiednim elementom wsporczym
nachylają się pod odpowiednim kątem w stronę Słońca.
Obudowy są zazwyczaj sztywne i hermetyczne, ponieważ dla
modułów fotowoltaicznych oczekuje się żywotności
20-30 lat. Moduły są zabezpieczane przed korozją, wilgocią,
zanieczyszczeniami i innymi wpływami atmosfery.

Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd, ale słyszałem też,
że z energii Słońca można też wytwarzać ciepło,
podgrzewając wodę. Wie Pan coś na ten temat?

Jasne! To kolektory słoneczne, które dzięki odpowiedniej
8

Polityka energetyczna Polski jest dokumentem przedstawiającym długoterminową strategię rządu
w sektorze energetycznym. Zakres oraz obowiązek opracowania tego dokumentu są nałożone na
ministra właściwego do spraw energii przepisami ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
833). Obecnie Ministerstwo Klimatu pracuje nad projektem „Polityki energetycznej Polski" (PEP),
która określać będzie długoterminową wizję rządu dla sektora energii. Projekt dokumentu dostępny na
https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
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technologii zapewniają ciepłą wodę w domu, podgrzewanie
wody w basenie i wspomagają centralne ogrzewanie.
Kolektory słoneczne (płaskie i rurowo-próżniowe)
wykorzystują więcej niż połowę całkowitego
promieniowania słonecznego, jakie dociera do powierzchni
Ziemi. Niech Pan sobie wyobrazi zatem, że gdy przyjmiemy,
iż średnie roczne nasłonecznienie w Polsce jest na poziomie
1000 kWh/m2, to kolektor uzyskuje do 600 kWh/m2.
Warto podkreślić, że w Europie urządzenia te wykorzystuje
się od wielu lat i mają one coraz większy udział w bilansie
energetycznym państw europejskich, zwłaszcza Niemiec,
Hiszpanii, Włoch, Grecji, czy w krajach skandynawskich.

P a n i e Ta d e u s z u , n o w ł a ś n i e w s p o m n i a ł P a n
o nasłonecznieniu i wydaje mi się, że w naszym kraju bywa
z tym różnie, ale wiatru to nam nie brakuje, zatem może z tego
wiatru by energię pozyskiwać?

Fakt, ale niech się Pan nie martwi. Nasłonecznienie w Polsce
jest dostateczne, aby zapewnić energię elektryczną i ciepłą
wodę dla przeciętnej polskiej rodziny z domowej solarnej
instalacji. A co do wiatru, to rzeczywiście. Właściwie już
z powodzeniem od lat go wykorzystujemy. Co ciekawe,
energię wiatru możemy wykorzystywać w skali makro
budując tzw. farmy wiatrowe.

To te wiatraki, które spotykamy na naszym Wybrzeżu!!!
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Dokładnie tak, ale możemy też energię wiatru
wykorzystywać w skali mikro, budując przydomowe
elektrownie wiatrowe. I trzeba powiedzieć, że coraz więcej
Polaków decyduje się na taką instalację. Oczywiście należy
pamiętać, że taka przydomowa elektrownia wiatrowa nie
uniezależni całkowicie gospodarstwa domowego od dostaw
prądu z sieci, ale na pewno je ograniczy. Takie
mikroelektrownie służą jako dodatkowe źródło energii,
szczególnie w domach, które są w taki sposób zbudowane,
że są energooszczędne i bardzo dobrze ocieplone.

A ile prądu może wytworzyć taki przydomowy wiatrak?

Odpowiednio dobrana do potrzeb oraz dobrze usytuowana
elektrownia wiatrowa może wytworzyć rocznie energię
elektryczną, której ilość łatwo obliczyć w następujący
sposób: jest to 10-20% iloczynu mocy nominalnej
zainstalowanej turbiny oraz liczby godzin w ciągu roku (24h x
365 dni). Oczywiście w taki sposób wyliczona wielkość
wyprodukowanej energii uwzględnia również dni
bezwietrzne, bo przecież takie również się trafiają i wtedy
wiatrak się nie poruszy.

Mamy już możliwość wykorzystania Słońca, wiatru, a co
z wodą? Mówi się przecież, że to żywioł o wielkiej sile, także
energii w nim tkwi też co nie miara.

A tak, tak, oczywiście. Zresztą niech Pan sobie przypomni już
średniowieczne młyny stawiane na rzekach, gdzie koła
młyńskie napędzane były przepływającą wodą… już wtedy
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ludzie wiedzieli, jaka siła tkwi w wodzie. Współcześnie
możliwości technologiczne są niewyobrażalnie większe.
Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 700 małych elektrowni
wodnych. W woj. pomorskim jest ich 99. Potencjał energii
kinetycznej mas wody jest w znacznym stopniu
wykorzystany, dlatego działania inwestycyjne będą
ukierunkowane na modernizację istniejących obiektów.
Ponadto na terenie naszego województwa pracuje
elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec” o mocy
716 MW (w systemie pracy generatorowej).

No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że zakładam sobie ogniwa
fotowoltaiczne na dachu i jeszcze stawiam wiatrak
i wytwarzam energię na potrzeby własnego domu. A co
w sytuacji, kiedy nie wykorzystam wytworzonej energii?

A widzi Pan, dobre pytanie. Dla gospodarstw domowych
produkujących ciepło lub energię elektryczną - co inaczej
nazywamy mikrogeneracją - przewidziano takie
rozwiązanie, gdzie nadmiar wyprodukowanej energii może
zostać włączony do krajowej sieci energetycznej. W takiej
sytuacji domy zaczynają być czymś na kształt małej
elektrowni, a konsument energii stanie się jednocześnie jej
producentem i sprzedawcą czyli prosumentem. Miasta i wsie
produkujące własną energię – to wizja do której musimy
dążyć.

zdjęcia: http://www.wikipedia.pl
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Panie Tadeuszu, a czy OZE to też energia pochodząca
z wnętrza Ziemi? Przypominam sobie taki ciekawy program
o Islandii, gdzie większość domów ogrzewana jest energią
ciepłych wód podziemnych.

Energia geotermalna lub geotermia to także odnawialne
źródła energii. Jak Pan słusznie zauważył, najwięcej tej
energii jest na terenach o aktywności wulkanicznej bądź
sejsmicznej. Chociażby we wspomnianej Islandii, gdzie woda
wnikająca w głąb ziemi podgrzewa się do znacznych
temperatur, a potem wędruje na powierzchnię jako gorąca
woda geotermalna i może być bezpośrednio wykorzystana.

Ale w Polsce wulkanów nie ma, Panie Tadeuszu…

Oczywiście że nie, ale mamy zasoby wód geotermalnych
przede wszystkim na terytorium Niżu Polskiego, Sudetów
i Podhala. Obecnie wykorzystać możemy wody, które
znajdują się na głębokościach do 3000-4000 m. Temperatura
takich wód waha się od 30 do 130°C. Przecież większość
domów w Zakopanem ogrzewane jest wodami
geotermalnymi! Problemem jest jednak olbrzymi koszt ze
względu na rozproszenie odbiorców i skomplikowany system
stworzony dla pokonania różnicy wysokości.

Więc tylko na niektórych terenach można korzystać z energii
geotermalnej? Tam, gdzie woda jest odpowiednio ciepła?
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Niekoniecznie. Ciepło niskotemperaturowe z płytkich
warstw Ziemi może być wykorzystane w tzw. pompach
ciepła. Są to urządzenia wymuszające przepływ ciepła,
mówiąc naukowo, z obszaru o niższej temperaturze do
obszaru o temperaturze wyższej. Pompa ciepła dostarcza
ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze i wymaga
zastosowania specjalnych systemów do wykorzystania tego
ciepła, na przykład ogrzewania podłogowego, czy też do
podgrzania wody na inne cele użytkowe.

Możliwości wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii jest wiele… Mało tego, właściwie to w obecnej
sytuacji, gdy kryzys energetyczny zagląda nam w oczy, nie
mamy wyjścia, tylko musimy podjąć zdecydowane kroki
w kierunku coraz większego wykorzystania OZE w naszym
codziennym życiu!

Już dużo się w tym kierunku robi. Wszystkie zadania
określone są w tzw. Polityce energetycznej Polski, o której
przed chwilą Panu wspomniałem. Ważna jest bowiem
świadomość ekologiczna byśmy chcieli szukać nowych,
ekoenergetycznych rozwiązań oraz energooszczędnych
urządzeń. Ważne jest oczywiście również to, aby w naszym
21

kraju ostatecznie zdecentralizować system energetyczny, co
w największym skrócie oznacza powstanie indywidualnych
systemów generowania energii bezpośrednio w miejscach jej
wykorzystania. Energetyka rozproszona to szansa dla
rozwoju gospodarki, również w naszym regionie.
A wprowadzenie zróżnicowanego, stabilnego i przyjaznego
miksu energetycznego poprzez rozwój różnych form
energetyki odnawialnej i konwencjonalnej to wyzwanie,
z którym zaczynamy się już mierzyć.

A jakie są wyzwania dla energii odnawialnej w naszym
województwie?

Obecne wyzwaniem jest rozwój i modernizacja istniejącej
infrastruktury, budowa morskich farm wiatrowych,
jakościowa poprawa zarządzania rozwojem sieci oraz rozwój
technologii informatyczno -telekomunikacyjnych dla potrzeb
sterowania i rozwoju generacji rozproszonej. Jest to zresztą
zapisane jako jedne z ważniejszych priorytetów
w Regionalnym Programie Strategicznym Województwa
9
Pomorskiego .

A co konkretnego się w tym względzie robi?

W naszym województwie podejmuje się różne inicjatywy.
Jedną z nich jest utworzenie Bałtyckiego Klastra
Ekoenergetycznego - BKEE, który jest wspólnym projektem

9

Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska – Ekoefektywne Pomorze –
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 415/324/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia
2018 roku
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instytucji naukowych i samorządów województw, a także
podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę
w tych województwach. Najważniejszym celem BKEE jest
promowanie i wdrożenie przede wszystkim idei szeroko
rozumianej kogeneracji rozproszonej.

A co na naszym terenie stanowi najlepsze źródło energii
odnawialnej? Bo z tego, co Pan mówił, warunki terenu
i klimatu mają w tym względzie wielkie znaczenie.

Region dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju
energetyki słonecznej i wiatrowej. Pozyskiwanie energii
słonecznej jest technologią najszybciej rozwijającą się
w ostatnich latach. Mówiąc obrazowo zaczynamy
naśladować rośliny i uczymy się ujarzmiać Słońce
wykorzystując jego energię.

A wiatr? W naszym województwie są chyba doskonałe
warunki klimatyczne dla rozwoju energetyki wiatrowej?

Źródło: wikipedia.org
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Położenie województwa w pasie nadmorskim sprzyja
wykorzystaniu tego typu energii. Najbliższe nam
elektrownie wiatrowe zlokalizowane są
w Swarzewie, Gnieżdżewie i Łebczu. W fazie projektów,
w powstającym planie zagospodarowania obszarów
morskich, znajduje się budowa morskich farm wiatrowych na
Bałtyku, które usytuowane będą w Polskiej Wyłącznej Strefie
Ekonomicznej. Pierwsze polskie morskie farmy wiatrowe
zaczną produkować energię około roku 2025, a do roku 2040
planowane jest oddanie do eksploatacji ponad 10 GW mocy.
Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać
kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski
i przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa
energetycznego kraju oraz pomóc w walce
z zanieczyszczeniami powietrza.

A co z biomasą i biogazem?

Mamy duże zainteresowania wykorzystaniem biomasy, na
którą składają się: słoma odpadowa, siano, drewno
odpadowe, rośliny z plantacji energetycznych. Na uzyskanie
wysokoenergetycznego źródła energii odnawialnej pozwala
także produkcja biogazu z instalacji do przerobu odchodów
i odpadów rolniczych, oczyszczalni ścieków i składowisk
odpadów.

Źródło: www.srodowisko.pl
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Rzeczywiście, można powiedzieć, że potencjał to mamy spory,
ale Panie Tadeuszu jak wygląda kwestia OZE w naszym
najbliższym sąsiedztwie, w gminach Komunalnego Związku
„Dolina Redy i Chylonki”?

W gminach należących do Związku montowane są np.
kolektory słoneczne i pompy ciepła. Warto sprawdzić
możliwości dofinansowania z funduszy krajowych lub
samorządowych na takie inwestycje. Poza Związkiem, ale na
terenie woj. pomorskiego działają elektrownie wodne
i wiatrowe, wykorzystuje się biomasę.
Nasze lokalne przedsiębiorstwa również wprowadzają nowe
rozwiązania. Mamy np. instalacje do pozyskiwania energii
z biogazu przy oczyszczalni ścieków w Dębogórzu PEWIK-u
GDYNIA i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych EKO DOLINA w Łężycach.

A Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Gdyni
(OPEC) jak widzi przyszłość energetyki w zakresie OZE?

Gdyński system ciepłowniczy jest gotowy do współpracy
z OZE, wielkimi pompami ciepła i źródłami przyszłości
w technologii wodorowej. OPEC planuje świadczyć usługi
akumulacji ciepła a docelowo regulatora sieci
energetycznych utylizując nadwyżki prądowe farm
wiatrowych na Bałtyku. Wszystkie te działania zmierzają do
zwiększenia w ogólnym bilansie energetycznym udziału
energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzone są zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju i z troską
o środowisko.
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A może by tak obok mojego domu jakiś wiatrak postawić albo
zamontować ogniwa fotowoltaiczne… niezła myśl, niezła…

Poza korzystaniem z OZE warto wdrażać inne działania, które
zmniejszają emisje CO2 i świadczą o naszej nowej
świadomości opartej na umiarkowaniu, inteligencji
i współudziale. Ważnym działaniem jest efektywność
energetyczna, która oznacza stosunek uzyskanych wyników,
usług, towarów lub energii do wkładu energii. Przykładowo
izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej
ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia. Instalowanie
lamp energooszczędnych albo świetlików zmniejsza ilość
energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu
oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek.
I to co Pan lubi najbardziej – oszczędności! Ograniczanie
zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić
się do oszczędności w wydatkach konsumentów. Według
Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa
efektywności energetycznej budynków, procesów
przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe
zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r.
oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów
cieplarnianych.
Efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane
za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej.
W wielu państwach uznaje się także, że efektywność
energetyczna przynosi korzyści dla bezpieczeństwa
narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania
poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo
wyczerpywania krajowych zasobów energii.

No tak, tak… znów mam wiele do przemyślenia… niech Pan,
Panie Tadeuszu, dorzuci do ogniska… ja muszę pomyśleć…
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Spółka OPEC GDYNIA zachęca do korzystania
z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Dostęp
przez stronę www.opecgdy.com.pl
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