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Do 20.03.2016 – ostateczny termin uzyskania zaliczenia 
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Temat nr 1 

 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Podstawowe oznaczenia  
  
-         długość (l) 
-         masa (m) 
-         siła (F) 
-         temperatura (T, θ, τ )    
-         pole powierzchni (A) 
-         czas (t) 
-         gęstość  ( ) 
-         współczynnik przewodzenia ciepła ( ) 
-         współczynnik przenikania ciepła (U) 

Wybrane oznaczenia stosowane w energetyce 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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-         siła [N] 
-         masa [kg] 
-         czas [s] 
-         długość [m]  
-         temperatura [°C, K] 

-         energia [J] 
-         moc [W] 
-         gęstość  [kg/m3, kg/dm3, g/cm3 ] 
-         współczynnik przewodzenia  [W/(mK)]  
-         współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]  
-         ciepło właściwe cp= J/(kgK)  
-         strumień ciepła na jednostkę powierzchni q [W/m2] 
 

Wybrane jednostki stosowane w energetyce 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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CIEPŁO 
 
 
Ciepło jest jedną z wielu możliwych postaci energii.  
Odczuwalny stan energetyczny często określa się niesłusznie jako „ciepło”.  
 
Prawidłowo powinno się to określać jako temperaturę.    
 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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TEMPERATURA  
 
 
w technice podaje się zazwyczaj w stopniach Celsjusza  [C], w fizyce 
w Kelwinach [K].  
1[K] odpowiada różnicy temperatury 1[C]. 
  
 
Temp. topnienia lodu 273K lub 0 C 
Temp. wrzenia wody 373 K lub 100 C 
  
 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Punkty stałe na skali temperatury 

Skala Kelwina:         - zero absolutne                                 0K 

                                 - temperatura topnienia lodu         273K 

                                 - temperatura wrzenia wody          373K 

Skala Celsjusza      - zero absolutne                            -273C 

                                - temperatura topnienia lodu            0C      

                                - temperatura wrzenia wody         100C 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura – skala Celsjusza  

Oznaczenie: t  

Jednostka: ºC  

0ºC – odpowiada temperaturze 
krzepnięcia wody lub temperaturze 
topnienia lodu  

 

100ºC – odpowiada temperaturze wrzenia 
wody lub temperaturze kondensacji pary 
wodnej przy ciśnieniu 1013 mbar  
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[Źródło 3] 

 

Rys. Skala temperatury Celsjusza.  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Rys. Skala temperatury.  
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[Źródło 3] 

 

Temperatura – skala Kelvina 
Oznaczenie: T  

Jednostka: K 

 

 Skala Kelvina 

nazywana jest również 
bezwzględną skalą 
temperatury, ponieważ                                            
wychodzi z temperatury zera 
bezwzględnego (0 K) - nie ma 
ujemnych temperatur.  

T = t + 273,15 [K]  

Różnica temperatury: 1 K = 1°C  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura – strefy klimatyczne  

Temperatury obliczeniowe 
powietrza zewnętrznego dla 
okresu zimowego wg polskiej 
normy PN-82/B-02403 

 lub załącznika do  normy  

PN-EN 12831:2006 : 

 „ Instalacje ogrzewcze w 
budynkach.Metoda obliczania 
projektowego obciążenia 
cieplnego” 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura – strefy klimatyczne  

Projektowana temperatura zewnętrzna wg normy PN-EN 12831 odpowiada 
obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z normą              
PN-82/B-02403  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura odczuwalna 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura w ciągu roku  

W Warszawie (III strefa klimatyczna), w okresie od 1951 – 2000 roku, średnio w 
roku występowały:  

 69 dni o temperaturze w zakresie od 10 do 15°C  

 134 dni z temperaturami od 0 do 10°C (od sierpnia do czerwca)  

    62 dni o temperaturze od -10 do 0°C (od października do kwietnia)  

    8 dni o temperaturze poniżej -10°C (od listopada do marca) 

 

 Źródło: „Warunki odczucia cieplnego określone na podstawie temperatury średniej dobowej 
(na przykładzie Warszawy)” z Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urszula Kossowska-Cezak. Borgis - Balneologia 

Polska 1-2/2005, s. 49-55  
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Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura w ciągu roku 

57 oC 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura zewnętrzna 
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Punkt rosy, ok. 57oC 

Zakres kondensacji kotła 

Temperatura w ciągu roku 
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Wielkości fizyczne - energetyka 
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Rys. Wykres temperatury wody na 
zasilaniu i powrocie instalacji grzewczych 
zaprojektowanych na 75/65 i 55/45°C, w 

zależności od temperatury zewnętrznej.  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Temperatura wewnętrzna 

Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą, a temperatury 
obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie [p] 
 

 

Gdy na powierzchnię A wynoszącą 1m2  działa siła F o 

wartości 1 N, wówczas powstaje ciśnienie 1 N/m2  = 1Pa 

 

Oznaczenie: p  

Jednostka: Pa (MPa, bar, mbar)  

 

p = F / A [N/m2 = Pa]  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie 

W technice ciśnienie podawane jest 
najczęściej jako nadciśnienie pe w 
stosunku do ciśnienia normalnego 
(otoczenia) pamb = 1013,25 mbar 
(ok. 1 bar), które zależy od wysokości 
nad poziomem morza.  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie bezwzględne  
 
  -pabs odnosi się do 0 hPa – absolutna próżnia  - jest sumą ciśnienia 
normalnego i nadciśnienia 
 
 
 
Nadciśnienie  
 
– pn – to różnica ciśnienia atmosferycznego pomiędzy ciśnieniem 
bezwzględnym a ciśnieniem panującym.  

Ciśnienie 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie bezwzględne p abs jest  

sumą ciśnienia normalnego  

p amb (otoczenia lub odniesienia) i  

nadciśnienia pe.  

 

pabs = pamb + pe [Pa]  

pe = pabs – pamb [Pa] 

pabs - ciśnienie bezwzględne [bar]  

pamb –ciśnienie otoczenia [bar]   

pe – nadciśnienie [bar]  

Ciśnienie 
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Rys. Zakresy ciśnień 

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie 

[Źródło 3] 

Ciśnienie a temperatura wrzenia 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Równoważniki 

jednostek 

 

1 bar =  

105 N/m2 

 

1 at = 

1 kG/cm2 

 

1 atm. =760 
Tr = 760 mmHg 

Słupek rtęci 

mm Hg = Tr 

 

Słupek 

wody 

m H2O 

 

1 Pa = 1 

N/m2 

 

1  10-5 

 

1,02  10-5 

 

9,87  10-6 

 

0,0075 

 

1,02  10-4 

 

1 bar 

 

1 

 

1,0197 

 

0,9869 

 

750 

 

10,20 

 

1 at 

 

0,980665 

 

1 

 

0,96784 

 

735,56 

 

10,00 

 

1 atm 

 

1,013 

 

1,033 

 

1 

 

760 

 

10,33 

 

1 mm Hg 

 

1,330  

10-3 

 

1,360  

10-3 

 

1,316  10-3 

 

1 

 

0,0136 

 

1 m H2O 

 

0,0981 

 

0,1000 

 

0,0968 

 

73,6 

 

1 

 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie w cieczach  

Ciśnienie hydrostatyczne  

phydr – jest to ciśnienie jakie wywiera na ciało zanurzone w wodzie 
znajdujący się nad nim słup cieczy.  

Zależy od:  

- wysokości słupa cieczy h [m], który oddziałuje na ciało  

- gęstości cieczy ρ [kg/m3], w której ciało się znajduje  

- przyspieszenia ziemskiego g [m/s2]  

 

Phydr = ρ * g * h [Pa]  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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[Źródło 3] 

 

Ciśnienie hydrostatyczne.  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie w cieczach 

 

Gdzie panuje większe ciśnienie, w punkcie A1 czy A2 ?  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie w cieczach 

Kształt naczynia, jego przekrój poprzeczny czy ilość cieczy, nie mają 
wpływu na wartość ciśnienia. Jest to tzw. paradoks hydrostatyczny. 

 Rys. Paradoks hydrostatyczny - jednakowe ciśnienie w nieruchomych 
cieczach, niezależnie od przekroju poprzecznego i kształtu rury.  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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[Źródło 3] 
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Ciśnienie w cieczach 

Zasada naczyń połączonych 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciśnienie w naczyniach połączonych  

Poziomnica wężowa  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Zasada lewara ssącego 

 Zbiornik, np. grzejnik, można opróżnić za pomocą węża ułożonego 
ponad wyżej położoną przeszkodą, o ile odpływ węża jest ułożony niżej 
niż przyłącze opróżnianego zbiornika. Takie „urządzenia” nazywa się 
syfonem (lewarem ssącym).  

 

W stosunku do najwyżej położonego                                                                                   
punktu, syfon zawiera dwa różne                                                                                
słupy wody z różnymi ciśnieniami                                                                               
hydrostatycznymi, które wywołują                                                                                             
w górnym zakresie ujemne                                                                         
nadciśnienie (podciśnienie).  

Ciśnienie w naczyniach połączonych  

Rys. Zasada lewara ssącego.  [Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Rozchodzenie się ciśnienia  

Ciśnienie w naczyniach połączonych  

Ciecze i gazy przyjmują zawsze kształt naczynia, w którym są zamknięte.  

W cieczach i gazach ciśnienie rozprzestrzenia się równomiernie we wszystkie 
strony. Ciecze nie dają się w sposób znaczący ścisnąć i są uważane za 
nieściśliwe – nieznaczna zmiana objętości cieczy na skutek działania ciśnienia.                                           
Z tego względu konieczne jest stosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania 
i wody użytkowej przeponowych naczyń wzbiorczych.  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 

 

Rys. Rozprzestrzenianie się ciśnienia w cieczach (i gazach). 
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Energia cieplna  

Aby zwiększyć temperaturę określonej ilości wody, należy doprowadzić 
energię cieplną. 

Energia jest konieczna do wykonania pracy. Energia cieplna zawarta w 
określonej substancji lub ciele nie może być utożsamiana z temperaturą tej 
substancji lub ciała.  

 

 

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Energia występuje w różnych formach, jako:  

- energia elektryczna  

- energia jądrowa  

- energia mechaniczna  

- energia cieplna  

- energia promieniowania  

- energia chemiczna 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Aby podwyższyć temperaturę 
1 kg substancji o 1 K, jest 
wymagana określona ilość 
ciepła Q. 

Zależy ona od rodzaju 
substancji i określa się ją jako 
ciepło właściwe c tej 
substancji.  

Pojemność cieplna substancji 
nie jest stała, lecz zmienia się 
w zależności od ciśnienia i 
temperatury  

Ciepło właściwe  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciepło jest równoważne pracy, podaje się je w Watosekundach [Ws] 
lub w Dżulach [J]  
  
 
 

 
1Ws = 1J          
1kWs = 1kJ 
1kWh = 1000Wh =3600kJ  
1kcal = 4,167kJ= 1,163Wh  

Energia cieplna  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ilość ciepła (energia cieplna), jaka jest potrzebna żeby podgrzać 
określoną substancję, zależy od jej ciepła właściwego, masy i od wzrostu 
temperatury.  

Q = m x c x ΔT [J]  

 

Q – ilość ciepła (energia cieplna) [J=Ws; Wh] 

 m – masa [kg] 

 c – ciepło właściwe [J/(kgK) = Ws/kgK]  

ΔT – różnica temperatury [K]  

Energia cieplna  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Przykład. 

160 l wody należy podgrzać z 10ºC do 55 ºC. Ile energii cieplnej jest 
potrzebne w tym celu.  

 

Dane: 

m = 160 kg 

c = 1,163 [Wh/kgK]  

ΔT = [55-10] = 45ºC 

 

Szukane Q w Wh 

 

Ф = m x c x ΔT m = 160 [kg] * 1,163[Wh/kgK] * 45[K] = 8373,6 [Wh] 

40 20.01.2016 Systemy energetyczne 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Moc cieplna (strumień cieplny), jest to ilość energii cieplnej dostarczonej 
w jednostce czasu (w danej „chwili”).  

 

Ф = Q / t [W]  

 

Ф – wydajność cieplna (strumień cieplny) [W]  

Q – ilość ciepła [J = Ws]  

t – czas [s]  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Jeżeli wodę przepływającą przez urządzenie grzewcze trzeba w określonym 
czasie podgrzać do żądanej temperatury, to wydajność cieplną tego 
urządzenia (moc grzewczą), można obliczyć w następujący sposób: 

 Ф = Q / t = m x c x ΔT / t 

 Ф = (m / t) x c x ΔT                      

m / t = m – natężenie przepływu masowego, (strumień masy) [kg/s]  

Ф = m x c x ΔT  

Ф – moc cieplna [W = J/s]  

m – natężenie przepływu masowego (strumień masy) [kg/h] 

 c – ciepło właściwe [J/(kgK) = Ws/kgK = Wh/kgK] 

 ΔT – różnica temperatury [K] t – czas [s] 

 

Moc cieplna 

. 
. 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Przykład. 

Ile wyniesie natężenie przepływu wody w rurociągu na zasilaniu i 
powrocie z instalacji grzewczej. Temperatura wody zasilającej 
ogrzewanie wynosi 70°C, na powrocie do kotła 55°C (z instalacji); moc 

grzewcza kotła 10 kW.  

Dane: 

Ф = 10 [kW] = 10 000 [W] 

ΔT= 70 – 55 = 15 [°C] = 15 [K]  

c = 1,163 [Wh/kgK] 

Szukane: 

m = ? [kg/h]  

Ф = m x c x dT m = Ф / (c x dT) m = 10 000 / (1,163 x 15) = 573,2 m = 
573,2 [kg/h]  

 

 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Przykład. 

W urządzeniu grzewczym znajduje się 550 kg wody. Należy ją w godzinę 
podgrzać z 10 °C do 65 °C . Jaka powinna być wydajność kotła 

grzewczego? 

Dane: 

m = 550 kg/h 

c = 1,163 [Wh/kgK]  

ΔT= 65 – 10 = 55 [°C] = 55 [K]  

Szukane: Q kW 

 

Ф = m x c x ΔT m =  550 [kg/h]*1,163 [Wh/kgK] * 55 [K] = 35180,75 W 

Ф = 35,18 kW 

 

 

. 

. 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciepło topnienia i parowania 

 Stan skupienia materii zależy od sił wiązania między poszczególnymi 
cząsteczkami oraz od ich energii ruchowej. Wyróżniamy trzy stany 
skupienia: stały, ciekły i gazowy  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Zmiana stanu skupienia następuje przy zawsze 
niezmiennej temperaturze.  

Doprowadzając energię:  

ciało stałe  ciecz  para  

Uwolnienie ciepła:  

gaz  ciecz  stan stały  

(kondensacja: gaz  ciecz )  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Topnienie – krzepnięcie  

Ciepło topnienia lub krzepnięcia s, jest to ilość ciepła jaka jest 
potrzebna, lub jaka jest uwalniana, gdy 1 kg substancji zmienia 
stan skupienia ze stałego na ciekły (topnienie) lub z ciekłego na 
stały (krzepnięcie).  

Q = m x s  

Q – ilość ciepła [kJ lub Wh]  

m – masa [kg]  

s – ciepło topnienia [kJ/kg lub Wh/kg]  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Parowanie – kondensacja  

Ciepło parowania lub kondensacji r, to ilość ciepła jaka jest 
potrzebna lub uwalniana, gdy 1 kg substancji przy stałym ciśnieniu 
zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy (parowanie) lub z 
gazowego na ciekły (kondensacja). 

  

Q = m x r  

 

Q – ilość ciepła [kJ lub Wh]  

m – masa [kg] 

 s – ciepło parowania [kJ/kg lub Wh/kg]  

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Ciepło topnienia i parowania różnych substancji  

[Źródło 3] 

Wielkości fizyczne - energetyka 
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Zadanie 1. 

Ile energii cieplnej jest potrzebne do ogrzania 120 litrów wody od 
temperatury 5°C do 45°C ?  

 

Zadanie 2.  

W podgrzewaczu pojemnościowym znajduje się 300 litrów wody 
użytkowej. Pompa ciepła pracuje z mocą grzewczą 8 kW. Ile czasu 
zajmie jej ogrzanie wody w zbiorniku od 10 do 55°C ?  

 

Zadanie 3. 

Z jaką mocą grzewczą pracuje kocioł (w danej chwili), jeśli woda 
zasilająca ogrzewanie ma temperaturę 60°C, powracająca z instalacji: 
50°C, a natężenie przepływu wynosi 0,31 kg/s – zamienić na [kg/h].  

Zadanie domowe – termin do 03.02.2016 
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Temat nr 2 - 4 

 

Podstawy energetyki 

Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 

Pierwotne i wtórne źródła energii 
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Energię określa się jako skalarną wielkość fizyczną charakteryzującą 
stan materii jako zdolność do wykonania pracy . Wyróżniamy różne 
rodzaje energii: kinetyczną, sprężystości, cieplną, jądrową.  
 
Przykładowe formy energii:  
a) energia mechaniczna: - kinetyczna, - potencjalna  
�b) energia cieplna,  
c) energia elektryczna, 
d) energia chemiczna, 
e) �energia jądrowa. 
 
 
Na co dzień mamy do czynienia z każdą z wymienionych form energii. 
Kiedy stoimy, działa na nas siła przyciągania ziemskiego i mamy energię 
potencjalną, kiedy się poruszamy, mamy energię kinetyczną, czyli 
energię ruchu. Fakt, że nasze ciało ma temperaturę 36,6°C, świadczy o 

tym, że ma ono energię termiczną. Wiązania, z których się składa, mają 
energię chemiczną.  

Podstawy energetyki 
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Energetyka - definicja  

 

Termin energetyka odnosi się do wyodrębnionej części 

gospodarki obejmującej całość powiązanych ze sobą 

procesów, związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem 

nośników energii.  

53 20.01.2016 Systemy energetyczne 

Podstawy energetyki 
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Energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach: 

•energii elektrycznej - dostarczanej do odbiorcy siecią elektroenergetyczną. 
Energia ta produkowana za pomocą turbin i prądnic napędzanych źródłami 
energii, 

•energii cieplnej - dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem 
transportującego ciepło nośnika (para wodna,woda).                                             
Czynnik transportowany jest przy pomocy sieci ciepłowniczych.   
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Podstawy energetyki 
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Część energetyki zajmująca się pozyskaniem i wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (OŹE lub OZE), czyli naturalnych zasobów 
energetycznych, jak: Ziemi, Słońca, grawitacyjnego oddziaływania na 
siebie planet.  

Energetyka odnawialna 
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Podstawy energetyki 

 

http://www.viessmann.pl/web/poland/pl_publish.nsf/content/Modernizacja-Res_polish
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Podstawy energetyki 

 

Dlaczego energetyka odnawialna? 

1) Ograniczenie zużycia zasobów nieodnawialnych paliw 

2) Zmniejszenie uzależnienia od importu paliw 

3) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 

4) Niewyczerpywalność zasobów 

  

[Źródło:www.inwestycjawekologie.pl] 
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Podstawy energetyki 

 

Polityka i priorytety 

1) Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych  

dotycząca zmniejszenia emisji CO2, 

2) Polityka energetyczna UE - pakiet klimatyczno-energetyczny „3x20” 

◦ zmniejszenie emisji CO2 o 20%, 

◦ zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20%, 

◦ zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. 

3) Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 określa 

mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i 

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu 

energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku 
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Podstawy energetyki 

 

Źródła energii dzielą się na: 
 
- odnawialne 
- nieodnawialne 
 
Do nieodnawialnych zalicza się: 
- węgiel kamienny, 
- węgiel brunatny, 
- ropę naftową, 
- gaz ziemny, 
- uran i inne pierwiastki promieniotwórcze. 
 
Do odnawialnych zalicza się: 
- drewno, 
- energię słoneczną, 
- energię wodną, wiatru i geotermiczną. 
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Wyróżniamy także inne kryterium podziału źródeł energii: 
 
- Konwencjonalne, 
 

- Alternatywne ( niekonwencjonalne). 
 

Podział na źródła konwencjonalne i niekonwencjonalne to najbardziej 
ogólny sposób podziału źródeł energii pierwotnej.  
 
Energię konwencjonalną rozumie się jako energię pozyskiwaną ze źródeł 
kopalnych.  
 
Są to surowce nieodnawialne – ich zasoby tworzyły się w przyrodzie 
przez wiele milionów lat i z perspektywy długości życia człowieka są 
wyczerpywalne.  
 

Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 
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Źródła energii są naturalnymi substancjami, które mogą zawierać energię w 
różnych formach (chemiczną, nuklearną). 
 
Poprzez to, mogą służyć jako generatory energii.  
 
Tak zwane pierwotne źródła energii, pozwalające na bezpośrednie 
wygenerowanie energii, dzielą się na źródła kopalne, odnawialne i 
nuklearne.  
 
Do kopalnych źródeł energii należy: węgiel, ropa naftowa gaz. 
 
Zasoby kopalnych źródeł energii są wyczerpywalne. 
 
Wykorzystywanie kopalnych źródeł energii prowadzi do wzrostu 
powstawania CO2  
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Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 
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KONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 
Paliwa kopalne: 
 
 

, 
  

Paliwa kopalne - substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku 
zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były 
poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na:  
 
 
-  węgiel kamienny, 
-  węgiel brunatny 
-  ropę naftową, 
-  gaz ziemny  
-  torf. 

 

Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 

 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 62 20.01.2016 Systemy energetyczne 

Podział źródeł energii ze względu na rodzaj przetworzenia: 
 
- pierwotne – to nieprzetworzone zasoby przyrody, które w naturalnej formie 
mogą być pozyskiwane i przetwarzane na inny rodzaj energii, 
 

- wtórne – to paliwa stałe, ciekłe i gazowe i jądrowe uzyskiwane w procesie 
przetwarzania pierwotnych nośników energii ( np.  benzyny, gazy 
przemysłowe, propan – butan, brykiety, koks). 

Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 
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Pierwotne źródła energii mogą być przekształcane we wtórne 
 źródła poprzez:  
 
- spalanie, 
- rozszczepienia nuklearne, 
- rafinacje ropy naftowej. 
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Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 
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Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 
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[Źródło:www.jedrysek.eu] 

Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2012  
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Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej 
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[Źródło:www.jedrysek.eu] 

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych 
grup elektrowni według rodzajów paliw w 2012 roku  
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Pierwotne nośniki energii: 
 
1) Nośniki nieodnawialne 
 
a) węgiel: 

 
 -  węgiel kamienny, 
 
 -  węgiel brunatny, 
 
b) ropa naftowa, 
 
c) gaz ziemny, 
 
d) energia jądrowa, 
 

 

Pierwotne nośniki energii 
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Pierwotne nośniki energii: 
 
2) Nośniki odnawialne:  
 
a) energia rzek, wodna, 

 
b) energia wiatru, 

 
c) energia słoneczna, 

 
d) energia geotermalna, 

 
e) energia biomasy, 

Pierwotne nośniki energii 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 
 

Jego historia liczy 500 milionów lat. 

Powierzchnię lądów pokrywały pierwotne lasy. Opadające, zeschłe 

liście i gałęzie, a także powalone pnie drzew zabierane były przez wody i  

gromadziły się na dnie w postaci coraz grubszych pokładów. 

Fermentacja tej wielkiej ilości substancji organicznej, przygniecionej  

dodatkowo ciężarem powstających na niej osadów, doprowadziły do 

powstania węgla kamiennego.  

Oblicza się, że warstwa węgla grubości 30 cm powstaje z 4 metrowej  

warstwy szczątków roślinnych.  

 

Z biomasy najpierw powstawał torf. W skutek dalszego uwęglania torf  

przekształca się w węgiel brunatny, a następnie w węgiel kamienny. 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny 

jeden z węgli kopalnych zawierający 78-92% pierwiastka węgla  

(do węgla kamiennego zalicza się też antracyt zawierający do  

97% węgla). Barwa czarna, błyszczący, czarna rysa, zwarty, kruchy.  

Zasoby węgla kamiennego 

Światowe zasoby węgla kamiennego szacuje się na kilka bilionów ton, z 

czego ok. 520 mld ton leży w pokładach nadających się do wydobycia. 

Największe, obecnie eksploatowane złoża położone są w: Chinach, Stanach  

Zjednoczonych, Rosji, Indiach, Australii, Republice Południowej Afryki. 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny  

 

Udokumentowane polskie zasoby węgla kamiennego wynoszą 61 mld ton 

 i należą do największych w Europie. Większość z nich usytuowana jest: 

• w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym - 52 mld t, 

• w Lubelskim Zagłębiu Węglowym - 8,8 mld t, 

• pozostałe niewielkie zasoby - w likwidowanym obecnie Zagłębiu 
Wałbrzyskim. 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny 

Nie wszystkie znane zasoby węgla kamiennego są do wykorzystania ze 

względu na małą grubość niektórych pokładów, złożone warunki geologiczne,  

szkody górnicze, zabudowę powierzchni przez infrastrukturę (zwłaszcza na 

Górnym Śląsku). Mimo to, według badań przeprowadzonych przez Instytut  

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - przy racjonalnej  

eksploatacji krajowe zapotrzebowanie na węgiel kamienny może być  

pokrywane przez ok. 70 lat.  

Przyjmuje się średnio że węgla starczy na 40-50 lat. 

Nośniki nieodnawialne 
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Techniki wydobycia 

Węgiel kamienny wydobywa się w Polsce w kopalniach głębinowych. 

Pionowe szyby umożliwiają dowóz górników do położonych na znacznych 

głębokościach pod ziemią złóż węgla i wywóz urobku na powierzchnię.  

Na świecie spotyka się również płytko położone pokłady węgla kamiennego, 

których eksploracja możliwa i opłacalna jest metodą odkrywkową. 

Odkrywkowe kopalnie węgla kamiennego znajdują się w USA, Afryce 

Południowej i Australii. W takich kopalniach najpierw usuwa się tzw. nakład, 

czyli warstwę ziemi znajdującą się nad pokładami węgla, a następnie urabia 

się sam węgiel przy pomocy potężnych koparek sprzężonych z 

transporterami taśmowymi. 

 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny 

Nośniki nieodnawialne 
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Charakterystyka jako paliwa 

W paliwie węglowym wyróżniamy takie składniki jak: substancja palna, 

substancja mineralna (popiół) i wilgoć (w postaci higroskopijnej oraz wody). 

Skład chemiczny substancji palnej oraz zawartość popiołu i wilgoci w węglu 

przesądzają o jego typie i jakości. Na substancję palną, która w przypadku 

węgla bardzo niskiej jakości stanowi zaledwie 50% jego masy, składają się 

takie pierwiastki chemiczne jak węgiel, wodór i siarka. Zawartość pierwiastka 

węgla w substancji palnej paliwa węglowego zależy od jego wieku 

geologicznego i wynosi ok. 70% dla węgla brunatnego, 82% dla węgla 

kamiennego i aż 94% dla antracytu. Średnia wartość opałowa węgla 

kamiennego spalanego w polskich elektrowniach wynosi 21,4 MJ/kg. 

 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny 

Nośniki nieodnawialne 
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SORTYMENTY WĘGLA KAMIENNEGO 

Dla węgla kamiennego wszystkich typów i klas oraz celów przeznaczenia, 

rozróżnia się zależnie od wymiarów ziarn 11 sortymentów zasadniczych oraz 

13 sortymentów połączonych 

 
 
 

 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny 
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Nośniki nieodnawialne 
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Grupa 

 

Nazwa 

 

Symbol 
 

Wymiar ziarna 

mm 

 

Grube 

 

Kęsy 

 

Ks 

 

ponad 200 

 

Grube 

 

Kostka I 
 

Ko I 
 

200-120 

 

Grube 

 

Kostka II 
 

Ko II 
 

120-60 

 

Grube 

 

Orzech I 
 

O I 
 

80-40 

 

Grube 

 

Orzech II 
 

O II 
 

50-25 

 

Średnie 

 

Groszek I 
 

Gk I 
 

30-16 

 

Średnie 

 

Groszek II 
 

Gk II 
 

20-8 

 

Średnie 

 

Grysik 

 

Gs 

 

10-5 

 

Miałowe 

 

Miał 
 

M 

 

6-0 

 

Inne 

 
Pył 

P 

 

1-0 

 

Inne 

 

Muł 
 

Mu 

 

1-0 
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Sortymenty zasadnicze 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel kamienny 

Nośniki nieodnawialne 
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Węgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego 
powstała w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej ze szczątków roślin 
obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Ma barwę od 
jasnobrunatnej, poprzez brązową, aż do czarnej. 

 

Zasoby 

Światowe zasoby węgla brunatnego ocenia się na około 1 bilion ton, a 

wstępnie rozpoznane i oszacowane jako nadające się do opłacalnej 

eksploatacji na około 300 mld ton.  

Z tego w Europie, bez Rosji, zasoby te wynoszą ok. 100 mld ton. 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 

Nośniki nieodnawialne 
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Węgiel brunatny podzielono ze względu na wielkość ziarna na 7 sortymentów. 

 
Nazwa Symbol Wymiar ziarna [mm] 

Kęsy Ks 600-80 

Gruby Gr 600-40 

Średni Śr 300-0 

Orzech O 80-20 

Drobny Dr 40-0 

Miał M 20-0 

Niesort N 600-0 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 
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Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 

 

W Polsce zasoby całkowite węgla brunatnego szacuje się na ok. 85 mld, a  

wstępnie rozpoznane i oszacowane jako nadające się do eksploatacji na                     

14 mld ton, co oznacza ok. 5% zasobów światowych. 

  

Miejsca wydobycia w Polsce:  

-  Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek), 

-  Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia), 

-  Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów, Szczerców) Sieniawa Lubuska  

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 

[Żródło: teresin.hekko.pl/Technik/Elektrownie/nosniki/belchatow.jpg] 

Kopalnia odkrywkowa węgla  
brunatnego w Bełchatowie.   
 
Węgiel brunatny w Polsce 
wydobywa się wyłącznie 
metodą odkrywkową z ciągłym 
systemem eksploatacji:  
 
koparka kołowa - przenośniki - 
zwałowarki. 
 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 

Nośniki nieodnawialne 
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[Źródło:www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl] 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 

Nośniki nieodnawialne 
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Ładowarko - zwałowarka  

  

[Źródło:www.famak.com.pl] 
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Jego transport jest trudny i mało opłacalny ze względu na duże 
zawilgocenie i stosunkowo niską wartość opałową.  
Dlatego najczęściej wykorzystuje się go lokalnie – tzn. elektrownie buduje 
się blisko kopalni odkrywkowej.  
 
Np. kopalnia i elektrownia Turów, Bełchatów.  

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 
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Nośniki nieodnawialne 
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- węgiel brunatny 

Nośniki nieodnawialne 
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- węgiel brunatny 
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Nośniki nieodnawialne 
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- węgiel brunatny 

[Żródło:www.rwe.com] 

Nośniki nieodnawialne 
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- węgiel brunatny 
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[Żródło:www.jedrysek.eu] 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny  

Charakterystyka jako paliwa 

Wartość opałowa węgla brunatnego waha się od ok.5 MJ/kg do 20 MJ/kg. 

Rozróżnia się kilka odmian węgla brunatnego: 

1) węgle twarde - charakteryzujące się dużą zwięzłością i kalorycznością ok. 
17 MJ/kg, wśród nich wyróżnia się węgle błyszczące oraz matowe, 

2) węgle miękkie - mniej zwięzłe, po wysuszeniu łatwo rozsypujące się na  
małe kawałki, o niższej kaloryczności < 17 MJ/kg, węgle ziemiste i łupkowe, 

3) węgle lignitowe - odznaczające się wyraźnie zachowaną strukturą drewna 
o kaloryczności 4-8 MJ/kg. 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Obecnie działające kopalnie węgla brunatnego wkrótce zakończą wydobycie 
w obecnych złożach. Kopalnia Bełchatów zakończy wydobycie w roku 2038, 
kopalnia Turów w 2045 r., w zależności od rozwoju sytuacji kopalnia Adamów 
skończy wydobywać węgiel w 2020 r., a kopalnia Konin w roku 2040. 
Aktualnie są już przygotowane plany budowy nowych kopalń węgla 
brunatnego, w tym kopalni Gubin i kopalni Złoczew.  
Istnieją także plany wydobycia w okolicach Legnicy, gdzie jest ok. 15 mld ton 
węgla brunatnego. Kompleks złóż pod Legnicą jest rejonem o ogromnych 
zasobach węgla brunatnego, najbogatszym w Polsce i jednym 
z najbogatszych w Europie. 
Węgiel ze złoża legnickiego jest w całości węglem energetycznym dobrej 
jakości.  

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne 

a) węgiel: 

- węgiel brunatny 
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Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 

Podobnie jak węgiel, ropa naftowa powstała z substancji organicznej 

nagromadzonej przed milionami lat z tą różnicą, że w przypadku ropy  

naftowej jest to substancja utworzona z biomasy glonów i niższych gatunków  

żyjących istot wodnych (planktonu).  

Organicznym materiałem wyjściowym w powstawaniu ropy naftowej były w  

przeważającej mierze tłuszcze i białko  oraz pozostałości bakterii biorących  

udział w procesie przemian materii  organicznej.  

Występuje jako mieszanina węglowodorów, kwasów  karboksylowych, fenoli,  

związków azotowych, żywic i związków metaloorganicznych.  

Nośniki nieodnawialne 

 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 92 20.01.2016 Systemy energetyczne 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 

Szacuje się, że największe zasoby ropy naftowej występują w basenie  

Zatoki Perskiej - ok. 67% wszystkich rezerw, głównie w prowincji Al-Hasa  

w Arabii Saudyjskiej, w prowincji Chuzestan w Iranie, w okolicach Mína'al- 

Ahmadí w Kuwejcie, w rejonie Kirkuk w Iraku oraz w rejonie Abu Zabí w  

Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Polska posiada niewielkie złoża ropy naftowej, głównie w okolicach  

Krosna Odrzańskiego, Kamienia Pomorskiego, Karlina i Sulęcina oraz w  

okolicach Krosna, Jasła i Gorlic. Rozpoznane zasoby ropy naftowej w  

Polsce są minimalne ok. 4,3 mln t. Wydobycie nie przekracza 0,2 mln ton  

rocznie, co stanowi 0,01% światowego wydobycia. 

 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 

 
Techniki wydobycia 
 

Ropę naftową wydobywa się wiercąc w ziemi otwory, tzw. odwierty, na  

głębokość 1 km i więcej. Miejsca prawdopodobnego zalegania złóż  

ropy naftowej wyszukiwane są przez geologów. 

 

Rozwój technik poszukiwania złóż pozwala na coraz precyzyjniejszą  

identyfikację miejsc występowania i wielkości zasobów. Tak samo rozwija  

się technika wierceń. Początkowo poszukiwania i wiercenia prowadzono  

wyłącznie na lądach. Okazało się jednak, że część światowych  

zasobów ropy zalega w obszarach szelfów mórz i oceanów. 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 
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Szyb naftowy w okolicach  
Dębna   

[Źródło:teresin.hekko.pl/Technik/Elektrownie/nosniki/szyb.jpg] 

Nośniki nieodnawialne 
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Charakterystyka jako paliwa 
 

Skład ropy naftowej jest zmienny i zależy od miejsca wydobycia.  

Głównymi zanieczyszczeniami są nieorganiczne sole i woda. 

Ropa naftowa nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania technicznego 

jako paliwo. Po wydobyciu z otworu wiertniczego jest ona oczyszczana z 

zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie oddziela się od niej 

wartościowe i łatwo wrzące składniki: propan, butan i benzyny. 

Pozostałość podlega w rafineriach stopniowej destylacji (w maksymalnej 

temperaturze ok. 400oC) na szereg gazów i olejów.  

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 
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Nośniki nieodnawialne 
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Charakterystyka jako paliwa 

 

W drugim etapie procesu destylacji trudno wrzące pozostałości poprzez tzw. 

kraking rozkłada się na węglowodory lekkie. Końcowymi produktami rafinerii 

są takie paliwa ciekłe jak benzyny, oleje opałowe, oleje napędowe, nafta.  

Są to mieszaniny węglowodorów ciekłych o wartości opałowej ok. 42 MJ/kg 

paliwa. Paliwa ciekłe mają więc ok. 2-krotnie większą wartość opałową od 

węgla kamiennego, a poza tym są łatwe do transportowania. 

 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 
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Nośniki nieodnawialne 
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Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”  

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 
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Platrorma wydobywcza Lotos Petrobaltic na Morzu Bałtyckim  

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 
W Polsce w roku 2012 udokumentowane były 84 złoża ropy naftowej, w  
tym w Karpatach – 29 złóż, na ich przedgórzu (w zapadlisku  
przedkarpackim) – 11, na Niżu Polskim 42 oraz w obszarze polskiej strefy  
ekonomicznej Bałtyku – 2. Złoża występujące w Karpatach i na ich  
przedgórzu mają długą historię, jest to rejon najstarszego światowego  
górnictwa ropy naftowej. 
Obecnie zasoby tych złóż są na wyczerpaniu. W Polsce największe  
znaczenie gospodarcze mają złoża ropy naftowej występujące na Niżu  
Polskim.  
 
W 2012 roku wydobywalne zasoby złóż na Niżu stanowiły blisko 76%, a  
zasoby złóż polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku 19% zasobów  
krajowych. Zasoby przedgórza Karpat oraz Karpat odgrywają rolę  
podrzędną (odpowiednio 3% i 2% zasobów krajowych)  

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 

10
0 

20.01.2016 Systemy energetyczne 

Polskie złoża ropy naftowej – autor: Tomasz Majtyka  

Nośniki nieodnawialne 
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Nośniki nieodnawialne 
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Rafinerie można podzielić na trzy zasadnicze typy w zależności od głównego 
profilu produkcyjnego: 

 •rafinerie paliwowe, stosujące płytki przerób ropy naftowej, nastawione 
przede wszystkim na produkcję paliw motorowych (benzyny silnikowe, paliwa 
do silników odrzutowych, oleje napędowe) i olejów opałowych; 
•rafinerie paliwowo-olejowe, w których prowadzi się dwustopniową destylację 
ropy naftowej na instalacjach DRW (destylacja rurowo-wieżowa), 
produkujących paliwa silnikowe, oleje napędowe, oleje smarowe i oleje 
opałowe. W tym wypadku stosuje się tzw. zachowawczą metodę przerobu 
ropy, polegającą na jej rozdzieleniu na odpowiednie frakcje, bez chemicznej 
zmiany składników; 
•rafinerie petrochemiczne, nastawione głównie na głęboką przeróbkę ropy 
naftowej w postaci produkcji węglowodorowych surowców do syntez 
chemicznych, takich jak węglowodory olefinowe (eten, propen, butadien, 
izobuten, pentyleny) i węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksyleny). 

 

b) Ropa naftowa 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

b) Ropa naftowa 

Rafineria Grupy 
LOTOS w Gdańsku  

[Źródło:www.nafta-polska.pl] 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 

 
Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących  
się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów - metanu z innymi  
gazami palnymi oraz związkami niepalnymi.  
Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od  
technologii zgazowania. 
 
Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły i  
nie powstają stałe odpady. W wyniku różnorodnych procesów  
chemicznych skład gazu ulega zmianom i końcowym produktem jest gaz  
ziemny przystosowany do transportu siecią gazociągów i użytkowania go  
w coraz większej liczbie urządzeń opartych na technologii gazowej.  

 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 

 

W skład gazu ziemnego wchodzą prawie wyłącznie metan i obojętny azot, 

nie występuje w nim siarka oraz metale ciężkie np. kobalt, ołów,  rtęć. 

Dzięki temu w procesie spalania nie tworzą się pyły, dwutlenek  

siarki i nie powstają stałe odpady spalania, jak popiół, żużel czy sadze.  

W porównaniu z węglem i olejem opałowym spalany gaz ziemny  

emituje znacznie mniej tlenków azotu, jak również tlenku węgla oraz  

dwutlenku  węgla powodującego groźny dla klimatu Ziemi tzw. "efekt  

cieplarniany". 

 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Jest to mieszanina węglowodorów, najczęściej o następującym składzie 
objętościowym: 

• CH4 metan 97,42% 

• C2H6 etan - 0,94% 

• C3H8 propan - 0,22% 

• CO2 dwutlenek węgla - 0,07% 

• N2 azot - 1,22% 

 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 
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Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 

 
Gaz ziemny występuje głównie w Rosji oraz Stanach Zjednoczonych.  
Występuje także na dnie Morza Północnego, w okolicach  
wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, Brazylii, Indii, Australii.  
Na obszarze Polski surowiec ten możemy spotkać w okolicach Jasła,  
Gorlic, Lubaczowa, Cieszyna oraz Sanoka.  
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Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 

 

 

Na niżu polskim znajduje się 69,5%  

wydobywalnych zasobów gazu  

Ziemnego. 

108 20.01.2016 Systemy energetyczne 

Kolejny, ważny w skali kraju rejon występowania złóż gazu  to Przedgórze  

Karpat (25,5% wydobywalnych zasobów gazu ziemnego), zdominowane  

przez gaz wysokometanowy. Natomiast w samych Karpatach gaz ziemny  

(wysokometanowy, 1% zasobów).  

Nośniki nieodnawialne 
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Techniki wydobycia 

Technika poszukiwań złóż gazu i wierceń jest taka sama jak dla ropy 

naftowej. W złożach gaz znajduje się pod znacznym ciśnieniem, to też 

sam wydobywa się odwiertem na powierzchnię ziemi.  

 

Po wydobyciu surowy gaz jest przeważnie zanieczyszczony ciałami 

stałymi (rozdrobniony piasek lub glina) i ciekłymi (resztki ropy naftowej - 

węglowodory ciekłe i woda), dlatego przed wprowadzeniem go do 

rurociągu przesyłowego poddawany jest oczyszczeniu. 

 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 
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Nośniki nieodnawialne 
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Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50): ciepło spalania - 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 2.07 2010r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  - nie 
mniejsze niż 34,0 MJ/m3 – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze 
niż 38,0 MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3 

    * wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3  

    * przykładowy skład: 

          -  metan (CH4) -  około 97,8 % 

          -  etan, propan, butan - około 1% 

          -  azot (N2) - około 1% 

          -  dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2 % 

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 
Gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5) 

    * ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 

dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu gazowego  - nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3 1) – za standardową 

przyjmując wartość 31,0 MJ/m3 

    * wartość opałowa - nie mniejsza niż 27,0 MJ/m3 1) 

    * przykładowy skład: 

          - metan (CH4) - około 79% 

          - etan, propan, butan - około 1% 

          - azot (N2) - około 19,5% 

          - dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,5% 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) - ciepło spalania - 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  - nie 
mniejsze niż 26,0 MJ/m3  – za standardową przyjmując wartość 27,9 MJ/m3 

    * wartość opałowa - nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 

    * przykładowy skład: 

          -  metan (CH4) -  około 71% 

          -  etan, propan, butan - około 1% 

          -  azot (N2) - około 27% 

          -  dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 1%  

Pierwotne nośniki energii: 

1) Nośniki nieodnawialne: 

c) gaz ziemny 

Nośniki nieodnawialne 
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Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 
 

Energia jądrowa pochodzi z atomów, to energia zawarta w jądrze atomu.  

Atom jest maleńką cząsteczką, z której zbudowany jest każdy obiekt we  

wszechświecie. W wiązaniach trzymających atomy razem ukryta jest  

niewyobrażalna wprost energia. Energia ta może być wykorzystana do  

produkcji elektryczności, lecz po pierwsze musi zostać uwolniona z  

atomu. Można to przeprowadzić na dwa sposoby: fuzję nuklearną  

(energia uwalnia się w momencie, gdy atomy są połączone tworząc  

większą cząstkę - w ten sposób produkuje energię słońce) lub  

rozszczepienie atomu (atomy rozdzielając się na mniejsze cząsteczki  

wytwarzają energię - elektrownie jądrowe używają tej metody do  

produkcji elektryczności). 

 

Nośniki nieodnawialne 
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Największe światowe złoża rud uranu znajdują się w: Kongo (Katanga), 
Północnej Kanadzie, USA (Utah, Kolorado), w Jachimowie, Turkiestanie. 
W Polsce rudę uranową wydobywano w pięciu kopalniach, z których cztery: 
w Kowarach, Kletnie, Radoniowie i Kopańcu zlokalizowane były w Sudetach, 
a tylko jedna poza nimi: w Rudkach k. Nowej Słupi w Górach Świętokrzyskich.  
Z mniejszych kopalń należy wymienić położony k. Gryfowa Śląskiego 
Radoniów, oraz Kopaniec k. Jeleniej Góry. Oprócz tego znanych jest wiele 
złóż minerałów uranu, m.in. w Rudawach Janowickich, Miedziance k. Janowic 
Wielkich, Grzmiącej k. Głuszycy (małe złoże udokumentowane, lecz 
nieeksploatowane), Wojcieszycach, Wałbrzychu, jednak nie tworzą one złóż 
umożliwiających eksploatację.  
Od 1973 roku, tj. od zamknięcia kopalni w Kowarach, w Polsce nie wydobywa 
się rud uranu.  

Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 

Nośniki nieodnawialne 
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Nośniki nieodnawialne 
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Techniki wydobycia 
Ruda uranowa to zwykle minerał zwany uranitem, choć wydobywa się tez 
kofinit i branerit. Zawartość uranu w zlokalizowanym różnymi metodami 
(geologicznym, radiometrycznymi) złożu jest bardzo różna, jednak złoża 
uznawane za opłacalne do eksploatacji zawierają zwykle od 0.03% do 
10% (chociaż większość zawiera uranu mniej niż 1%). Wydobycie uranu 
może się odbywać kilkoma metodami, które można podzielić na dwie 
grupy: wydobycie w kopalniach (odkrywkowych bądź podziemnych) oraz 
in situ leach i by-product (brak polskich tłumaczeń).  
Kopalnie odkrywkowe stosuje się w miejscach gdzie złoże nie sięga 
głębiej niż 40 metrów pod ziemię, ponadto pożądane jest aby złoże było 
zwarte (nie było w postaci żył). Kopalnie podziemne są używane w 
przypadku głębokich złóż. 

Nośniki nieodnawialne 

 
Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 
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Nośniki nieodnawialne 
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Zdjęcie przedstawia nie wydobytą jeszcze rudę uranu w podziemnej kopalni  

[Źródło:teresin.hekko.pl/Technik/Elektrownie/energia] 

Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 
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Wyzwolenie energii cieplnej w elektrowni jądrowej następuje w procesie 
rozszczepiania jąder atomów uranu, plutonu lub toru.  
 
Energię tę wykorzystuje się do wytworzenia przegrzanej pary wodnej. 
Energia cieplna tej pary zostaje przemieniona w energię mechaniczną w 
procesie rozprężania pary zachodzącego w turbinie, a dalej następuje 
przemiana energii kinetycznej w energię elektryczną w napędzanym przez 
łopatki turbiny generatora energii elektrycznej. 

Nośniki nieodnawialne 

 

Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 
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Ciekawszą metodą jest wydobywanie rudy uranu metodą zwaną in situ 
leaching, polegającą na pozyskiwaniu rudy w sposób podobny jak złota - 
z "piasku uranowego", który jest następnie przesiewany, jednak nie 
mechanicznie, jak złoto - a chemicznie. 
 
Trzecia z metod to po prostu wydobywanie uranu podczas wydobycia 
innych surowców (np. złota, miedzi czy fosfatów), jako że ruda uranu 
występuje (w śladowych ilościach - ale jest to opłacalne) wraz z nimi. 

Nośniki nieodnawialne 

 

Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 
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Uran jest paliwem najczęściej wykorzystywanym przez elektrownie 
jądrowe do rozszczepu atomów. Choć jest metalem powszechnie 
występującym i znajduje się go w skałach na całym świecie to zaliczamy 
go do nieodnawialnych źródeł energii.  
 
Elektrownie wykorzystują tylko jeden konkretny rodzaj uranu, ponieważ 
atomy pierwiastka U-235 łatwo się rozdzielają. Podczas rozszczepiania, 
mała cząsteczka zwana neutronem uderza atom uranu i rozdziela go, 
uwalniając ogromną ilość energii w postaci wysokiej temperatury i 
promieniowania. Wtedy uwalnia się więcej neutronów, które bombardują 
kolejne atomy uranu i proces sam stale się powtarza. Dlatego nazywamy 
to reakcją łańcuchową.  

Nośniki nieodnawialne 

 

Pierwotne nośniki energii: 
 
Nośniki nieodnawialne 
 
d) energia jądrowa, 
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Niekonwencjonalne źródła energii: 
 
• elektrownie wodne, 
• elektrownie wiatrowe, 
• elektrownie geotermalne, 
• elektrownie pływowe, 
• elektrownie słoneczne, 
• urządzenia fotowoltaiczne, 
• biogaz w procesach kogeneracji,  
• biomasa w procesach kogeneracji, 
• wykorzystanie ciepła w urządzeniach solarnych, 
• silniki na olej roślinny,  
• urządzenia na biodiesel,  
• paliwo biogazowe z fermentacji całych roślin,biopaliwa , 
• pasywne wykorzystanie energii słonecznej. 

Nośniki odnawialne 

 

  [Źródło:energetyka.inzynieria.com] 
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Nośniki odnawialne 
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Odnawialne źródła energii 

 

•Energia słoneczna  

 

Wynika z nieprzerwanego padania na Ziemię 

promieni słonecznych.  

 

Formy wykorzystania energii Słońca: 

- pasywne ogrzewanie słoneczne, 

- aktywne technologie słoneczne. 

 

 

Aby wytworzyć energię na większą 

skalę buduje się elektrownie słoneczne.  

Nośniki odnawialne 

 
 

 

[Źródło 2] 
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•Energia wiatru  

 

Kiedyś powszechnie wykorzystywana do napędu wiatraków mielących mąkę 

ale, także np. w Holandii do przepompowywania wody z terenów 

depresyjnych. 

Obecnie wiatraki przeżywają swój renesans w formie elektrowni wiatrowych 

budowanych na bazie wież stalowych z umieszczonych na nich turbinami 

wiatrowymi o różnej mocy. 

 

Nośniki odnawialne 

 

Odnawialne źródła energii 

[www.pwszprzemysl.edu.pl] 
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•Energia rzek, wodna  

Wykorzystuje się tu energię potencjalną rzek spływających z wyżej 

położonych terenów czyli różnicę między energią górnego a dolnego biegu 

rzeki. Strumień rzeki jest przepuszczany przez turbinę wodną w sposób 

kontrolowany.  

 

Turbina ta napędza generator prądotwórczy.                                                             

Takie elektrownie są niezwykle ekologiczne                                                                 

i jednocześnie regulują stosunki wodne                                                                            

czyli poprawiają warunki uprawowe                                                                         

oraz zaopatrzenie ludności w wodę. 

Nośniki odnawialne 

 

Odnawialne źródła energii 
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[www.zielonaenergia.eco.pl] 
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•Energia geotermalna  

Wykorzystuje się tu ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi. Budowa naszej 

planety ma taką cechę, że im dalej w głąb tym bardziej wzrasta temperatura 

wody w niej zawartej.  

W celu jej pozyskania wykonuje się specjalne odwierty.  

Nośniki odnawialne 

 

Odnawialne źródła energii 
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[www.zielonaenergia.eco.pl] 
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•Energia z biomasy  

Biomasa obejmuje szeroki zakres materiałów energetycznych, z których 

należałoby wymienić takie jak: 

- Biomasa roślinna (słoma, specjalne uprawy energetyczne, odpady drewna), 

które są spalane bezpośrednio lub zgazowywane, 

- Śmieci komunalne eksploatowane analogicznie, 

- Rośliny oleiste, z których wytwarzany jest olej opałowy, 

- Trzcina cukrowa lub inne podobne rośliny, z których w drodze fermentacji 

produkuje się alkohol etylowy będący dodatkiem do paliw silnikowych, 

- Gnojowica i osady ściekowe, z których w drodze beztlenowej fermentacji 

metanowej otrzymuje się biogaz służący np. do zasilania silników spalinowych, 

- Wysypiska komunalne jako źródło biogazu wysypiskowego, 

 

Nośniki odnawialne 
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