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ANE TA AU GU STYN: Po la cy mo gli by cał-
 ko wi cie po kryć swo je za po trze bo wa -
nie ener ge tycz ne, ko rzy sta jąc tyl ko ze
źró deł ener gii od na wial nej?
DR INŻ. DA RIUSZ KWIE CIEŃ, WY DZIAŁ IN -
ŻY NIE RII ŚRO DO WI SKA PO LI TECH NI KI WROC -
ŁAW SKIEJ: Tak, w zu peł no ści, ale jed nak
nie czer pie my z nich w od po wied nim
stop niu. Wy ko rzy stu je my je naj wy żej
w pię ciu pro cen tach. Na prze szko dzie
sto ją kosz ty, np. pom py ciep ła z grun -
to wy mi wy mien ni ka mi ciep ła są trzy -
krot nie droż sze niż kot ły na gaz, in sta-
 la cja sło necz na na dach jed no ro dzin -
ne go do mku kosz tu je ok. 10 tys. zł, ama -
ła elek trow nia wia tro wa o mo cy 500
W – oko ło trzech ty się cy.
DR INŻ. MAŁ GO RZA TA SZUL GOW SKA-ZGRZY -
WA, WY DZIAŁ IN ŻY NIE RII ŚRO DO WI SKA PO -
LI TECH NI KI WROC ŁAW SKIEJ: Bra ku je nam
tak że świa do mo ści eko lo gicz nej. Po la-
 cy czę sto nie są za in te re so wa ni tym, co
bę dzie kie dyś, w ja kim sta nie zo sta wi -
my śro do wi sko. Li czy się tu i te raz,
a tym cza sem w przy pad ku urzą dzeń
do ener gii od na wial nej na zy ski moż -
na li czyć za 10-15 lat. Tak dłu gi okres
zwro tu po nie sio nych na kła dów nie
sprzy ja po pu la ry za cji od na wial nych
źró deł ener gii. W Pol sce tak że nie ła two
jest o do fi nan so wa nie ma łych in we -
sty cji. 
Któ ra z ener gii od na wial nych ma naj-
 wię kszy po ten cjał?
DK: Naj wię cej ener gii moż na po zy skać
ze słoń ca, bio ma sy oraz wód ge o ter -
mal nych. Z tych osta t nich ko rzy sta my
naj rza dziej, cho ciaż znaj du ją się pod
po wierz chnią aż 80 proc. Pol ski.
Eks plo a ta cja jest jed nak kosz tow na
i nie ła twa: trze ba wy ko nać od wier ty
na głę bo kość ok. dwóch ki lo me trów,
a tak że uzdat niać wo dę, któ ra za zwy -
czaj jest za nie czysz czo na. W do dat -
ku na sze źró dła ma ją dość ni ską tem-
 pe ra tu rę. W su mie wy ko rzy sta nie
ener gii ge o ter mal nej jest u nas ni kłe,
za led wie oko ło 0,06 proc. cał ko wi te -
go za po trze bo wa nia ener ge tycz ne go
kra ju. Za kła dy ge o ter mal ne znaj du ją
się m.in. w Py rzy cach k. Szcze ci na,
Bań skiej Niż nej k. Za ko pa ne go, 
Mszczo no wie k. War sza wy, Słom ni -
kach k. Kra ko wa i w Star gar dzie Szcze -
ciń skim. 
Z któ re go źró dła ener gii od na wial nej
Po la cy ko rzy sta ją naj chęt niej? 
MS-Z: Z bio ma sy, bo jest naj ła twiej do -
stęp na inie wy ma ga kosz tow nych urzą -
dzeń. Do spa la nia w kot łach czy ko min -
kach się ga ją po drew no i od pa dy z je -
go prze ro bu, choć by po tzw. pe le ty, czy -
li na przy kład spra so wa ne wió ry. Spra-
 so wa ne resz tki zpro duk cji pa ne li sprze -
da je np. Bar li nek. Wy ko rzy stu je my tak -
że sło mę oraz ro śli ny z upraw ener ge -
tycz nych, np. szyb ko ros ną cą wierz bę.
Trze ba jed nak pa mię tać, że war tość
opa ło wa bio ma sy jest oko ło dwu krot -
nie mniej sza niż wę gla.
DK: W do dat ku część na u kow ców jest
zda nia, że wca le nie jest to eko lo gicz ne
źró dło ener gii. Te o re tycz nie ro śli ny te
pod czas fo to syn te zy po win ny wchło -
nąć z oto cze nia ty le dwut len ku wę gla,
ile wy dzie la ją po tem pod czas spa la nia,
ale nie któ rzy uwa ża ją, że tak, nie ste ty,
nie jest.
Od na wial ne źró dła nie za wsze są przy-
 jaz ne śro do wi sku?
DK: Nie za wsze, choć po win ny być.
Ciep łow nia w Star gar dzie Szcze ciń -
skim od kil ku lat wy ko rzy stu je wo dy
ge o ter mal ne. Po trzech la tach eks plo -
a ta cji ich tem pe ra tu ra z nie wia do mych
po wo dów spa dła do nie co po nad 
50 st. C. W efek cie kot ły emi tu ją wię cej
za nie czysz czeń, niż prze wi dy wa no.
Nie któ rzy twier dzą, że ne ga tyw nie na
śro do wi sko od dzia łu ją tak że du że si -
łow nie wia tro we: ha ła su ją i wpły wa ją
nie ko rzyst nie na mi gra cje pta ków.

MS-Z: Na pu sty ni Mo ja ve w Ka li for nii,
gdzie po sta wio no elek trow nię opar tą
na ogni wach fo to wol ta icz nych, wy gi -
nę ły wie wiór ki ziem ne i żółw pu styn -
ny. Wy ko rzy sty wa ły one do orien ta cji
w te re nie po le elek tro ma gne tycz ne,
któ re zo sta ło za kłó co ne przez elek trow -
nię. 
Każ de du że źró dło ener ge tycz ne wpro -
wa dza za kłó ce nia w śro do wi sku na tu-
 ral nym. Bar dziej eko lo gicz na jest ener-
 ge ty ka roz pro szo na, na przy kład do -
my i gos po dar stwa wy po sa żo ne we
włas ne źró dła ener gii.
Ma my od po wied nie wa run ki do po zy-
 ski wa nia ener gii z wia tru?
DK: Tyl ko na Po mo rzu, Su wal szczyź -
nie i w czę ści daw ne go wo je wódz twa
biel sko-bial skie go, gdzie śred nia rocz-
 na pręd kość wia tru wy no si 6 m/s. To
mi ni mum, ja kie go po trze bu ją si łow nie
wia tro we. Po zo sta ła część Pol ski, szcze -
gól nie po łud nio wa, nie jest wy star cza -
ją co wietrz na. W Eu ro pie w ener ge ty -
ce wia tro wej przo du ją Niem cy, Hisz-
 pa nia i Da nia, któ re w pa sie nad mor -
skim ma ją ku te mu ko rzyst ne wa run -
ki. 
MS-Z: Pro wa dzi łam po mia ry na da chu
bu dyn ku przy Nor wi da, w któ rym te -
raz roz ma wia my: pręd kość wia tru tyl -
ko spo ra dycz nie prze kra cza ła 4 m/s.
A ko rzy sta nie z ener gii wo dy? 
DK: Tu przo du je Fran cja, któ ra w pra -
wie 100 proc. wy ko rzy stu je spad ki rzek
i w pew nym stop niu pły wy mor skie.
My je steś my pod tym wzglę dem na
koń cu Eu ro py, choć ma my rzecz ny po -
ten cjał, zwłasz cza Wi sły i Od ry z do -
rze czem. 

Na sza ener ge ty ka jest prze sta rza ła,
wciąż opar ta na wę glu. Cze go wy ma-
 ga od nas Unia?
DK: 60 proc. ener gii wciąż po zy sku je -
my z wę gla, bo ma my go pod do stat -
kiem i na dal jest dość ta ni. Pod tym
wzglę dem, nie ste ty, przo du je my w Eu -
ro pie, wspól nie z Esto nią. Na sze prze -
sta rza łe elek tro ciep łow nie emi tu ją
mnó stwo dwut len ku wę gla i in nych
związ ków, wła ści wie ca łą tab li cę Men -
de le je wa, co skut ku je m.in. za py le niem
i efek tem cie plar nia nym. Unia zo bo -
wią za ła nas do pła ce nia kar, od 2020 ro -
ku, za prze kro cze nie do pusz czal nej
emi sji szko dli wych sub stan cji. Mu si -
my mo der ni zo wać elek tro ciep łow nie
i w wię kszym stop niu wy ko rzy sty wać
źró dła od na wial ne.
MS-Z: Do 2021 ro ku wszyst kie no wo
bu do wa ne do my w Eu ro pie bę dą mu -
sia ły speł niać stan dar dy ni skoe ner -
ge tycz ne, czy li zu ży wać 2-3 ra zy
mniej ener gii niż obec nie. Właś nie
roz po czy na my we Wroc ła wiu pra ce
nad ide al nym bu dyn kiem pra wie ze -
roe ner ge tycz nym, któ ry bę dzie miał
nie wiel kie za po trze bo wa nie na ener -
gię i bę dzie ją po bie rał tyl ko ze źró -
deł od na wial nych. Na ra zie two rzy -
my pro jekt bu dyn ku, któ ry w cią gu
czte rech lat po wsta nie przy ul. Dłu -
giej. Z da chem po kry tym ogni wa mi
fo to wol ta icz ny mi, któ re prze twa -
rza ją pro mie nio wa nie sło necz ne bez -
poś red nio na ener gię elek trycz ną,
z grun to wy mi wy mien ni ka mi ciep -
ła, czy li ru ra mi, przez któ re po bie -
ra my ciep ło z grun tu po ni żej stre fy
za ma rza nia. Na głę bo ko ści oko ło pię-

 ciu me trów pa nu je tam sta ła tem pe -
ra tu ra 8-10 stop ni, z któ rej mo że my
czer pać.
Nasz bu dy nek bę dzie tak że ogrze-
 wa ny pa syw nie: ma ko rzy stać z ener -
gii sło necz nej po przez od po wied ni
kształt i usy tu o wa nie wzglę dem słoń-
 ca, po przez od po wied nie prze szkle-
 nia i za sto so wa nie wła ści wych ma -
te ria łów. Przy kła do wo: ścia ny wy ko-
 na ne z ceg ły aku mu lu ją ciep ło w cią -
gu sło necz ne go dnia i od da ją je po -
tem w no cy. Od po wied nie ma te ria -
ły i usy tu o wa nie okien od po łud nia
poz wa la za osz czę dzić do 30 proc.
ener gii. Trze ba też pa mię tać o do -
brej izo la cji ścian, stro pów, pod łóg
i ja ko ści okien. Za si la nie ener gią od -
na wial ną źle za i zo lo wa ne go bu dyn -
ku nie ma sen su.
To bę dzie obiekt tyl ko dla na u kow -
ców?
MS-Z: Nie, to bę dzie rów nież bu dy -
nek po ka zo wy dla wszyst kich za in te -
re so wa nych. Nie tyl ko po mie ści la b-
o ra to ria i sa le wy kła do we, ale tak że
bę dzie moż na się tam do wie dzieć, jak
wpro wa dzić po dob ne roz wią za nia
u sie bie. 
DK: Pro wa dzi my te raz ba da nia nad
wy ko rzy sta niem ener gii sło necz nej do
chło dze nia po wie trza kli ma ty za cyj -
ne go. Ciep ło po zy ska ne ze słoń ca, a nie
ener gia elek trycz na na pę dza urzą dze-
 nie wy twa rza ją ce chłód. Dzię ki te mu
moż na bez uży cia kon wen cjo nal nych
urzą dzeń chłod ni czych utrzy mać wpo -
miesz cze niu kli ma ty zo wa nym od po -
wied nio ni ską tem pe ra tu rę. W Pol sce
to zu peł na no wość.

Ko rzy sta nie z ener gii słoń ca w na szym
kli ma cie ma sens?
MS-Z: W Pol sce usło necz nie nie wy no -
si oko ło 1600 go dzin rocz nie: przez ty -
le cza su słoń ce ope ru je w stop niu wy -
star cza ją cym do ogrza nia wo dy w na -
szych do mach. Gdy by wy ło żyć pół da -
chu do mku jed no ro dzin ne go ba te ria -
mi sło necz ny mi, to je steś my w sta nie
ogrzać ten dom. Te o re tycz nie, bo la tem
ma my 80 proc. ener gii ze słoń ca, a zi -
mą tyl ko 20 proc. W prak ty ce więc
w Pol sce ko lek to ry sło necz ne słu żą do
ogrza nia wo dy użyt ko wej głów nie la -
tem. Pół to ra me tra kwa dra to we go ko -
lek to ra wy star cza do ogrza nia wo dy
dla jed nej oso by. Sta ją się one co raz po -
pu lar niej sze wśród wła ści cie li do mków,
co raz wię ksze za in te re so wa nie ni mi
wy ka zu ją też za rząd cy wspól not, m.in.
spół dziel nie miesz ka nio we. Nie wszy -
scy już mon tu ją, ale co raz licz niej pro -
szą o eks per ty zy. 
Czy ciep ło zgro ma dzo ne la tem po przez
ko lek to ry moż na aku mu lo wać?
MS-Z: Moż na, ale, nie ste ty, jest to bar -
dzo kosz tow ne. Niem cy od lat 90. ogrze-
 wa ją w ten spo sób ca łe osie dla. La tem
ma ga zy nu je się ener gię po przez na -
grza nie wo dy w wiel kich zbior ni kach
umiesz czo nych głę bo ko w zie mi. Wo -
da ma 70-80 stop ni i zi mą jest roz pro -
wa dza na w grzej ni kach. W ten spo sób
Niem cy osz czę dza ją do 70 proc. ener -
gii. Ko rzy sta nie z ener gii sło necz nej jest
tam bar dzo do brze wi dzia ne: pań stwo
na wet w po ło wie do pła ca do tych roz -
wią zań. Pro szę się przy jrzeć choć by
do mom w po bli żu nie miec kich au to -
strad: nie mal na każ dym da chu są już
ba te rie sło necz ne. U nas na do fi nan -
so wa nie ze stro ny pań stwa mo gą li czyć
prze de wszyst kim du że in we sty cje, np.
ciep łow nie. Mniej si in we sto rzy do stęp
do do ta cji ma ją jesz cze bar dzo utrud-
 nio ny.
Ja kie no we po my sły zwią za ne z OZE
po ja wia ją się na świe cie?
MS-Z: Zjed no czo ne Emi ra ty Arab skie
pro jek tu ją mia sto, któ re w ogó le nie bę -
dzie emi to wać dwut len ku wę gla. 
DK: Kil ka lat te mu w Eu ro pie po wsta -
ła Trans-Me di ter ra ne an Re ne wab le
Ener gy Co o pe ra tion – Współ pra ca Re -
gio nu Mo rza Śró dziem ne go na rzecz
Ener gii Od na wial nej, któ ra pró bu je po -
łą czyć dzia ła nia na u kow ców, po li ty -
ków i fi nan si stów dla roz wo ju od na -
wial nych źró deł ener gii. Wy my śli li pro-
 gram De ser tec: w Af ry ce Pół noc nej,
zwłasz cza na Sa ha rze, ma po wstać ol -
brzy mia elek trow nia sło necz na, któ ra
przy współ u dzia le elek trow ni wia tro -
wych pro du ko wa ła by ener gię elek trycz -
ną prze sy ła ną li nia mi wy so kie go na -
pię cia do kra jów Eu ro py. Sza cu je się,
że do 2050 ro ku po kry ło by to 15 proc.
eu ro pej skie go za po trze bo wa nia na
ener gię elek trycz ną. 1

Roz ma wia łaANETAAUGUSTYN

AR TY KUŁ DO TO WA NY
PRZEZ WO JE WÓDZ KI
FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA
IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

Z wo dy, słoń ca, wia tru
W cią gu czte rech lat po wsta nie we Wroc ła wiu ide al ny bu dy nek, któ ry bę dzie
miał nie wiel kie za po trze bo wa nie na ener gię i bę dzie ją po bie rał tyl ko ze źró deł
od na wial nych – obie cu ją na u kow cy z Po li tech ni ki Wroc ław skiej

Pa kiet 3x20 dla Unii za kła da, 
że do 2020 ro ku o 20 proc. zo sta nie
zre du ko wa na emi sja ga zów 
cie plar nia nych (w sto sun ku do
1990 r.), o 20 proc. zmniej szo ne 
zu ży cie ener gii (w sto sun ku do 
pro gnoz) oraz 20 proc. ener gii 
bę dzie po cho dzić ze źró deł 
od na wial nych. 

Ener gie od na wial ne to ta kie, któ rych
za so by są nie o gra ni czo ne, sa me się
od na wia ją: słoń ce, wo da, wiatr, 
bio ma sa, ge o ter mia, pły wy mor skie,
spad ki rzek. Do nie od na wial nych
źró deł ener gii na le żą wę giel 
ka mien ny i bru nat ny, ro pa na fto wa,
gaz ziem ny.

Dr. inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa i dr inż. Dariusz Kwiecień
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W Polsce najlepsze warunki do uzyskania energii z wiatru są na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w części dawnego województwa
bielsko-bialskiego
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