
Odnawialne źródła energii 
– co warto o nich wiedzieć?



Źródła energii

» Promieniowanie słoneczne
» Ruch Ziemi i grawitacja

» Energia geotermalna

» Syntetyczne reakcje jądrowe
» Reakcje chemiczne w minerałach





Konwencjonalne 

= 

paliwa kopalne

Niekonwencjonalne 

= 

odnawialne źródła energii



Konwencjonalne 

= 

paliwa kopalne

Niekonwencjonalne 

= 

odnawialne źródła energii



Elektrownie do lat 2000

» Węgiel kamienny
» Węgiel brunatny
» Uran wzbogacony

» Elektrownie wodne

» Elektrownie 

szczytowo-pompowe

» Gaz ziemny

» Ropa naftowa

» Produkcja energii

» Utrzymanie 

napięcia
» Utrzymanie 

częstotliwości
» Rezerwa mocy



https://www.tvp.info/53862998/pge-sytuacja-w-elektrowni-belchatow-

stabilizuje-sie-uruchomilismy-6-blokow-energetycznych



Źródła energii
Dyspozycyjne

» Elektrownie 

konwencjonalne

» Technologie 

wykorzystujące 
biomasę

» Elektrownie wodne

» Geotermie 

Niedyspozycyjne

» Technologie 

wykorzystujące 
energię słoneczną

» Technologie 

wykorzystujące 
energię wiatru

» Ciepło odpadowe (?)



Niekonwencjonalne 

źródła energii
Odnawialne

» Biomasa

» Energia słoneczna
» Energia wody

» Energia wiatru

» Geotermia

Inne

» Ciepło odpadowe
» Energia kinetyczna

» …



Odnawialność źródeł energii pierwotnej 
należy rozumieć jako ich odtworzenie w 
ludzkiej (ekonomicznej) skali czasu.

W geologicznej skali czasu odtworzeniu 

ulega też węgiel kamienny czy ropa 
naftowa, lecz trwa to setki milionów lat…



Energetyka 

biomasowa



Biomasa

» Biomasa drzewna (drewno kawałkowe)
» Biomasa formowana (zrębki, pellet, 

brykiet, trociny, sieczka…)
» Biogaz

» Biopaliwa płynne (bioetanol, estry, inne)



Paliwa stałe

» Najczęściej – biomasa formowana

» W zależności od rodzaju substratu –
różne temperatury żużlowania popiołów

» Na papierze – czyste źródło energii
» Cena zależna od wielu czynników, nie 

tylko cen paliw kopalnych



https://grube.pl/jak-rozlupywac-drewno-opalowe/



Pellet

https://pelletenergy.pl/pl/centrum-wiedzy/centrum-wiedzy-artykul/13-co-to-jest-pellet-drzewny



https://altaj.com.pl/product/brykiet-drzewny-pini-kay/
https://budujemydom.pl/irbj/porady/45659-jak-
powstaje-brykiet-drzewny



https://www.okto24.pl/ogrzewanie-

sklep/produkt/galmet-kociol-c-o-na-

pellet-eko-gt-kpp-12-kw/

https://serwisy.gazetaprawna.pl/forum

biznesu/artykuly/1405255,najbardziej-

ekonomiczne-ogrzewanie.html



Biogaz

» Rolniczy lub z odpadów
» Dedykowane instalacje pod konkretny 

substrat

» Można używać do kogeneracji, 
oczyszczony – do napędu pojazdów



https://biowatt.pl/galeria-kutno/

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Biopaliwa płynne

https://wrc.net.pl/biodiesel-prad-a-moze-wodor-za-i-przeciw-dla-alternatywnych-zrodel-napedu



Pytania?



Energetyka 

słoneczna



Energetyka słoneczna 
- zasoby

23
Mapa rozkładu nasłonecznienia



Energetyka słoneczna 
- zasoby

24



Energetyka słoneczna 
- zasoby
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Generacja 

vs zapotrzebowanie
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950-1050 [kWh/kWp]



Energetyka słoneczna

Fototermika

PVT

Fotowoltaika



Fotowoltaika





System przyłączony do sieci 
On-grid









BAPV i BIPV

34
http://www.asiagreenbuildings.com/7347/imple

menting-building-integrated-photovoltaics-bipv/

http://europastudio.com.au/next-gen-building-
design/solar-building-design-sbd/building-
integrated-photovoltaics-bipv/

https://en.wikipedia.org/wiki/Building-

integrated_photovoltaics#/media/File:

BAPV_solar-facade.JPG



Niestabilność produkcji



PVT

https://www.sunsystem.com.pl/glowna/362-modu%C5%82-hybrydowy-c-p-pvt-280wp-910w.html



Fototermika





Pytania?



Energetyka 

wiatrowa



Rodzaje turbin wiatrowych

wind-turbine-models.com https://bobbischof.com/about/vertical-

axis-wind-turbines-for-micro-generation/



Moc

Prędkość wiatru

Prędkość 
startowa

Prędkość 
znaminowa

Prędkość 
graniczna

Moc

znaminowa

Energia wiatru 

- krzywa mocy



Wiatr 

– zmienność generacji



The wind industry reports about 11 fires per year, but 
the researchers found there are more likely about 

117 wind turbine fires annually across more than 
200,000 turbines. 

https://spectrum.ieee.org/wind-farm-fires-far-more-common-than-reported-study-finds



Pytania?



Energetyka 

wodna



Elektrownie wodne

» moc zainstalowana

» spad

» przeznaczenie

» typ elektrowni

» hydrologia

» relacja z systemem

e-education.psu.edu

https://www.e-education.psu.edu/earth104/node/1067


Hatata, A. Y., M. M. El-Saadawi, and S. Saad. "A feasibility study of small hydro power for 
selected locations in Egypt." Energy Strategy Reviews 24 (2019): 300-313.



https://i1.wp.com/mechstuff.com/wp-content/uploads/2018/01/water-turbines.jpg?ssl=1



Hatata, A. Y., M. M. El-Saadawi, and S. Saad. "A feasibility study of small hydro power for 
selected locations in Egypt." Energy Strategy Reviews 24 (2019): 300-313.



Elektrownie szczytowo-

pompowe to nie OZE!



Pytania?



Energetyka 

geotermalna



Energia geotermalna

» Energia cieplna zgromadzona pod 

powierzchnią ziemi w skałach lub płynach
» Różne temperatury
» Różne sposoby wykorzystania





Górecki et.al., 2006

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Co warto wiedzieć o OZE?

» Ich potencjał jest bardzo duży, a koszty 
ponosimy głównie na etapie inwestycji 

» Nie są rozwiązaniem uniwersalnym – nie 

każda technologia sprawdzi się w każdym 
miejscu

» Każde z nich ma swoją charakterystykę, a 
jej znajomość jest konieczna do 
prawidłowego dobrania i zaprojektowania 
instalacji


