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1. Wstęp
Każdy z nas korzysta z energii. Czy to w domu, siedząc przed komputerem, bądź
gotując coś dobrego, czy też jadąc do pracy samochodem. Energia elektryczna,
wytwarzana z węgla kamiennego bądź brunatnego, energia gazowa, czy energia
pozyskiwana ze spalania ropy naftowej. Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez energii.
Jednak źródła, z których korzystamy są najczęściej źródłami nieodnawialnymi. Są to
wspomniany węgiel kamienny/brunatny, gaz ziemny, ale też nie wspomniany uran,
wykorzystywany w elektrowniach jądrowych. Zdefiniujmy pojęcie nieodnawialne źródła
energii.
Nieodnawialne źródła energii, to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się
w krótkim czasie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów.
Największy wzrost zapotrzebowania na energie z tych źródeł przypada na XIX i XX w.
Wtedy to wzięła swój początek wielka rewolucja przemysłowa. Po niej kolejno
następowały rewolucja naukowo-techniczna, elektroniczna i informatyczna. To
doprowadziło do maksymalnego wykorzystania surowców, dzięki którym wytwarzana
jest energia. Chociaż poziom życia znacznie się polepszył, wszystkie jego dziedziny
stały się dużo wygodniejsze, to jednak nasze środowisko mocno na tym ucierpiało. Już
od początków XX w. ekolodzy bili na alarm. Wtedy nikt nie brał tego na poważnie.
Dzisiaj już jest niestety za późno. Prognozy dotyczące zasobów nieodnawialnych źródeł
energii są zastraszające. Według naukowców, już za 50 lat może skończyć się ilość ropy
naftowej, która obecnie zaspakaja potrzeby całego globu. A jak wiemy technika nadal
idzie do przodu. Dlatego też, wielkie koncerny prześcigają się w znalezieniu
alternatywnych źródeł energii. A już od niepamiętnych czasów człowiek takowe
wykorzystywał.
Do czasu, kiedy zaczął się bum energetyczny, człowiek korzystał z darów natury.
Słońce dawało ciepło, woda napędzała niektóre maszyny oraz dawała możliwość
szybkiego transportu. Drewno zaś, spalane, dostarczało niezbędnego ognia do
przyrządzenia posiłków. Człowiek nie był także obojętny wobec siły wiatru, z którego
chętnie korzystał. Tak więc słońce, wiatr, wodę i drewno będziemy nazywać
odnawialnymi źródłami energii. Spróbujmy tak jak wcześniej, zdefiniować pojęcie
odnawialnych źródeł energii.
Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z
długotrwałym ich deficytem. Chociaż nie można definitywnie stwierdzić, że energia
odnawialna jest przyjazna dla środowiska, to na pewno nie szkodzi w takim stopniu, jak
energia nieodnawialna. Po wielkich konferencjach i wiecach międzynarodowych,
zaczęto znowu pozytywnie patrzyć na tego rodzaju energię. W państwach powstają coraz
to nowsze programy propagujące te alternatywne sposoby. Zobaczmy czym są i jak
działają odnawialne źródła energii, a następnie zastanówmy się, czy któreś z nich można
zastosować w naszym regionie.
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2. Odnawialne źródła energii

a) Energia słoneczna

Słońce, jedna z miliardów gwiazd w naszej Galaktyce, jedno z nielicznych źródeł
bezpłatnej, czystej energii, o niewyczerpalnych zasobach, stosunkowo wszędzie
dostępne. Ilość energii słonecznej jest dziesięć tysięcy razy większa niż zużycie energii z
paliw kopalnych przez wszystkie kraje świata. Energia promieniowania słonecznego
stanowi największe źródło energii, którym dysponuje człowiek. Prawie cała energia
(99%) generowana jest w jądrze Słońca. Źródłem energii promieniowania słonecznego
są procesy nuklearne syntezy jąder wodoru. Promieniowanie elektromagnetyczne
emitowane z powierzchni słońca rozchodzi się w przestrzeni kosmicznej we wszystkich
kierunkach. Największym jednak problemem nie jest pozyskiwanie energii lecz jej
zmagazynowanie i wykorzystanie we właściwym czasie. Energia słoneczna może być
przetwarzana na prąd i ciepło. Wykorzystywana jest głównie w rolnictwie,
ciepłownictwie (cieplne kolektory słoneczne) oraz elektroenergetyce (ogniwa
fotowoltaiczne).
Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energie cieplną służą
kolektory słoneczne. Wychwytują one energię słoneczną i zamieniają na energię cieplną.
Są zazwyczaj instalowane w dachach, choć istnieje możliwość montażu na ścianie
południowej budynku lub na ziemi. Należy pamiętać, ze musimy zapewnić jak
najdłuższe operowanie słońca na płytę kolektora. Optymalny jego kąt nachylenia do
poziomu wynosi 45 stopni. Kolektory są najczęściej stosowane do podgrzewania wody
użytkowej, rzadziej do ogrzewania domu. Ogrzewanie przy pomocy słonecznych
kolektorów termicznych jest konkurencyjne do ogrzewania elektrycznego, szczególnie
na południu Europy. W Polsce w latach 2004/2005 było zainstalowanych przeszło 35 tys.
m2 kolektorów cieczowych.
Urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na
energie elektryczną jest ogniwo fotowoltaiczne. Zainteresowanie systemami
fotowoltaicznymi szybko wzrasta, ponieważ przetwarzają one promieniowanie słoneczne
bezpośrednio na energię elektryczną, bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń, hałasu i
innych czynników wywołujących niekorzystne zmiany środowiska. Wykorzystują one
półprzewodnikowe złącza typu p-n w których pod wpływem fotonów, o energii większej
niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do
obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Powoduje to pojawienie się różnicy
potencjałów czyli napięcia elektrycznego. Systemy fotowoltaiczne wykorzystywane SA
na obszarach niepodłączonych jeszcze do sieci elektrycznej. W ostatnich latach
szczególny nacisk, głównie w krajach wysoko uprzemysłowionych, kładziony jest na ich
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rozwój podłączonych do sieci elektroenergetycznej, ponieważ zapewniają one
długofalową redukcja zużycia paliw kopalnych i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Energia słoneczna wykazuje wiele zalet. Spośród źródeł niekonwencjonalnych
wykazuje najmniejszy ujemny wpływ na środowisko, ma nieograniczone zasoby, jest
wszechobecna, i możliwa jest jej bezpośrednia konwersja na inne formy energii. Do wad
energii słonecznej zaliczyć należy cykliczność (dotyczy to nierównomierności zarówno
w skali dziennej jak i rocznej), znaczne rozproszenie zależne od pory roku, zależność
wartości natężenia promieniowania słonecznego od kąta padania promieni słonecznych,
zależność od warunków atmosferycznych oraz wysoki koszt urządzeń umożliwiających
jej konwersje.

b) Energia ziemi

Energia geotermalna to jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii
zgromadzonych w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne.
Mówi się, ze nośnikiem tej energii jest woda i para wodna. Polega na wykorzystaniu
cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i
sejsmicznej. Energia ta jest praktycznie niewyczerpalna w wyniku jej przenoszenia z
wnętrza ziemi przez przewodzenie i konwekcje. Wśród bezpośrednich sposobów
wykorzystania energii geotermalnej dominuje ciepłownictwo, kąpieliska, pompy ciepła,
szklarnie, hodowle ryb, przemysł.
Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnie ziemi wód
geotermalnych. Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana
systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu
zamkniętym). W celu ich wydobycia na powierzchnie wykonuje się odwierty do
głębokości zalegania tych wód. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania
energii geotermalnej jest budowa ciepłowni geotermalnej. Taka ciepłownia dostarcza
bezpośrednio do odbiorców wodę z wnętrza Ziemi a odprowadza wychłodzoną wodę z
powrotem do jej wnętrza. Innym sposobem wykorzystania energii wód geotermalnych
jest działanie pompy ciepła. Polega ono na czerpaniu energii z wód geotermalnych,
kumulowaniu jej i przekazywaniu do wymiennika ciepła. Tak pozyskana energia może
być wykorzystana na ogrzanie wody użytkowej lub budynku. Kolejnym zastosowaniem
energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. Woda w skutek wysokiej
temperatury skał przechodzi w suchą, przegrzaną parę. Taka sucha para może być
zastosowana bezpośrednio do napędu turbiny. Jednak przeważnie uzyskana para wodna
jest wilgotna i może być przyczyną korozji łopatek turbiny. Dlatego wymagane jest
zastosowanie separatora i oddzielania wody od pary. Produkcja energii elektrycznej ze
źródeł geotermicznych jest opłacalna jedynie w przypadku źródeł szczególnie gorących.
Elementem krajobrazu (szczególnie Islandii) są gorące źródła tzw. gejzery, które
wykorzystuje się jako źródło ogrzewania i ciepłej wody. Wyrzucają one gwałtownie
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slup gorącej wody i pary wodnej o temperaturze około 100 stopni Celsjusza na wysokość
30-70m.
Aktualnie trwają badania nad EGS (ang. Enhaced Geothermal Systems). EGS
korzysta z faktu, ze na głębokości kilku kilometrów pod powierzchnią Ziemi znajdują się
gorące skały. Wykonywane są odwierty i pompowana jest zimna woda pod dużym
ciśnieniem. Jej temperatura oraz ciśnienie powodują spękanie skał. Tam zostaje ona
ogrzana i jest wypompowywana. W miarę zbliżania się do powierzchni zmniejsza się
ciśnienie, uwalniana jest para wodna, która napędza turbinę produkującą prąd
elektryczny. Woda krąży w obiegu zamkniętym. Potencjał takiej instalacji jest ogromny.
Jak szacują naukowcy 2-3% energii zgromadzonej w skalach USA znajdujących się na
głębokości 3-10 km zapewniłaby 2500 razy więcej energii niż potrzebują mieszkańcy
USA. Nic więc dziwnego, ze prototypy działają już w USA, Australii, Francji i
Niemczech. Bardzo istotnym faktem jest to, że energia ta dostępna jest 24h/dobę w
każdym punkcie globu.
Wykorzystanie energii geotermalnej do wytwarzania energii cieplnej jest bardziej
opłacalne niż jej konwersja na energie elektryczną. Koszty jej wytwarzania są o połowę
niższe niż przy wytwarzaniu jej z węgla. Eksploatacja energii geotermalnej może
szkodliwie wpływać na środowisko co wynika z ewentualnej emisji szkodliwych gazów
(siarkowodór, radon oraz dwutlenek węgla). Występuje też niebezpieczeństwo korozji
urządzeń energetycznych. W Polsce oprócz zastosowań ciepłowniczych zasoby
geotermalne wykorzystuje się do celów leczniczych.

c) Energia wody
Energia wodna wykorzystuje energie mechaniczną płynącej wody. Obecnie energie
wodną możemy przetwarzać na energie elektryczną (hydroenergetyka) lub
wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn (turbiny lub koło wodne). Energię
mechaniczną wody możemy podzielić na energię przepływu rzek (energia kinetyczna i
potencjalna jest zamieniana w energię elektryczną) oraz energię mechaniczną oceanów
(ruchy masy wody, które zostały wywołane przez pływy, falowanie czy też różnice
gęstości).
Energię przepływu rzek wykorzystuje się do produkcje energii elektrycznej w
położonych na rzekach elektrowniach wodnych. Wykorzystuje się tu energie spadku
wód. Zgromadzona energia potencjalna wody, poprzez spiętrzenie przy pomocy zapory i
przepływu w kierunku dolnego poziomu zamieniana jest w energię kinetyczna
napędzającą turbinę. Wprowadzona w ruch turbina napędza generator wytwarzający
energię elektryczną, która dalej wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej. Turbina
jest tak zaprojektowana, aby odbierać w poruszającej się wodzie jak najwięcej energii.
Hydroelektrownie buduje się często w terenach górzystych, gdzie występuje dużo
opadów. Jezioro lub zbiornik wodny gromadzi wodę wysoko ponad elektrownią. Ilość
potencjalnej energii zależy od wysokości spadku wody. Wśród hydroelektrowni możemy
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wyróżnić elektrownie przepływowe (nastawione na wykorzystanie energii przepływu
wody), elektrownie zbiornikowe (przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny) oraz
elektrownie szczytowo-pompowe (znajdują się pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi
– górnym i dolnym). W Polsce takie elektronie znajdują się w dorzeczu Wisły, Odry i
rzek przymorza. Ich udział w produkcji energii elektrycznej to zaledwie 2,6%.
Alternatywne źródło energii mogą także stanowić pływy morskie. Siła pływów,
podobnie jak w zwykłej elektrowni wodnej, obraca turbiną połączoną z generatorem. W
korzystnych warunkach topograficznych możliwe jest wykorzystanie przypływów i
odpływów morza, oceanu. Ujście rzeki wpływającej do morza i wysokie jej brzegi
umożliwiają budowę zapory, pozwalającej na wpłynięcie wód morskich w dolinie rzeki
podczas przypływu i wypuszczenie ich poprzez turbiny wodne do morza podczas
odpływu. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się także energie fal morskich.
Elektrownie wykorzystujące przetworzony ruch fal morskich możemy podzielić ze
względu na lokalizacje: nadbrzeżne, przybrzeżne i morskie. Energia fal morskich
napędza turbiny wodne o powietrzne. W pierwszym rozwiązaniu woda morska pchana
kolejnymi falami wpływa zwężającą się sztolnią do położonego na górze zbiornika. Gdy
zbiornik napełni się wystarczająca ilością wody, wówczas przelewa się ona przez upust i
napędza turbinę sprzężoną z generatorem. Pop przepłynięciu przez turbinę woda wraca
do morza. W drugim rozwiązaniu zbiornik jest zbudowany na platformie na brzegu
morza. Fale wlewają się na podstawę platformy i wypychają powietrze do górnej części
zbiornika. Sprężone przez fale morskie powietrze wprawia w ruch turbinę napędzającą
generator. Instalacje tego typu zazwyczaj maja kilkadziesiąt kilometrów długości, dzięki
czemu mogą stanowić ochronę brzegu morskiego przed zniszczeniem (falochron).
Jednak efektywna konwersja energii fal morskich na elektryczna jest bardzo trudna.
Wykorzystuje się też różnice temperatur pomiędzy powierzchniową warstwą wody,
względnie ciepłą, a zimnymi wodami w warstwie głębszej. Jest ona możliwa na
obszarach równikowych. Wykorzystanie tej różnicy polega na zastosowaniu czynnika
roboczego, który paruje w temperaturze wody powierzchniowej i jest skraplany za
pomocą wody czerpanej z głębokości 300-500m. Czynnikiem takich jest amoniak, freon
lub propan. Cała instalacja wraz z generatorem znajduje się na pływającej platformie.
Energia elektryczna dostarczana jest na ląd kablem morskim. Jednak energia ta jest
wykorzystywana w niewielkim stopniu.
Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego
udziału w ogólnej jej produkcji ma wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Pozwala
zaoszczędzić tysiące ton węgla i sprawia, ze środowisko nie jest obciążone wieloma
szkodliwymi substancjami (dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek węgla). Ponadto
dzięki elektrownią wodnym regulowane są biegi rzek i budowane są zbiorniki wodne,
przez co wyrównują się przepływy i zmniejsza ryzyko powodzi. Rzeki oczyszczane są z
rumowiska, zwiększa się natlenienie, mineralizacja i fotosynteza wody oraz stwarzane są
nowe powierzchnie wodne idealne do wypoczynku i rekreacji. Jedna z zalet są także
niższe koszty eksploatacji niż w elektrowniach konwencjonalnych oraz niższe koszty
wytwarzania energii elektrycznej. Niestety takie elektrownie maja także swoje wady. Do
nich można zaliczyć: ingerencje w środowisko naturalne, zamulanie dna rzeki, zmiany
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poziomów wody powodują zjawiska osuwiskowe oraz abrazje brzegów, akumulacje
rumowiska (powoduje zmniejszanie się pojemności zbiorników), sedymentacja zawiesin
oraz uciążliwość hałasu.
Ogólnie każda megawatogodzina wyprodukowana w elektrowniach wodnych w
porównaniu do analogicznej wyprodukowanej w elektrowniach cieplnych opalanych
węglem zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Należy jednak pamiętać, że koszty
inwestycyjne budowy elektrowni wodnych znacznie przewyższają koszty budowy
elektrowni cieplnych, a ich budowa zazwyczaj związana jest z koniecznością regulacji
cieków wodnych.
d) Energia wiatru
Metoda produkcji energii polegająca na wykorzystaniu siły wiatru jest jedną z
najbardziej znanych oraz jedną z najstarszych w historii. Jak wykazuje wiele
zachowanych zapisków już starożytni Persowie w VI w. wykorzystywali młyny
wiatrowe do mielenia zboża. Najpopularniejszym chyba jednak przykładem będzie
Holandia, której wręcz symbolem stały się wiatraki. Pomagały one niegdyś tworzyć
poldery: połączone były ze specjalnymi urządzeniami, które osuszały teren.
Energia wiatrowa stosowana jest po dzień dzisiejszy. W ostatnich latach nastąpił
jej bardzo gwałtowny rozwój. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że wykorzystywany
w niej wiatr to zjawisko codzienne i powszechne oraz możemy być pewni, iż ten swego
rodzaju „surowiec naturalny” nigdy nie zostanie wyczerpany. Jest to dzięki temu jedna z
najbardziej ekologicznych metod. Wprowadzanie jej w coraz szerszym zakresie
spowodowane było w dużej mierze przymusem ograniczenia produkcji i emisji do
atmosfery dwutlenku węgla oraz różnych innych szkodliwych dla środowiska związków
chemicznych.
Współczesne elektrownie służą głównie do produkcji prądu. Aby było to możliwe
potrzebny jest nam wiatr energetycznie użyteczny. Konieczne jest nam więc wyjaśnienie
tego pojęcia. Otóż za wyżej wymieniony wiatr uważamy strumienie powietrza o
prędkości od około 5 m/s oraz nieprzekraczającej 30 m/s. Elektrownię wiatrową
nazywamy również „fermą”, gdyż wiele poustawianych obok siebie wiatraków
przypomina swego rodzaju plantację. Głównym elementem wiatraka jest wirnik. Zasada
jego działania to przemiana energii kinetycznej wiatru na energię mechaniczną, która
następnie przetwarzana jest na prąd elektryczny. Śmigło oraz cała aparatura wraz z
podłączonym do niej generatorem prądu umieszczone są na specjalnej metalowej wieży
wysokości 30 do 100 m. Śmigło składa się najczęściej z trzech płatów o długości około
40 – 45 m. Ze względu na bezpieczeństwo, elektrownie takie mają specjalne czujniki,
które dezaktywują ich pracę jeśli wiatr przekracza około 30 m/s (ponad 100 km/h).
Potrafią one również obracać się, dostosowując w ten sposób do kierunku obecnie
wiejącego wiatru.
Przeciwnie do tego jakby się mogło wydawać warunki do rozwoju tej dziedziny w
Polsce są bardzo duże, bo aż na 1/3 powierzchni kraju istnieją do tego odpowiednie
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warunki. Zróżnicowanie regionalne pod tym względem jest bardzo duże. Powstała nawet
specjalna mapa, która obrazujące podział Polski na strefy w zależności od przydatności
energetycznej danego obszaru. Wynika z niej, że najlepszym obszarem jest pas Pobrzeża
polskiego oraz północnowschodnia część Polski – Suwalszczyzna, a najgorszym
południe. Jednak ilość przeprowadzonych pod tym kątem badań, nie jest wystarczająca
by móc stwierdzić, że tylko te obszary nadają się pod budowę elektrowni wiatrowych. Z
tego co zdołano jednak ustalić korzystne warunki panują także w województwie
Warmińsko - Mazurskim oraz na Podkarpaciu. Pomimo tego rozwój tej gałęzi techniki w
Polsce w porównaniu z innym państwami Unii Europejskiej jest niestety bardzo niski.
Omówię teraz jak przedstawia się to na całości terytorium Europy. Rozwój jest tu
bardzo dynamiczny. Dla zobrazowania tego faktu wystarczy przytoczyć kilka danych. Na
początku XX w. moc zainstalowanych elektrowni wynosiła w sumie niecałe 500 MW. Po
dziesięciu latach liczna ta była już niemal dziesięciokrotnie większa. Liderem w zakresie
produkcji energii wykorzystującej ten rodzaj alternatywnego źródła są Niemcy (jako
ciekawostkę można uznać fakt, że na terytorium ich państwa panują zbliżone warunki,
jeśli chodzi o wiatr, do Polski), których łączna moc elektrowni przekracza 20 000 MW,
kolejnymi państwami są Hiszpania ponad 11 000 MW oraz Dania – 3 000 MW.
Na koniec należy także wspomnieć o negatywnych stronach energetyki wiatrowej.
Jest to przede wszystkim inwestycja bardzo droga. Koszty jej zainstalowania zwracają
się w zależności od mocy elektrowni od 5 do 25 lat, a więc de facto po dość długim
czasie. Oprócz tego wiatraki generują hałas, co na pewno jest uciążliwe dla lokalnej
ludności. Zmusza to również do instalowania elektrowni z dala od zabudowy. Oprócz
tego wiatraki wytwarzają niesłyszalne dla człowieka oraz szkodliwe dla jego układu
nerwowego fale – infradźwięki. Jednakże problem ten staje się coraz mniej istotny,
dzięki produkcji coraz to doskonalszych urządzeń likwidujących lub przynajmniej w
znacznym stopniu ograniczającym to zjawisko. Sceptycy twierdzą również, że wiatraki
szpecą okolice, przez co teren nadmorski staje się mniej atrakcyjny turystycznie. W
praktyce tak jednak nie jest. Gdyż sondaże i badania wykazały, że ludziom podobają się
wiatraki, jako nowoczesne urządzenia, postrzegają je także jako swego rodzaju symbol
danego otoczenia. Ekolodzy alarmują również, że przelatujące przez elektrownie
wiatrową ptaki mogą się o nią rozbijać i ginąć. Jednakże ten argument jest również mało
przekonujący, bo same statystyki wykazują, że zdecydowanie więcej ptaków ginie z
powodu instalowania masztów nadawczych czy też budowy wysokich budynków.
e) Energia biomasy
Ludzie od lat wykorzystują drewno jako paliwo. Jednakże sposób w jaki z niego
korzystali było wysoce nieopłacalny. Szczegóły zostawmy jednak na później. Póki co,
aby przejść dalej, potrzebujemy wyjaśnić co kryje się pod pojęciem biomasa. Otóż są to
wszelkie organiczne produkty roślinne (np. drewno), ale najczęściej zwyczajne odpadki,
takie jak: bardzo ważny surowiec, którym jest słoma oraz odpadki komunalne.
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Na początku chciałbym się właśnie skupić na wyżej wymienionej słomie. Jak już
wspomniałem, od kilku lat nazywa się ją surowcem, wcześniej traktowana ona była, jako
zwyczajny nieużytek. Została jej nadana nawet odpowiednia cena, która oscyluje wokół
100 - 130 złotych za tonę. Jest to źródło jak najbardziej odnawialne, bo przecież ilość
słomy, którą spalimy w tym roku, w przyszłym po zebraniu zbóż będzie w przybliżeniu
taka sama. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, iż ze względu na udział zbóż jako
roślin w procesie fotosyntezy, polegającym na pobieraniu z atmosfery dwutlenku węgla i
produkcji tlenu bilans przyrostu tego szkodliwego gazu, po spaleniu słomy jest równy
zeru.
Innym rodzajem biomasy jest tak zwane paliwo drzewne uszlachetnione. Stanowi
je głównie brykiet drzewny oraz pelety. Ten pierwszy ma postać walca lub kostki
(prostopadłościanu), utworzonego z drobno poćwiartowanego, a następnie sprasowanego
pod wysokim ciśnieniem drewna. Tworzy się go z niewykorzystanych i nieużytecznych
kawałków (wióry, zrzynki drzewne, trociny), powstałych podczas obróbki drewna.
Materiał ten jest o wiele bardziej użyteczny energetycznie niż zwyczajne drewno,
ponieważ zawartość w nim wody wynosi 6 – 8 % (w przypadku zwykłego, w zależności
od jego rodzaju 20 – 60%). Jego wartość energetyczna również jest ogromna, wynosi aż
20 GJ/t . Pelety (inaczej granulat) to także sprasowane, niewielkich rozmiarów granulki o
średnicy 6 – 25 mm. Zarówno brykiet jak i one są wygodne w transporcie,
magazynowaniu oraz eksploatacji. Wykorzystuje się je gównie do produkcji energii
cieplnej.
Skoro już o tym mowa warto by wspomnieć o kotłach na biomasę, które robią w
ostatnich latach wielką furorę. Otóż są to piece grzewcze, w przeciwieństwie do
klasycznych urządzeń tego typu (mających sprawność na poziomie około 20 %),
posiadające skuteczność pracy dwu- lub na wet trzykrotnie razy większą, bo aż 80 – 90
%. są one bardzo ekologiczne, gdyż nie emitują do atmosfery tak ogromnych ilość
gazów szkodliwych, ponieważ są one od razu dopalane w specjalne, przeznaczonej do
tego kolorze. Nowoczesna technika pozwoliła już nawet na skonstruowanie specjalnych
systemów elektronicznych, wyręczających człowieka w dorzucaniu drewek do kotła. Są
to jak na razie urządzenia bardzo drogie, jednak mimo to znajdują nabywców
(najprawdopodobniej wśród zabieganych lub leniwych i przede wszystkim bogatych
ludzi).
Na koniec należałoby jeszcze opisać biopaliwa. Ich zastosowanie na szerszą skalę
i zastąpienie nimi benzyny czy oleju napędowego w silnikach samochodowych to
obecnie największa bolączka, pracujących nad tym inżynierów. Należy pamiętać, że
paliwa nieodnawialne, jak sama nazwa wskazuje kiedyś się wyczerpią oraz, iż przede
wszystkim zanieczyszczają one atmosferę. Najlepszym rozwiązaniem tego byłoby
skonstruowanie samocho0du, napędzanego alternatywnym źródłem energii. Pytanie
tylko: jak to zrobić? Tak naprawdę już pojazdy na np. tzw. „biodiesel”. Bywa on
również nazywany diestrem – produkowanym na bazie oleju rzepakowego paliwem.
Koszt jego produkcji jest już nawet porównywalny do ceny oleju napędowego. Jednakże
w tym przypadku w grę wchodzi polityka; mianowicie państwo wprowadzając biopaliwa
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na szerszą skalę straciłoby lwią część dochodów z nakładanych na benzynę itd.
podatków. Miejmy jednak nadzieję, że podejście do ekologii naszych decydentów w
najbliższym czasie zmieni się na lepsze.
Jako podsumowaniu pozostało mi tylko krótko przybliżyć wady i zalety biomasy.
Na pewno największym jej plusem jest o wiele mniej szkodliwe oddziaływanie na
środowisko. Jak już wspomniałem, zerowy bilans emisji dwutlenku węgla podczas
spalania itd. Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy również marnotrawieniu np.
nadwyżek żywności, które mogą być spalane. Zdecydowaną wadą i główną przeszkodą
w rozwoju tego rodzaju alternatywnego źródła energii jest mniejsza niż w przypadku
paliw kopalnych wartość energetyczna biomasy.
3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Tak więc wiemy już czym są odnawialne źródła i co dają, a dają sporo. Nie będziemy
tutaj kolejny raz ich wypisywać, tu byłoby nieco nudne. Zastanówmy się jednak, które z
nich najkorzystniej można zastosować w naszym mieście.
Najlepszymi metodami uzyskania dodatkowej energii, są siła wiatru i energia
promieni słonecznych. To właśnie na tych dwóch źródłach skupmy się całkowicie. Jak
niektórzy z Was zauważyli, można zobaczyć baterie słoneczne na budynkach i w naszym
mieście. Jednakże temat odnawialnych źródeł energii nie jest dobrze znany wśród
mieszkańców (na podstawie wywiadu najbliższego środowiska – rodziny, sąsiadów).
Aby coś było dobrze przyjęte, musi być dobrze zareklamowane.
Do kogo i dlaczego?
Dlaczego w ogóle o tym mówić, skoro jest dobrze tak jak jest. No, właściwie to
nie jest dobrze. Środowisko cierpi z powodu ciągłego spalania i dostających się do
atmosfery po tym pozostałościach. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że istnieje coś takiego
jak odnawialne źródła energii, a jeśli już wiedzą, to wydaje im się że jest to dla nich
nieosiągalne. Nic bardziej mylnego.
Proponujemy, by działania promocji odnawialnych źródeł energii skierować do
wszystkich osób posiadających własny dom prywatny, działkę, bądź też firmę czy
przedsiębiorstwo. Mieszkańcy bloków, niestety nie mają takich możliwości jak wyżej
wymienieni, co nieznaczny że i do nich to ma nie docierać.
Pierwszym podstawowym elementem jest oszczędność pieniędzy, gdyż dzięki
energii wiatru czy słońca, w pewnym stopniu zmniejszymy zużycie energii z
nieodnawialnych źródeł (spalanie węgla).
Drugą rzeczą jest na pewno promowanie tego typu sposobu uzyskiwania energii,
przez co zachęcanie inwestorów do otwierania w pobliżu (lub w mieście) miasta fabryk
tworzących np. potężne wiatraki.
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Trzecią sprawą jest działanie tzw. „łańcucha wydarzeń”. Jeśli w naszej gminie
zaczniemy promować i stosować pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,
prawdopodobieństwo wykorzystania tego przez innego gminy gwałtownie wzrośnie.
Dzięki temu kolejne miasta, gminy, powiaty a nawet województwa zaczną i u siebie
różnego rodzaju reklamy. Wszystko to prowadzi to upowszechniania się oszczędności
energii może i na skalę światową.
Może się to wydawać tylko zwykłymi mrzonkami, gadaniem, czy czystym
szaleństwem. A czy nie jeden mały kamyk, przesunięty przez podmuch wiatru nie
wywołuje całej lawiny?
Dlaczego więc nie być pierwszymi z pierwszych?
Od czego zacząć?
Głównym problemem jest to, w jaki sposób dotrzeć skutecznie do ludzi. Każdy z
nas korzysta z innych źródeł informacji, także zadanie nie jest łatwe.
Aby dotrzeć do jak największej liczby ludności jaworznickiej, wykorzystajmy
maksymalnie wszystkie możliwości, których jest bardzo wiele.
Pierwszym i teraz jednym z najpowszechniejszych dzisiaj sposobów
przekazywania informacji jest Internet. Stworzenie przyjaznej dla oka i niezbyt naukowo
napisanej strony internetowej to podstawa. Większość ludzi ma dość czytania ‘uczonego
gadania’, potrzeba czegoś co do nich trafi. Oczywiście nie może być to bełkot, lecz coś
łatwo strawnego. Przejrzystość i czytelność strony, prosta ale niebanalna grafika i od
razu odbiorca poczuje się szanowany, i w ciekawy sposób zapraszany do przeglądnięcia
zawartości.
Drugim sposobem, lecz nie gorszym jest prasa. Stworzenie biuletynu
informacyjnego, dodawanego do lokalnych gazet, wydawany chociaż raz w miesiącu, na
pewno zda egzamin. Musi być on, tak jak w przypadku strony, dobrze zaprezentowany.
Zawierać co najmniej 5 stron i interesujące artykuły napisane w przystępny sposób.
Kolejnym źródłem informacji jest telewizja. Trafia ona do tysięcy odbiorców. Krótkie
informacje, wzbudzające ciekawość, powinny mówić o alternatywach pozyskiwania
energii.
Również plakaty rozwieszone na przystankach, słupach informacyjnych, czy
miejscach pracy (np. w urzędzie miejskim, urzędzie skarbowym, marketach), są dobrym
rozwiązaniem. Tylko o czym one powinny informować? Żeby nie stać się monotonnym,
i nie otaczać mieszkańców zewsząd informacjami o odnawialnych źródłach energii,
należy na nich umieścić zabawne hasła zachęcające mieszkańców do dyskusji na stronie
internetowej (wcześniej przygotowanej) bądź osobiście na spotkaniach w bibliotece
miejskiej.
Kto powinien prowadzić takowe spotkania? Czasami goście zaproszeni na taką
okazję (specjaliści od pozyskiwania i gospodarowania energią), czasami młodzi ludzie,
którzy mogliby przedstawić swój punkt widzenia, czasami nawet zwykły mieszkaniec,
który wie więcej na ten temat. Spotkania te byłyby nie tylko zwykłymi wykładami, ale
przede wszystkim dyskusjami co i jak należy promować. Informacją od lokalnej
społeczności, jak to wszystko przebiega, i jakie są zastrzeżenia bądź uwagi.
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Metoda spotkań jest na tyle pomocna, ponieważ bezpośrednio od mieszkańców
dowiadujemy się czego oni oczekują od nas, promotorów całego przedsięwzięcia.
Dlatego też nie poddawajmy się, twórzmy, realizujmy i reklamujmy! Każdy z nas
może zadbać o środowisko. Kiedy już tysiące „mnie jednego” będzie dalej podawało
pomysł, stworzymy społeczeństwo wrażliwe na niszczenie środowiska, oraz oszczędność
energii, która jest nam tak potrzebna. Dlatego pamiętajmy o kamyku, i do dzieła!
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