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Co to alternatywne źródła energii ?

Alternatywne źródła energii – rodzaj pozyskiwania energii 
niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia 
ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często 
wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej 
konsumentami. 



Obecnie świat jest uzależniony od tradycyjnych źródeł energii (paliw kopalnych), które 
jednak po pewnym czasie ulegną wyczerpaniu. Ponadto kopaliny nie występują wszędzie i 
nie zawsze jest je łatwo wydobywać, a kraje nie posiadające własnych surowców muszą je 
kupować za granicą. Masowe spalanie paliw kopalnych jest jedną z przyczyn prowadzących 
do szybkiej degradacji środowiska. Zanieczyszczenia te są związane z wytwarzaniem dużej 
ilości związków trujących, popiołów i ciepła odpadowego. Do negatywnych skutków zalicza 
się również zniszczenie fragmentów Ziemi, np. przesunięcie gruntu, hałdy i zwały popiołu. 
Powyższe aspekty zmusiły do wykorzystywania ekologicznego sposobu pozyskiwania energii 
z tzw.alternatywnych źródeł, stanowiących alternatywę w stosunku do źródeł 
konwencjonalnych. Alternatywne źródła energii zasadniczo można podzielić na odnawialne 
oraz syntetyczne. Pierwsze z nich wykorzystują naturę, siły występujące w przyrodzie 
natomiast drugie to synteza paliw, czyli zastąpienia dobrze znanych węglowodorów 
występujących naturalnie.



Rodzaje źródeł energii
Nieodnawialne:

● węgiel kamienny,
● węgiel brunatny,
● gaz ziemny,
● ropa naftowa,
● torf.



Odnawialne:

● energia promieniowania słonecznego,
● energia wiatru,
● energia geotermalna,
● energia mórz i oceanów,
● energia wód śródlądowych,
● energia biomasy,
● energia biogazu wysypiskowego.



Energia Wiatrowa
Energia wiatru – energia kinetyczna  przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do 
odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin 
wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach 
wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych 
przez człowieka. Jej historia zaczyna się ponad 2500 lat temu od wiatraków nawadniających 
pola uprawne, następnie młynów wiatrowych oraz holenderskich tartaków napędzanych siłą 
wiatru. Obecne turbiny wiatrowe przekształcają prędkość przepływu powietrza (siłę wiatru) 
na energię elektryczną za pośrednictwem wiatraków z długimi najczęściej trzema łopatami.

 



3,5%
W 2015 roku energia wiatru dostarczyła ludzkości 841 TWh, czyli 3,5% 

światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Największy udział w 
krajowej produkcji energii elektrycznej miała  Dania, Irlandia, Portugalia i 

Hiszpania. W Polsce w 2015 energia wiatru dostarczyła 10,8 TWh, czyli 6,6% 
zapotrzebowania na energię elektryczną.



Jak działa elektrownia wiatrowa ?
Nowoczesne elektrownie wiatrowe wykorzystują zaawansowane technologie, oparte na 
doświadczeniach przemysłu lotniczego. Potrafią pracować w bardzo różnym środowisku, przy 
zmiennych prędkościach i kierunkach wiatru.Specjalne systemy monitorujące pracę siłowni przez 
24 godziny na dobę śledzą każdy parametr pracy, m.in. prędkość obrotową rotoru, pozycję skrzyni 
biegów, czy kąt natarcia łopat względem wiatru. „Inteligentne” systemy elektrowni dbają przede 
wszystkim o jej bezpieczeństwo i optymalne warunki pracy. W sytuacjach ekstremalnych 
warunków pogodowych maszyna jest w stanie samodzielnie zablokować mechanizmy napędu, 
ustawić się w odpowiednim kierunku do wiatru, ustawić odpowiedni kąt łopat, wszystko po to aby 
zbyt silny wiatr nie uszkodził urządzenia. Dzięki łączności satelitarnej parametry pracy turbiny są 
śledzone w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez firmy serwisujące. Gwarantuje to 
bezawaryjną pracę, a tym samym niezakłóconą produkcję energii elektrycznej z wiatru.



Zalety elektrowni wiatrowych:

● „Czystość ekologiczna” związana z brakiem spalania i emisji gazów do atmosfery

● Wiatr jest źródłem energii odnawialnej, która nigdy się nie wyczerpie, w 
przeciwieństwie do takich surowców jak gaz czy węgiel

● Możliwość częściowego uniezależnienia od dostawców prądu, zwłaszcza na 
terenach gdzie często dochodzi do przerw w dostawie

● Pomijając nakłady inwestycyjne jest to także energia darmowa

● Ochrona środowiska, będąca jednym z najważniejszych tematów ostatnich lat

● Sąsiednie tereny mogą być wykorzystywane jako tereny rolnicze



Wady elektrowni wiatrowych:

● Turbiny wiatrowe są źródłem hałasu

● Niestabilność – wiatr jest zmienny, nie można przewidzieć z jaką siłą będzie wiał w 
danym czasie

● Do wybudowania farmy wiatrowej potrzebna jest duża przestrzeń, z dala od 
aglomeracji miejskich

● Same wiatraki mogą być też zagrożeniem dla ptaków i zwierząt, ze względu na 
drgania, które emitują

● Wybudowanie elektrowni wiatrowej wymaga dużych nakładów inwestycyjnych

● Praca siłowni może nieznacznie zakłócać sygnał radia i telewizji,





Energia Słoneczna
 

 

Energia słoneczna to podstawowe 
źródło energii odnawialnej, czyli takiej, 
o której wyczerpanie nie musimy się 
martwić. Ponieważ energia słoneczna 
jest jednym z najbardziej 
powszechnych, najczystszych i 
naturalnych źródeł energii, uznawana 
jest za bardzo obiecujące źródło. 
Również z powodu korzyści 
ekonomicznych, możliwych dzięki 
pozyskaniu energii słonecznej.



Energia słoneczna w Polsce 
Ilość energii słonecznej, jaka dociera do Ziemi w postaci promieniowania 
słonecznego mierzy się poprzez wyznaczenie natężenia promieniowania 
słonecznego. W Polsce wartość ta oscyluje w granicy od około 900 do 1200 
kWh/m2. Takie wartości energii słonecznej podobne są również w krajach 
jak Niemcy, czy północna Francja, ale większe niż w krajach 
Skandynawskich, gdzie już teraz energia słoneczna pozyskiwana jest na 
wysoką skalę.



Zalety  energii słonecznej
● spośród źródeł niekonwencjonalnych solary wykazują najmniejszy ujemny 

wpływ na środowisko, przy czym, szczególnie ważny jest brak emisji 
szkodliwych substancji, szacuje się że 20-letnia eksploatacja instalacji 
słonecznej o powierzchni m2 wspomagającej grzejnictwo elektryczne 
przynosi efekty, które można przeliczyć na powstrzymanie emisji SO2 rzędu 
500 kg oraz CO2 rzędu 60 ton.

● ma nieograniczone zasoby (nie zmienia bilansu energetycznego Ziemi).
● jest wszechobecna, co pozwala na uniezależnienie  jej wykorzystania od 

transportu.
● na Ziemi są praktycznie nieograniczone zasoby materiałów na moduły 

fotowoltaiczne (Si, Al).
● możliwa jest jej bezpośrednia konwersja na inne formy energii. Przykładem 

są systemy solarne.



Do wad energii słonecznej należy zaliczyć

● cykliczność, czyli nierównomierne pozyskiwanie energii w 
skali dziennej i rocznej.

● bardzo duże rozproszenie promieni, zależne od miesiąca w 
roku, co wymaga stosowanie układów skupiających.

● zależność ilości promieniowania docierającego do 
kolektora i transmitera od zapylenia atmosfery, zawartości 
pary wodnej, zachmurzenie nieba.

● wysoki koszt urządzeń umożliwiających jej konwersję, a 
także oprzyrządowania umożliwiającego jej wykorzystanie 
w odbiornikach.



Fotowoltanika
Jeżeli jesteśmy zainteresowani konwersją energii słonecznej na elektryczność, musimy zainstalować panele fotowoltaiczne (PV) 
lub inaczej fotowoltaiki. Fotowoltaiki wychwytują energię słoneczną i konwertują ją w elektryczność w ogniwie zbudowanym, w 
oparciu o krzem. W celu uzyskania większego napięcia fotowoltaiki łączy się równolegle lub szeregowo. Fotowoltaiki możemy 
zastosować w konwersji energii słonecznej na:

● sygnalizacja drogowa;

● systemy zasilania awaryjnego;

● sygnalizacja świetlna;

● maszyny drobnego handlu;

● zapewnienie elektryczności w domostwach;

● i inne.

Taka instalacja pozyskująca energię słoneczną jest podłączona do lokalnej sieci energetycznej. Produkowana przez fotowoltaiki 
energia wysyłana jest zatem przez sieć i pobierana przez budynek mieszkalny za darmo w momencie, kiedy jest potrzebna. Im 
więcej prądu z fotowoltaiki używane jest na własne potrzeby, tym bardziej opłacalne dla właściciela jest korzystanie z energii 
słonecznej. Pozyskiwanie elektryczności poprzez konwersję energii słonecznej jest przyjazne dla środowiska - fotowoltaiki nie 
emitują dwutlenku węgla, hałasu, czy innych zanieczyszczeń.

https://www.zielonywybor.pl/energia-sloneczna/fotowoltaika


Kolektory słoneczne

Jeżeli jesteśmy zainteresowani konwersją energii słonecznej na energię cieplną, musimy zastosować kolektory 
słoneczne, zwane również panelami słonecznymi. Panele wychwytują energię słoneczną i konwertują ją bezpośrednio 
na ciepło. W zależności od licznych warunków sprawność konwersji energii słonecznej może sięgać nawet do 90%. 
Kolektory słoneczne możemy zastosować w konwersji energii słonecznej na:

● podgrzanie wody w budynkach mieszkalnych;

● ogrzewanie wody w basenach;

● podgrzanie wody w budynkach przemysłowych;

● podgrzanie wody w przedsiębiorstwach - hotelach, restauracjach, szpitalach, szkołach;

● wspomaganie w ogrzewaniu budynków i innych pomieszczeń (ogrzewanie ścienne i podłogowe).

Najczęściej spotykane panele słoneczne na rynku to kolektory płaskie oraz rurowe. Konwersja energii słonecznej przez 
panele płaskie jest łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem. Kolektory rurowe są nowszą generacją paneli, przez co jest to 
rozwiązanie droższe, ale jednocześnie bardziej efektowne. Prawidłowo wykonana instalacja paneli do energii słonecznej 
może pokryć do 75% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną. Ponadto, ważnym aspektem jest przyjazność 
środowisku - kolektory słoneczne nie emitują groźnych gazów ani zanieczyszczeń, są ciche i bezpieczne dla otoczenia.

https://www.zielonywybor.pl/energia-sloneczna/kolektory-sloneczne
https://www.zielonywybor.pl/energia-sloneczna/kolektory-sloneczne


Jaka jest cena pozyskiwania energii słonecznej

Instalacje pozyskiwania energii słonecznej są wciąż stosunkowo drogie, mimo 
że ceny systemów pozyskiwania energii słonecznej spadły aż o 99% w 
porównaniu do 1976 roku. Ceny instalacji różnią się w zależności od potrzeb, 
wykorzystanego systemu pozyskiwania energii słonecznej, powierzchni 
budynku mieszkalnego czy mieszkania. Mniejsze budynki i pomieszczenia 
potrzebują mniejszego natężenia energii słonecznej, mniej paneli, a przez co 
tańszych systemów. Cena instalacji waha się w przedziale od około 15.000zł do 
30.000.zł Koszty użytkowania są niskie, a inwestycja ma w zamiarze zwrócić się 
jak najszybciej. Należy jednak pamiętać, że każdy indywidualny przypadek jest 
inny, więc ceny podawane są zawsze w przybliżeniu.



Co z energią słoneczną gdy jest pochmurno?

Jak sama nazwa wskazuje, pozyskiwanie energii słonecznej jest możliwe tylko 
dzięki promieniowaniu słonecznemu. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż 
promieniowanie słoneczne dociera do ziemi nie tylko wtedy, kiedy jest 
bezchmurne niebo. Energia słoneczna może być przetwarzana nieustannie, 
przez cały rok, a podstawową różnicą między słonecznym, a pochmurnym 
dniem jest ilość pozyskanej energii. Kiedy słońce ukrywa się za chmurami, 
efektywność instalacji pozyskujących energię słoneczną spada, ale kolektor 
cały czas produkuje ciepło czy prąd w mniejszych ilościach.





Energia wodna
Energetyka wodna-(hydroenergetyka) zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i 
elektryczną przy użyciu silników wodnych (turbin wodnych) i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych (np. w młynach) oraz 
elektrowniach wodnych. Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych (rzadziej 
mórz – w elektrowniach pływowych) o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie – mierzonym różnicą poziomów wody górnej 
i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu.

Najpopularniejsze wykorzystanie wody do produkcji energii to elektrownie wodne, które zamieniają energię spadku, lub 
przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych. Turbina wodna często nosi nazwę turbiny 
hydraulicznej i jest nic innego jak silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z 
łopatkami. Obracający się wirnik z łopatami napędza prądnicę lub ich układ. 

Wykorzystanie w elektrowniach energii wód śródlądowych oraz pływów wód morskich polega na zredukowaniu w granicach 
pewnego obszaru ( odcinek strumienia , rzeki , część zatoki ) naturalnych strat energii wody i uzyskaniu jej spiętrzenia względem 
poziomu odpływu . Poza energetycznym, elektrownie wodne zbiornikowe mogą spełniać jednocześnie inne zadania, jak 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, regulacja przepływu ze względu na żeglugę. Duże znaczenie mają elektrownie wodne 
szczytowo-pompowe, pozwalające na użycie wody jako magazynu energii. Rozwój hydroenergetyki jest uzależniony od zasobów 
energii wód, tak zwanych zasobów hydroenergetycznych.



Elektrownie Wodne i jej części
Elektrownia wodna (hydroelektrownia) to zakład przetwarzający energię kinetyczną wody na energię elektryczną.

Zapora
Nie jest niezbędna we wszystkich rodzajach hydroelektrowni, większość elektrowni wodnych posiada jednak zapory. 
Ta przegradzająca dolinę rzeki i spiętrzająca jej wody budowla może zostać wzniesiona w rozmaitych celach: dla 
utworzenia zbiornika rekreacyjnego, stawu hodowlanego, zbiornika przeciwpowodziowego, po to by zapewnić 
zaopatrzenie w wodę lub by nawadniać uprawy. Wiele zapór miało służyć innym celom niż produkcja elektryczności, 
zaś elektrownie wodne dobudowano do nich dopiero później. Przykładem może być 80 tys. zapór w Stanach 
Zjednoczonych, spośród których tylko 2400 służy produkcji energii elektrycznej.

Buduje się zapory ziemne, betonowe i – najrzadziej – kamienne. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są zapory 
betonowe. Część zapory stanowią regulujące przepływ wody przelewy, umożliwiające żeglugę śluzy, przepusty, 
pozwalające przepływać tratwom i przepławki, dzięki którym ryby mogą wędrować w górę rzeki. W Polsce istnieje 
obecnie ponad 30 zapór o wysokości przekraczającej 200 m., ponieważ jednak wysokie zapory mają niekorzystny 
wpływ na środowisko, coraz częściej rezygnuje się z nich na rzecz zapór mniejszych.

Nie każda hydroelektrownia wyposażona jest w zaporę, częścią każdej jest jednak sprzęgnięta z generatorem energii 
elektrycznej turbina wodna.



Turbina wodna
Zwana jest też silnikiem wodnym rotodynamicznym bądź też turbiną hydrauliczną. Turbina wodna to silnik, przetwarzający 
mechaniczną energię przepływającej przezeń wody na użyteczną pracę mechaniczną. W zależności od kierunku przepływu wody 
wyróżnia się turbiny wodne osiowe, diagonalne (skośne), promieniowe i styczne, zaś ze względu na przetwarzanie energii turbiny 
dzieli się na akcyjne, przetwarzające tylko energię kinetyczną wody i reakcyjne, które poza energią kinetyczną przetwarzają także 
energię ciśnienia. Wybór odpowiedniej turbiny zależy od wysokości spadu i ilości wody, którą dysponuje dana elektrownia.

Turbiny akcyjne są zazwyczaj stosowane w elektrowniach o wysokim spadzie, przykładem może być używana w rzadko 
występujących w Polsce elektrowniach o najwyższym spadzie turbina Peltona. Dla niższych spadów odpowiedniejsze są turbiny 
reakcyjne, na przykład najpopularniejsza i najstarsza turbina Francisa, która znajduje zastosowanie w elektrowniach o średnio 
wysokim spadzie (od kilkunastu do kilkuset metrów) czy wyposażona w ruchome łopatki, skomplikowana turbina Kaplana, 
używana przy spadach niskich (do kilkunastu metrów).

Generator
Turbina wodna zamienia energię kinetyczną na mechaniczną, zaś połączony z turbiną generator z energii mechanicznej 
wytwarza – czyli generuje - energię elektryczną. Praca generatora, zwanego także prądnicą opiera się na prawie indukcji 
elektromagnetycznej odkrytym w 1831 roku przez brytyjskiego uczonego Michaela Faradaya, który zaobserwował, że przez 
poruszający się w obrębie pola elektromagnetycznego przewodnik elektryczny - na przykład miedziany drut – zaczyna 
przepływać prąd. Tak jest też w generatorze, w którego ruchomej części zwanej wirnikiem znajdują się przewody elektryczne, 
obracające się na wytwarzającej silne pole elektromagnetyczne żelaznej ramie. Wirnik jest wprawiany w ruch przy pomocy 
turbiny, poruszającej się z kolei dzięki energii kinetycznej spadającej wody.



Zalety energetyki wodnej

Do zalet zaliczyć można między innymi:

● niezanieczyszczanie środowiska naturalnego
● oszczędzanie paliw naturalnych
● modułowość
● niższe koszty eksploatacji niż w elektrowni konwencjonalnych
● niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej (8-9%)
● większa sprawność niż elektrowni konwencjonalnych



Wady energetyki wodnej 

Do wad zaliczyć można między innymi:

● ingerencja w środowisko naturalne
● 2-3 krotnie większy nakład inwestycji (koszty budowy) w porównaniu z 

elektrownią konwencjonalną
● powodowanie zmian struktury hydrologicznej
● przyczyniają się do zamulania zbiorników co prowadzi do odtlenienia i 

zamierania życia w wodzie
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