
Jarosław Mikielewicz, Dorota Chwieduk, Dariusz Mikielewicz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Politechnika Warszawska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny

Warszawa, 20 pażdziernik 2015

Tendencje regionalne i światowe w rozwoju 
energetyki odnawialnej 



1. Wprowadzenie
2. Techniczne aspekty wykorzystania OZE w unii europejskiej
3. Techniczne aspekty rozwoju OZE w Polsce
4. Centrum Badawcze PAN w Jabłonnie
5. Perspektywiczne kierunki badań w zakresie technologii OZE  w 

Polsce
6. Podsumowanie

Wprowadzenie



Charakterystyka ogólna OZE

Technologie energii odnawialnej są bardzo nowoczesne i innowacyjne. Ich 
wprowadzenie wymaga przełamania wielu barier, między innymi 
legislacyjnych, technicznych, jak również społecznych. 

Ten rodzaj energetyki stymuluje również działania racjonalne w zakresie 
energetyki konwencjonalnej. Poza tym, że ogranicza emisje zanieczyszczeń, 
dodatkowo w pewnym stopniu podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
gdyż zmniejsza ilość importowanych nośników energii. 

W ostatnim okresie odnotowuje się bardzo duże obniżenie kosztów tej 
energetyki, która zrównuje się z kosztami energii konwencjonalnej. W 
zakresie energetyki odnawialnej Unia Europejska przyjęła dyrektywę 
2009/28/WE [1], która określa indywidualne cele dla poszczególnych krajów.



W Polsce istnieją trzy dokumenty, które wyznaczają rozwój OZE. 
1. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – określa cele do 

osiągnięcia w roku 2020. Stanowi, że w 2010 roku mieliśmy 
pozyskiwać z energii odnawialnej 7.5% produkcji energii 
elektrycznej w bilansie energetycznym, a z kolei w roku 2020 
powinniśmy wykazać produkcję z OZE na poziomie 15%. 

2. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi 
zmianami [3] - obliguje przedsiębiorstwa energetyczne do zakupu 
energii ze źródeł odnawialnych. Zakup energii elektrycznej 
wytworzonej w źródłach odnawialnych to bardzo poważny 
problem, bowiem dystrybutorzy energii elektrycznej nie zawsze 
są pozytywnie nastawieni do zakupu energii od jej licznych 
producentów. 

3. Ustawa o biokomponentach [4] - upoważniająca Radę Ministrów 
do corocznego określania udziału biokomponentów w paliwach 
silnikowych. 

4. Ustawa OZE (2015?) – energetyka prosumencka

Charakterystyka ogólna OZE



Jak dotychczas w UE energetyka wiatrowa rozwija się najszybciej, a tempo 
przyrostu mocy kilkakrotnie wyprzedza założenia. 

Energetyka wodna, geotermalna i fotowoltaiczna rozwijają się mniej więcej w 
wyznaczonym tempie, a dla energetyki wykorzystującej biomasę i cieplną 
energię słoneczną, tempo rocznego przyrostu jest około trzykrotnie mniejsze 
od założonego. 

Taki stan rzeczy wymaga dodatkowego wsparcia rozwoju technologii 
przetwarzających energię biomasy i słońca.

Od roku 2014 wdrażany jest kolejny program badawczy Horison 2020, celem 
którego jest finansowanie inicjatyw poszczególnych krajów członkowskich. 
Zauważa się w nim, że przejście do konkurencyjnego rynku energii wciąż 
wymaga przezwyciężenia szeregu wyzwań, takich jak wyczerpywanie się 
zasobów, wzrost zapotrzebowania na energię oraz zmiany klimatyczne.

Techniczne aspekty OZE w UE



W ramach programu Horison 2020 zakres finansowania działalności w za-
kresie energetyki będzie się skupiał wokół wyznaczonych celów oraz 
obszarów badawczych:
• redukcja zużycia energii pierwotnej,
• tania dostawa energii elektrycznej z technologii niskoemisyjnych,
• alternatywne paliwa oraz przenośne źródła energii,
• wspólna europejska sieć energetyczna typu smart,
• nowe technologie energetyczne,
• komercjalizacja rozwiązań energetycznych oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.

Na okres 2014-2020 przyznano budżet w wysokości 5 931 milionów euro. 
Polska jest zachęcana do jak najszerszego skorzystania z finansowania 
oferowanego przez UE.

Program Horison 2020



Udział OZE w bilansie energii  w UE w roku 2010
- biomasa 3557.4PJ (66.9%)
- energetyka wodna 1201.7PJ (19.2%)
- energetyka wiatrowa 558.5PJ (9%), 
- energetyka słoneczna wyprodukowała łącznie 146.2PJ (2.3%). 
Dynamika wzrostu udziału energii z OZE:
1. Niemcy: 908 PJ w roku 2009 oraz 1052 PJ  w roku 2010,
2. Francja: 817 PJ w roku 2009 oraz 884.5 PJ w roku 2010, 
3. Szwecja: 663 PJ w roku 2009 oraz 722 PJ w roku 2010.

Charakterystyka rynku OZE w UE
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Biomasa jest potencjalnie największym źródłem energii odnawialnej. Ocenia się 
jej udział w granicach 55% całkowitej produkcji z OZE celem wypełnienia 
obligacji 3x20% do roku 2020. 
Wiodącymi krajami w mocy zainstalowanej w urządzeniach wykorzystujących 
biomasę w roku 2010 były (udział w bilansie OZE w UE prawie 71%):
1. Niemcy (55.6 GW), 
2. Hiszpania (39.4 GW), 
3. Francja (26.5 GW), 
4. Włochy (26.3GW) 
5. Szwecja (22.5 GW).
Największą produkcję energii elektrycznej z biomasy odnotowuje się w: 
1. Niemczech (37.65TWh w roku 2011), 
2. Szwecji (13TWh),
3. Wielkiej Brytanii (12.5TWh). 

Udział tych trzech krajów w produkcji energii elektrycznej jest na poziomie 47% w 
krajach UE. W przypadku Szwecji i Finlandii głównym producentem biomasy jest 
przemysł drzewny. 

Techniczne aspekty OZE w UE - biomasa



Niemcy oraz Szwecja są obecnie największymi producentami granulatu w 
Europie i drugim po Kanadzie na świecie. 

. Przewiduje się podwojenie zużycia peletów do około 24 mln ton do roku 2020, 
z czego 11 mln ton będzie pochodziło z importu, co świadczy, że w Europie jest 
ogromne zapotrzebowanie na ten produkt. 

Zużycie granulatu w Szwecji w 2008 r. wyniosło około 1.85mln ton, z czego 1.4 
mln ton pochodziło z rodzimej produkcji (import z republik bałtyckich, Finlandii i 
Rosji). Granulat spala się przede wszystkim w dużych i średnich kotłowniach 
(powyżej 1MW). 
Celem w najbliższej perspektywie jest wdrożenie kotłów na biomasę do małych 
kotłowni przydomowych (10-15kW). 

Innym produktem przetworzonym z biomasy na cele energetyczne są biopaliwa
ciekłe. Dyrektywa 2009/28/WE, [1], wyznacza cel osiągnięcia 10% udziału 
biopaliw w całości paliw zużywanych w transporcie. Podstawowymi biopaliwami
ciekłymi są spirytus etylowy oraz ester metylowy oleju rzepakowego.

Techniczne aspekty OZE w UE - biomasa



Całkowita moc zainstalowana wynosi w 2013r 283 GW, czyli pokrycie około
650TWh energii elektrycznej, ok. 3% światowego, rocznego zapotrzebowania.
Rekordowy wzrost mocy zanotowano w morskich instalacjach wiatrowych..

Całkowita moc zainstalowana na lądzie w krajach Europy wynosi 106GW, co wynosi
11.4%, w mocy zainstalowanej. Potencjał ten jest w stanie pokryć ok. 7.3%
zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wśród krajów promujących energetykę wiatrową w UE:
Niemcy, moc zainstalowana 31.3GW, Hiszpania - mocą 22.8GW, Wielka Brytania.
Energetyka wiatrowa będzie nadal się rozwijać, niemniej w dużo mniejszym tempie.
Potencjalnym kierunkiem rozwoju turbin wiatrowych jest rynek małych turbin
wiatrowych. Łączna moc małej energetyki wiatrowej w USA jest szacowana na
poziomie 55-60 MW, co oznacza redukcję emisji CO2 o 60 tys. ton rocznie.

Całkowita moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych wynosiła na
koniec 2013 roku 6 562 MW. Wielka Brytania jest liderem w tym sektorze energetyki w
Europie (58% udziału w roku 2013) przed Danią, 19%, Belgią (9%) oraz Niemcami
(8%). Średnia głębokość wód, na których stawiano wiatraki morskie wynosiła
20metrów, a odległość od brzegu ok. 30km. Średnia moc turbiny wiatrowej na morzu
wynosi 4MW.
.

Techniczne aspekty OZE w UE - wiatr



Energetyka wodna jest drugim najważniejszym źródłem energii
odnawialnej w UE. Wśród krajów o najwyższej produkcji należy wymienić Francję,
Szwecję, Włochy, Austrię oraz Hiszpanię. Kraje te produkują ponad 80% ogólnie
wyprodukowanej energii elektrycznej z hydroenergetyki. Sektor ten dostarczył w
roku 2009 około 46.4% udziału, a w roku 2010 około 41.7% udziału energii
elektrycznej z OZE.

Energetyka wodna jest dojrzałą technologią. Nie przewiduje się większego
wzrostu dużej energetyki wodnej z powodów ekologicznych i środowiskowych.
Ocenia się, że zasoby w wielkiej energetyce wodnej są już wykorzystane na
poziomie 95%.

Spodziewany jest wzrost małej energetyki wodnej. Za małą energetykę wodną
uważa się jednostki mniejsze od 5MW. Uważa się, że tylko 20 % potencjału jest
wykorzystane. Kraje UE przodują w zakresie technologii do małej energetyki
wodnej.

Techniczne aspekty OZE w UE - EW



Globalna ilość energii słonecznej jest ogromna. Gęstość strumienia energii słonecznej
jest niewielka i wynosi powyżej 1kW/m2 . Zależy ona od miejsca na powierzchni Ziemi.

Średnio, największa gęstość energii padającej na powierzchnię Ziemi występuje
w strefie tropikalnej. Największa ilość energii słonecznej absorbowanej w ciągu roku
przez 1m2 powierzchni wypada jednak nie na równiku, ale z uwagi na większą ilość
godzin dziennych, na strefę umiarkowaną (około 40 stopni szerokości geograficznej).

Dotychczas na rozwój cywilizacji największy wpływ miała niewątpliwie konwersja
fotochemiczna związana z fotosyntezą. W okresie ewolucji sfery biologicznej na Ziemi,
konwersja ta w formie fotosyntezy, doprowadziła w ciągu milionów lat do
zmagazynowania ogromnej ilości energii w formie paliw kopalnych: węgla, ropy
naftowej, gazu ziemnego i łupków bitumicznych

Najbardziej rozpowszechniona jest konwersja fototermiczna, w której zachodzi przemiana
energii fal elektromagnetycznych promieniowania słonecznego (promieniowanie
krótkofalowe o długości fali do 3 µm) na ciepło. Konwersja ta jest wykorzystywana w
systemach aktywnych z kolektorami słonecznymi różnego typu lub w systemach
pasywnych w rozwiązaniach strukturalno-materiałowych budynku.

Cieplna energia słoneczna



Technologie płaskich i próżniowych rurowych kolektorów słonecznych
wykorzystują zarówno energię promieniowania słonecznego bezpośredniego, jak i
rozproszonego. Pozyskane ciepło jest wykorzystywane do celów użytkowych w
instalacjach grzewczych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i do ogrzewania
pomieszczeń. Instalacje do podgrzewania wody użytkowej są już rozpowszechnione od
dawna, w krajach o dobrych warunkach nasłonecznienia (Izrael, Grecja, Cypr przy
rocznym napromieniowaniu powyżej 1400 kWh/m2

Technologie instalacji do podgrzewania c.w.u. i ogrzewania pomieszczeń, tzw.
systemy typu combi, znajdują coraz większe zastosowanie w krajach o gorszych
warunkach nasłonecznienia (państwa skandynawskie, Niemcy, przy rocznym
napromieniowaniu rzędu 1000 kWh/m2)
W ostatnim okresie pojawia się wiele instalacji słonecznego chłodzenia, tzw. systemów
combi plus. Systemy słoneczne grzewcze są wykorzystywane zarówno w małej skali w
budynkach jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej.

Większość słonecznych systemów słonecznych to systemy autonomiczne
pracujące na własną sieć grzewczą. Podstawową zasadą działania słonecznych
autonomicznych systemów grzewczych jest skojarzenie i sterowanie procesami
pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii promieniowania słonecznego

Cieplna energia słoneczna



W małej skali słoneczne systemy grzewcze współpracują zwykle z
tradycyjnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły gazowe, podgrzewacze elektryczne.
Natomiast obecnie coraz częściej instalacje słoneczne są kojarzone z pompami ciepła,
głównie gruntowymi . Systemy aktywne małej skali służące podgrzewaniu wody
użytkowej mają wskaźniki udziału energii promieniowania słonecznego przy
pokrywaniu potrzeb grzewczych (c.w.u.) średnio na poziomie 50 - 70% i dostarczają
500 – 700 kWh ciepła rocznie w odniesieniu do mocy jednostkowej 1 kWth
zainstalowanej w systemie.

Natomiast systemy typu kombi do podgrzewania wody i ogrzewania
pomieszczeń małej skali mają wskaźniki (c.w.u. +c.o.) na poziomie 20 - 50%, i
rocznie dostarczają 450 – 550 kWh energii z 1 kWth mocy zainstalowanej

Najnowsze tendencje światowe instalacji grzewczych prowadzą do
stosowania systemów w mikro skali zintegrowanych z budynkiem, a w szczególności
z jego obudową, systemamy BIST – Building Integrated Solar Thermal. Instalacja
taka posiada element np.: przegrodę zewnętrzną nieprzezroczystą lub przezroczystą,
połać dachu, zadaszenie, okap, itp., bez którego budynek traci swoją funkcjonalność

Cieplna energia słoneczna



Przy stosowaniu kolektorów skupiających, tzw. koncentratorów słonecznych,
można uzyskać wysokie temperatury . Kolektory tego typu mogą być wykorzystywane
w instalacjach chłodzenia sorpcyjnego budynków i chłodni różnego typu. Temperatura
czynnika roboczego jest wtedy rzędu 200 - 2500C. W większości przypadków
koncentratory słoneczne są wykorzystywane w systemach słonecznych elektrowni
cieplnych (Solar Thermal Power Plants) n.p. na pustyniach Kalifornii. Elektrownie te
znajdują się głównie w USA i Hiszpanii. Widoczna jest tendencja rozwojowa tej
technologii, w Afryce Północnej, a także w Chinach, Indiach, Izraelu i we Włoszech.
Łącznie w budowie jest około 30 GW nowych mocy zainstalowanych.

Około 5% słonecznych elektrowni cieplnych CSP stanowią systemy ze
słoneczną centralną więżą (Solar Power Tower systems with central receiver). W tym
przypadku stosuje się kolektory słoneczne typu heliostatów (płaski układ zwierciadeł),
które są nadążne za Słońcem na nieboskłonie. W konsekwencji uzyskuje się temperatury
czynnika roboczego, od kilkuset do 10000C.
Oczekuje się, że w 2020 i 2030 roku produkcja energii elektrycznej w światowych

cieplnych elektrowniach słonecznych będzie odpowiednio rzędu 500 TWh/rok i 1200
TWh/rok.

Cieplna energia słoneczna



W zależności od wielkości systemów są różne rozwiązania i struktury elementów. Moduły
i panele fotowoltaiczne (PV) wykorzystuje się w skali mikro w małych autonomicznych
systemach w telekomunikacji, oświetleniu znaków drogowych, tablic informacyjnych, w
parkometrach, itp.; Obecnie rynek fotowoltaiki jest zdominowany przez ogniwa
zbudowane z krzemu krystalicznego (monokrystaliczne lub polikrystaliczne), tzw. pierwszą
generację ogniw.

Nowe rozwiązania materiałowe to druga generacja: ogniwa typu CIGS (miedź
(Cu), i ind (In), gal (Ga) oraz selen (Se)); ogniwa z tellurku kadmu (CdTe) oraz ogniwa z
krzemu amorficznego.

Do nowej III generacji ogniw zalicza się ogniwa organiczne i barwnikowe o
niskim koszcie produkcji, jak i ogniwa o wysokiej sprawności zbudowane z kilku warstw
półprzewodników. Sprawność ogniw zależy od przerwy energetycznej półprzewodnika i
zakresu widma promieniowania słonecznego. W ogniwach wielowarstwowych, zwanych
też wielozłączowymi osiągane są sprawności powyżej 40%.

W 2013 roku całkowita moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych
wynosiła około 136 GW, większość instalacji w Europie, około 82 GW [24]. Obecnie na
świecie najwięcej modułów PV produkuje się w Chinach i na Tajwanie około 70%, w
Japonii około 10%, w Europie produkuje się zaledwie 4%.

Energia słoneczna z PV



W 2010 roku 24 kraje, położone głównie na obszarach graniczących z
tektonicznymi płytami oceanicznymi, posiadały elektrownie geotermalne o łącznej
mocy zainstalowanej 10.72 GWe.

Z kolei instalacje geotermalne wykorzystujące ciepło Ziemi do celów grzejnych,
pracujące w 78 krajach, w 2010 roku miały łączną moc zainstalowaną szacowaną
na ok. 50 580 MWt, przy czym dane te obejmują również instalacje
niskotemperaturowe z pompami ciepła.

W Europie, w 29 krajach działa 212 systemów ciepłowniczych o mocy
zainstalowanej 4 700 MWt. Najwięcej instalacji jest we Francji (42), Islandii (33),
Niemczech (26) i na Węgrzech (16). Kraje te przodują również w liczbie instalacji
planowanych do budowy w najbliższej przyszłości: Francja (22), Węgry (17).
Przewiduje się, że do 2050 roku powstanie około 200 nowych ciepłowni, których
moc zainstalowana wyniesie 4 000 MWt. Omawiany stan dotyczy produkcji ciepła
na skalę przemysłową z odwiertów głębokich (z energii geotermalnej) i nie
uwzględnia instalacji z pompami ciepła.

Techniczne aspekty OZE w UE - Geo



Techniczne aspekty OZE w Polsce
Technologia Potencjał do wykorzystania [PJ] 

Energia biomasy – słoma 160 
Energia biomasy – drewno 110 
Energia biomasy – biogaz + odpady 236 
Energia biomasy – biopaliwa 44 
Energia słoneczna 370 
Energia wiatrowa (onshore i offshore) 47 
Energia geotermalna 200 
Energia wodna 40 
RAZEM 1 207 

Typ instalacji Liczba instalacji Energia wytwarzana (MW) 
Elektrownie biogazowe 193 124 
Elektrownie na biomasę 24 559 
Elektrownie fotowoltaiczne 8 1251 
Elektrownie wiatrowe 663 2341 
Elektrownie wodne 765 958 
Technologia współspalania 44 b.d. 

 

Potencjał energii odnawialnej w Polsce

Energia elektryczna produkowana z OZE



Polska jest krajem o niezbyt dobrych warunkach do rozwoju energetyki 
wiatrowej. Mało jest rejonów w kraju, w których prędkość wiatru przekracza 4m/s. 
Ponadto wiatry w Polsce często zmieniają natężenie, prędkość i kierunek. Tym 
niemniej ponad 30% obszaru Polski posiada względnie korzystne warunki 
wiatrowe do budowy siłowni wiatrowych. 
Tereny, gdzie budowa siłowni wiatrowych może być uzasadniona to:
- okolice górskie 400 - 650kWh/m2 rok,
- pobrzeże Bałtyku, około 200 - 300kWh/m2 rok,
- Suwalszczyzna, około 200kWh/m2 rok,
- pas centralny, około 200kWh/m2 rok.
Najlepsze warunki do budowy siłowni wiatrowych dużych mocy istnieją 
w rejonie nadmorskim i górskim. Prędkość wiatru w tych rejonach wynosi 
4 - 16 m/s. Przy małych prędkościach wiatru mogą być budowane siłownie 
wolnobieżne, które startują przy prędkościach niższych, bo począwszy już od 2 
m/s. 

Techniczne aspekty OZE w Polsce - wiatr



Techniczne aspekty OZE w Polsce - wiatr
Energetyka wiatrowa jest sektorem OZE w Polsce charakteryzującym 

się w ostatnim okresie największą dynamiką wzrostu mocy zainstalowanej. 

Zgodnie z PEP do 2030 r., planowane jest przyłączenie do KSE farm
wiatrowych o łącznej mocy ok. 6 600MW w 2020 roku i zwiększenie tej mocy do
ok. 8 000MW w roku 2030. Na koniec czerwca 2014 do KSE były podłączone
farmy wiatrowe o mocy 3 677MW, zawarto umowy o przyłączenie farm
wiatrowych o mocy ok. 1 500MW, a w przypadku kolejnych ponad 6 000MW
wydano warunki przyłączenia, w tym ok. 2 200MW dotyczy morskich farm
wiatrowych. Z powodu możliwości przesyłowych, PSE szacują, że w 2020 roku
w KSE będą mogły pracować farmy wiatrowe o mocy ok. 8-9GW, w 2025 roku
maksymalnie o mocy 9-10GW.

Zgodnie z oceną możliwości rozwoju i potencjału energetyki wiatrowej w 
Polsce, przedstawionego przez PSEW, realnym poziomem rozwoju energetyki 
wiatrowej w Polsce do roku 2020 jest instalacja 13 600MW i osiągnięcie 
produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych na poziomie 30TWh. 



Techniczne aspekty OZE w Polsce - wiatr
Istotnym problemem  jest to, że oferowane wiatraki są konstruowane na 

warunki wiatrowe 12 – 14 m/s. W Polsce takie wiatry występują bardzo rzadko. 
Użyteczne wiatraki dla polskich warunków powinny być projektowane na 6-8 m/s.
Szansą  dla Polski jest mała energetyka wiatrowa. Przez małą energetykę 

wiatrową rozumiemy turbiny generujące do 10kW energii elektrycznej, ale tak 
naprawdę bardziej interesuje nas zakres do 5kW. 

5kW są istotnym wkładem do dużych gospodarstw domowych, jak również mogą 
w pełni zaspokoić potrzeby domów letniskowych i rekreacyjnych.

Istnieje już pokaźna oferta sprzedaży wiatraków w zakresie małych 
mocy, również na polskim rynku. Problemem jest jednak stale wysoka cena 
instalacji
Dotychczas w Polsce nie powstała żadna elektrownia wiatrowa zlokalizowana na 
morzu, chociaż Polska posiada 843 km linii brzegowej oraz bardzo korzystne 
warunki naturalne wzdłuż wybrzeża na wykorzystanie wiatru, jako źródła czystej 
energii. 
. 



Techniczne aspekty OZE w Polsce - bio
Drugim, potencjalnie największym dostarczycielem energii uważana jest 
biomasa. Potencjał techniczny biomasy w Polsce jest szacowany na ok. 
900PJ/rok. 
W 2010 roku z biomasy wytworzono 12.2 PJ ciepła oraz ok. 6 305GWh 

energii elektrycznej, w tym 5 593GWh w technologii współspalania.

Dynamicznie rośnie też popyt na biomasę. Energetyka zużywa głównie 
biomasę pochodzenia leśnego w postaci zrębków leśnych oraz peletów
Potencjalna ilość energii uzyskiwanej tą drogą, można oszacować na 0.72 
TWh/rok, a realne możliwości produkcji energii w postaci gazu na 0.26 
TWh/rok. 

Liczba biogazowni w Polsce na koniec czerwca 2012 r. sięgnęła 
184, co przekłada się na łączną moc elektryczną zainstalowaną wynoszącą 
119.414 MW. Zgodnie z przyjętymi dokumentami strategicznymi ich liczba ma 
osiągnąć w roku 2020 moc 802 MWe (PEP) i 980 MWe (KPD). Realny 
potencjał ekonomiczny biomasy w Polsce szacowany jest na poziomie 600 
168 TJ w roku 2020, potencjał rynkowy zaś na poziomie 533 118 TJ, 



Techniczne aspekty OZE w Polsce - bio
Według opinii Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, transport 
biomasy w celach energetycznych na znaczne odległości (powyżej 50-100 
km) nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. 
Ocenia się, że w warunkach polskich, rocznie powstaje:
- ponad 20 mln ton słomy odpadowej,
- ponad 4 mln ton drewna odpadowego,
- ponad 6 mln ton osadów ściekowych i odpadach organicznych.
Daje to około 30 mln ton biomasy rocznie co jest energetycznie równoważne 
15-20 mln ton węgla. Ilość energii możliwej do uzyskania z biomasy jest 
znacząca, a technologia wykorzystywania biomasy jest znana i 
nieskomplikowana. 
Problemy z powszechnym wykorzystaniem biomasy powodowane są:
- rozproszeniem źródeł pozyskiwania,
- różnorodnością jej postaci,
- różnorodnością wytwórców i odbiorców biomasy i energii.



Techniczne aspekty OZE w Polsce - geo

Pomimo niezbyt korzystnych jakościowo warunków geotermicznych Polska ma
bogate zasoby ilościowe wód o niskiej i średniej entalpii występujących w
przestrzeniach porowatych skał osadowych, szacowane na około
6 600 km3.

Zasoby te są dość równomiernie rozmieszczone na znacznej części obszaru
kraju, przy czym korzystnymi obszarami występowania są, :
• Niż Polski – zbiorniki w skałach osadowych okresu mezozoicznego (piaskowce),
• Podhale – wapienie i dolomity triasu oraz węglany eocenu środkowego,
• Karpaty zewnętrzne, zapadlisko przedkarpackie (niektóre rejony),
• Sudety – szczelinowe skały krystaliczne i metamorficzne (niektóre miejsca).

Wg ogólnie przyjętych kryteriów, polskie wody termalne zaliczane są do wód
niskotemperaturowych, dla których górna temperatura graniczna waha się od 90°C do
190°C.



Techniczne aspekty OZE w Polsce - woda
Zasoby energetyczne Polski w postaci energii wodnej nie duże. Wynoszą 

ok. 13 700GWh/rok, przy czym 45.3% zasobów przypada na rzekę Wisłę, 
około 9.3% na Odrę, 43.6% na dorzecze Wisły i Odry oraz 1.8% na rzeki 
Przymorza. 

Polska wykorzystuje swoje zasoby zaledwie w 12%. Udział energetyki
wodnej (bez elektrowni szczytowo-pompowych) w krajowej produkcji energii
elektrycznej wynosi obecnie około 1.1%. Ocenia się, że w Polsce istnieje
ponad 6000 miejsc, w których można zainstalować turbiny wodne.

Łączna moc elektrowni wodnych pracujących w polskim systemie 
energetycznym wynosi ponad 2000 MW. Moc małych elektrowni wodnych o 
mocy do 5 MW wynosi 200 MW. Większość z tych elektrowni (około 80%) 
została zbudowana przed 1939 rokiem, a niektóre nawet przed pierwszą wojną 
światową.

Przewiduje się budowę około 1000 małych elektrowni wodnych 
o łącznej mocy około 200 MW. Do małej energetyki wodnej zalicza się również 
siłownie wodne wykorzystywane najczęściej do napędu maszyn np. w 
tartakach i młynach.



Energię słoneczną w Polsce charakteryzuje duży udział promieniowania
rozproszonego, tzw. dyfuzyjnego. Energię termiczną promieniowania
słonecznego jest wykorzystywana w ciepłownictwie w sposób pasywny
(bierny) i aktywny. Rolę kolektorów i akumulatorów ciepła spełniają
określone elementy konstrukcji budynku. Budując odpowiednio nowe
budynki można je wyposażyć w systemy pasywne, które łącznie z
systemem aktywnym mogą pokryć około 40% zapotrzebowania na ciepło w
domu jednorodzinnym.
Największe, uzasadnione ekonomicznie, możliwości wykorzystania energio

słonecznej w Polsce, istnieją w zastosowaniach rolniczych (suszarnictwo).
Nowoczesne kolektory słoneczne to konstrukcje próżniowe, z 

absorberem selektywnym, wykorzystujące zasadę działania rurki cieplnej. 
Nowe możliwości podwyższenia sprawności kolektorów słonecznych daje 
zastosowanie nanocieczy, tj. mieszanin cieczy bazowej i cząstek o 
wymiarze poniżej 100nm. Popularność tych kolektorów zawdzięczamy 
stosunkowo dobrym parametrom technicznym jak i niskiej cenie, 

Techniczne aspekty OZE w Polsce - EPS



W kraju fotowoltaika jest technologią ciągle małą znaną. Zgodnie ze
statystykami EPIA - European Photovoltaic Industry Association w roku
2013 w Polsce zainstalowane było zaledwie 8 MWp mocy.

Obecnie według Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 roku w kraju
było 35,6 MWp mocy w instalacjach fotowoltaicznych w trzech sektorach:
mieszkalnym - 20%, usługowym – 20%, przemysłowym – 60%.

W ostatnim okresie szczególnie widoczny jest rozwój technologii
energetyki słonecznej w małej i mikroskali zintegrowanych z obudową
budynku. Dotyczy to zarówno słonecznych systemów grzewczych (BIST),
jak i systemów fotowoltaicznych, tzw. BIPV (Building Integrated
PhotoVoltaics), jako systemów działających na sieć własną lub
podłączonych do sieci elektroenergetycznych.

Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna w Polsce o mocy 311kW
powstała w Rudzie Śląskiej. Obecnie są budowane kolejne elektrownie
fotowoltaiczne o mocy rzędu 1-2 MW.

Techniczne aspekty OZE w Polsce - EPS



Badania nad konwersją energii ze źródeł odnawialnych wymagają
wielodyscyplinarnego podejścia. Niezbędna jest zatem systematyczna synergia dokonań
naukowych w zakresie nauk technicznych, biologicznych i rolniczych, ale przede
wszystkim w zakresie eko-energetyki. Temu celowi ma służyć Centrum Badawczego PAN
w Jabłonnie, które ma oferować nowe możliwości badawcze bazujące na źródłach
odnawialnych (OZE). Hybrydowe instalacje integrujące technologie solarne, biomasowe,
wiatrowe, pompy ciepła oraz magazyny energii dla domów, obiektów i osiedli Plus-
Energetycznych pracujących w sieci inteligentnej to wyzwanie chwili. Główne zadanie
krajowych ośrodków naukowych, przemysłowych i samorządowych polegać będzie na
opracowaniu ekonomicznie uzasadnionych dla naszego kraju technologii OZE. Wyżej
wymienione przesłanki legły u podstaw decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego co do budowy Centrum Badawczego PAN
będącego w swej istocie, z uwagi na skalę i wyposażenie, Narodowym Centrum Energii
Odnawialnej i Urządzeń Rozproszonej Energetyki. Centrum to zlokalizowane zostało w
gminie Jabłonna ok. 20 km od Warszawy i w założeniach swych stanowi kompleks
nowoczesnych laboratoriów badawczych z unikalną aparaturą oraz kompleks obiektów
demonstracyjnych i technologii dla tzw. domów i obiektów plus energetycznych.
Beneficjentem jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, który opracował
koncepcję i nadzorował wykonanie.

Centrum Badawcze PAN w Jabłonnie



W Polsce największe szanse rozwoju ma energetyka oparta na biomasie.
Może ona służyć jako źródło do produkcji paliw płynnych lub gazowych.

Nowe efektywne metody otrzymywania biopaliw z biomasy to przyszłościowy
kierunek badań.

Poprawę opłacalności ekonomicznej przetwarzana energii jest stosowanie
gospodarki kogerenacyjnej i skojarzonej, czyli jednoczesnego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła w różnorodnych instalacjach zintegrowanych
Najbardziej rozpowszechnionym paliwem w elektrowniach kogeneracyjnych

małej i średniej mocy jest gaz. Może to być gaz naturalny lub biogaz. Stosuje
się biogaz powstały ze zgazowania odpadów drzewnych. Innym paliwem
może być olej opałowy z biokomponentami.

.

Perspektywiczne kierunki badań OZE



Jeżeli chodzi o energię wiatru, to niskie wartości prędkości wiatru w naszym kraju 
wskazują na potrzebę opracowania własnych konstrukcji instalacji wiatrowych. 
Należy zwrócić uwagę na szansę stworzenia kierunku specyficznego dla Polski, 
który skoncentrowałby się na małej energetyce wiatrowej.
Polska należy do krajów o średnich zasobach i temperaturach wód geotermalnych. Energia
geotermalna może być wykorzystywana w instalacjach ciepłowniczych. Rozwój polskiej
hydroenergetyki z konieczności ogranicza się do budowy małych elektrowni wodnych. W
przypadku nowych piętrzeń nakłady inwestycyjne na 1kW mocy zainstalowanej są z reguły
wyższe niż w elektrowniach dużych. Prace badawcze w kierunku projektowania i produkcji
małych efektywnych turbin wodnych wykorzystujących małe spady oraz niewielkie
natężenia przepływu wody powinny być kontynuowane w naszym kraju. Ważne jest
stymulowanie rozwoju ruchu prosumentów (producentów będących jednocześnie
konsumentami energii), a więc milionów małych inwestorów, którzy są mikroproducentami
energii na własny użytek, sprzedającymi nadmiar wyprodukowanej energii do sieci.

Perspektywiczne kierunki badań OZE



Dziękuję za uwagę!


