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miarę rozwoju gospodarczego oraz technologicznego zapotrzebowanie na energię stale rośnie.

Obecnie energia produkowana w Polsce, pochodzi w przeważającej części z paliw konwencjonalnych jak
węgiel kamienny i brunatny oraz ropa naftowa. Jednak pozyskiwanie jej z paliw kopalnych jest nieuzasadnione
ekonomicznie, a nie bez znaczenia pozostaje również aspekt ekologiczny. Zasoby węglowe w kraju są znaczne,
ale 85% pokładów jest zlokalizowanych tak głęboko, że ich wydobycie jest niebezpieczne i nieopłacalne.
Niezależnie od świadomości ekologicznej, decydując się na ekologiczne źródła energii w Twoim domu
czy firmie, przyczyniasz się do walki o zdrowsze powietrze
i środowisko. Ekologiczne źródła energii stanowią ważny element
zrównoważonego rozwoju energetyki, przynosząc przy tym ich
użytkownikom wymierne korzyści ekonomiczno-ekologiczne.

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
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GAZ ZIEMNY
Gaz ziemny to rodzaj naturalnego paliwa pochodzenia organicznego, wydobywanego ze złóż
skorupy ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów oraz par, zawierających znaczne ilości metanu (nawet 98%
dla gazu wysokometanowego). Powszechnie uważa się go za najczystsze z paliw kopalnych. Choć nazywany
jest „błękitnym paliwem” to nie posiada barwy ani zapachu. Nadano mu zapach w procesie nawaniania THT,
w celu zminimalizowania ryzyka związanego z ewentualnym rozszczelnieniem instalacji gazowej.

Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie bądź w towarzystwie złóż ropy naftowej
i węgla kamiennego. Produkt gazu ziemnego wydobywany jest ze złóż poprzez odwierty.

SKŁAD WYSOKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO:

97,8%
METAN (CH4)

1%
ETAN, PROPAN, BUTAN

1%

0,2%

AZOT (N2)

DWUTLENEK WĘGLA (CO2)
I RESZTA SKŁADNIKÓW

ZALETY GAZU ZIEMNEGO
czyste paliwo i ekologiczne spalanie
Przy spalaniu gazu ziemnego emisja dwutlenku węgla jest o 30% mniejsza niż w przypadku oleju opałowego i 50% mniejsza niż w przypadku węgla.
Spalanie gazu ziemnego nie powoduje także powstawania tlenków siarki, które uważane są za przyczynę kwaśnych deszczy. W trakcie jego spalania nie
powstają produkty zanieczyszczające środowisko, (tj. dwutlenek siarki, sadza). Ogrzewanie gazowe jest czyste – nie wytwarza popiołu i pyłu węglowego.

brak przetwarzania = brak zanieczyszczeń
Gaz ziemny stanowi pierwotne źródło energii, co oznacza że nie wymaga obróbki. Jest gotowy do użycia praktycznie takim stanie, jakim został
wydobyty. Nie wymaga do tego również dodatkowej infrastruktury, obciążającej środowisko. Po jego spalaniu nie pozostają żadne produkty stałe, więc nie
wymaga zagospodarowania niepalnych pozostałości.

niska cena za zużycie
Gaz ziemny jest obecnie jednym z najtańszych surowców wykorzystywanych do ogrzewania czy gotowania. Jego cena od lat jest stabilna i coraz

bardziej przyjazna dla odbiorców. Już od 0,088 zł netto / kWh w ofercie Po Prostu Energia S.A! Przedsiębiorcy dzięki wykorzystaniu gazu ziemnego mogą
znacznie obniżyć wydatki przeznaczone na energię.

wygoda użytkowania
Korzystanie z gazu ziemnego nie wymaga ciągłej ingerencji, jak w przypadku stosowania ogrzewania opartego na surowcu węgla kamiennym

i piecach węglowych. W nowoczesnych kotłach gazowych mamy pełen komfort użytkowania, bez ich stałej obsługi.

surowiec przyszłości
Jest idealny do wykorzystania nie tylko w domach przez użytkowników indywidualnych, ale w wielu branżach, takich jak przemysł, gastronomia

czy motoryzacja. Połączenie wszystkich jego zalet, takich jak niska cena, wygoda i ekologia, powodują że będzie coraz częściej wybierany przez wszystkich
użytkowników. Błękitne paliwo wpłynie bowiem pozytywnie na przyszłość przyszłych pokoleń.

GAZ ZIEMNY A INNE SUROWCE
Wśród używanych powszechnie paliw pierwotnych, takich jak: węgiel, olej opałowy i gaz ziemny,
to właśnie paliwo gazowe jest najbardziej przyjazne dla środowiska.

Gaz ziemny a węgiel kamienny
Użytkowanie węgla kamiennego jako surowca do opału czy wytwarzania energii przyczynia się do postepowania

kwaśnych deszczy i efektu cieplarnianego. Podczas jego spalania generują się spore ilości odpadów: sadzy, popiołu
i żużlu, które trzeba utylizować.

Gaz ziemny a ekogroszek
Ekogroszek nie jest całkowicie czysty i powoduje generowanie 6 razy więcej tlenku azotu, 160 razy więcej

tlenku węgla (potocznie zwanego czadem), 7000 więcej siarki oraz 100% więcej pyłu
w porównaniu do błękitnego paliwa.

Gaz ziemny a olej opałowy
Olej opałowy zawiera najwięcej siarki spośród wszystkich paliw. Podczas spalania

emituje 5 razy więcej pyłów niż gaz ziemny. Aby był gotowy do zastosowania, należy go

uzdatnić, co nie jest konieczne w przypadku gazu ziemnego. Podczas transportu wymaga
zachowania szczególnych środków ostrożności, bo w razie wycieku do wód przyczynia się do
zanieczyszczenia flory i fauny.

Na tle innych surowców stosowanych do produkcji
ciepła i energii, gaz ziemny jest bezkonkurencyjny!

WYKORZYSTANIE GAZU ZIEMNEGO
Wykorzystanie gazu ziemnego w wytwarzaniu ciepła i energii oraz procesach przemysłowych jest
zdecydowanie bardziej przyjazne niż opieranie się na węglu czy ropie naftowej. Paliwo gazowe to idealny
surowiec dla polskiej energetyki – jest ekologiczny oraz czysty. Przystosowany jest do transportu siecią
gazociągów i użytkowania w coraz to większej ilości urządzeń opierających się na gazowej technologii. Korzyści
płynące z wykorzystywania paliwa gazowego są bardzo znaczące, o czym wiedzą eksperci, ale niestety mało znane
wśród szerokiej świadomości społecznej.

WEDŁUG SZACUNKÓW AMERYKANÓW, KAŻDE 10 000 GOSPODARSTW DOMOWYCH
ZASILANE GAZEM ZIEMNYM POMAGA UNIKNĄĆ:

5200
TON

3900
TON

1900
TON

PYŁÓW

DWUTLENKU WĘGLA

TLENKU AZOTU

Powyższe substancje wpływają na rozwój takich chorób jak: astma, choroby serca czy zapalenia oskrzeli, więc
ma to wymierny wpływ na stan zdrowia i środowiska naturalnego.

OZE
OZE to odnawialne źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się ich długotrwałym deficytem,
bo ich zasoby (surowce odnawialne) odnawiają się w szybkim czasie, w prosty sposób. Odnawialne źródła
energii są alternatywą dla źródeł konwencjonalnych, bez obawy, że ulegną szybkiemu wyczerpaniu.

DO TAKICH ŹRÓDEŁ NALEŻĄ:

WIATR

WODA

SŁOŃCE

BIOMASA

BIOGAZ

Według definicji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA): „Odnawialna energia jest tą ilością energii jaką
uzyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej postaci, jest generowana
bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną lub z ciepła pochodzącego z jądra Ziemi. Zakres tej definicji obejmuje
energię generowaną przez promieniowanie słoneczne, wiatr, z biomasy, geotermalną cieków wodnych i zasobów
oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskiwany z wykorzystaniem wspomnianych odnawialnych źródeł energii.”

RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
1. Energia wiatru
Wytwarzana jest za pomocą turbin wiatrowych. Wiatr powstaje dzięki poziomym ruchom powietrza względem ziemi. Wiatrowe turbiny
i wiatraki mają łopatki, które popycha wiatr, jednocześnie napędzający generatory prądu elektrycznego. Przy wytwarzaniu energii z turbin
wiatrowych nie wytwarzane są żadne zanieczyszczenia atmosferyczne.
Ze względu na zmienną siłę wiatru, stosuje się generatory magazynujące energię. Do budowy turbin wiatrowych niezbędne są pomiary
wiatru na wytypowanym terenie. Wiatraki mogą być montowane na nieużytkach. Elektrownie wiatrowe coraz częściej spotykane są w Polsce,
gdzie służą do produkcji prądu.

2. Energia wodna
Nazywana jest energią hydrotermalną lub hydroenergią, należy do jednych z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych
przez człowieka. Do wytworzenia energii z wody stosowane są młyny, koła wodne oraz zapory wodne, które wykorzystują spiętrzoną wodę,
napędzając tym samym generatory prądu. Najważniejszym elementem do wytwarzania energii z wody jest turbina. Do elektrowni wodnych należą
np. elektrownia przepływowa, zbiornikowa czy szczytowo-pompowa.
Koszty wytworzonej energii są niewielkie i oczywiście nie powodują emisji szkodliwych gazów oraz pyłów. W Polsce mamy kilka elektrowni
wodnych, ale najbardziej fenomenalna istnieje na górze Żar.

3. Energia słoneczna
Polega na wykorzystywaniu promieni słonecznych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jest jedną z najbardziej powszechnych
i znanych form uzyskiwania form energii. Do wykorzystania energii słonecznej, stosuje się urządzenia absorbujące, tzw. kolektory słoneczne,
ustawiane pod odpowiednim kątem do padających promieni. Jest to czysta alternatywa, bezpieczna dla środowiska i jej użytkowników.
Przykładów wykorzystywania energii słonecznej nie trzeba szukać daleko – w ostatnim czasie można dostrzec postępujący trend jej
wykorzystania przez firmy, instytucje i domostwa w Polsce, które widzimy na ich dachach w postaci instalacji fotowoltaicznych. Na świecie istnieje
również kilka elektrowni słonecznych na świecie, a jedną z najbardziej znanych jest Elektrownia Solar One w Kalifornii. W naszym kraju działa jedna
farma pozyskująca energię słoneczną i jest to farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach.

4. Energia biomasy
To nic innego jak wykorzystywanie odpadów organicznych, pozostałości produkcji rolnej oraz biodegradacji frakcji produktów do wytworzenia
energii cieplnej lub elektrycznej na użytek człowieka. Proces uzyskania energii z biomasy polega na odzyskiwaniu energii zwartej w roślinach poprzez
ich spalanie.
W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może zostać przetworzone na inne rodzaje energii. Do uzyskania biomasy produkuje się specjalne rośliny,
takie jak wierzba wiciowa, które cechują się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi.
Biomasa wyrażana jest w postaci suchej masy, która to jest masą organizmów żywych po wysuszeniu i odparowaniu wody oraz świeżej masy
- (naturalnej) organizmów żywych. Do źródeł biomasy należą: drewno, słoma zbóż, odchody zwierząt czy osady ściekowe. Rodzaj biomasy można
podzielić ze względu na stan: stały (t.j. brykiet, pellet), płynny (biodiesel, etanol, metanol) i gazowy (biogaz z bio upraw czy z wysypisk komunalnych).
Wyróżnia się również podział na fitomasę czyli biomasę roślin, zoomasę – biomasę zwierząt oraz biomasę mikroorganizmów np. plankton.
Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż korzystanie z węgla, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (w tym
głównie siatki) jest niższa. Ponadto źródła biomasy są stosunkowo jednorodnie rozmieszczone, co ogranicza konieczność transportu w porównaniu
do paliw kopalnianych.

5. Energia geotermalna
Nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi, która gromadzi ogromne ilości mocy. Dzięki procesom cieplnym zachodzącym między
jądrem Ziemi a jej powierzchnią powstaje energia cieplna. Ciepło pochodzące z głębi Ziemi wydobywa się w postaci gejzerów, gorącej magmy czy
gorących wód gruntowych na powierzchnię. Stosuje się przy tym wielkie, podziemne zbiorniki gorącej wody bądź system rur wypełnionych wodą.
Eksploatacja zasobów geotermalnych nie oddziałuje negatywnie na środowisko a jej koszty są dość niskie. Opłacalnym system grzania opartym na
energii geotermalnej jest zastosowanie pomp ciepła.

KORZYŚCI Z EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Najważniejsze w wykorzystywaniu możliwości źródeł energii odnawialnej i gazu ziemnego są aspekty
ekologiczne. Korzystając z nich nie szkodzimy naszemu środowisku oraz dbamy o przyszłość nowych pokoleń.
OZE i paliwo gazowe to rozwiązania, dzięki którym zmniejsza się ilość gazów cieplarnianych oraz szkodliwych
substancji, tj. pyłów, tlenku węgla, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki, aniżeli w procesie stosowania węgla
i innych konwencjonalnych źródeł. To także wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, w porównaniu
do korzystania z tradycyjnych surowców energetycznych. Więcej
gazu w sektorze elektroenergetycznym to zdrowsi obywatele
i czystsze powietrze. Gaz ziemny czy OZE stanowią dobre
rozwiązanie, ponieważ ich wykorzystywanie jest nieograniczone
i są dostępne praktycznie na całym świecie. Taka dostępność
sprzyja wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdyż
stosując odnawialne źródła energii, państwa uniezależniają się
od dostaw innych paliw potrzebnych do produkcji prądu i ciepła.
Jedną z ważniejszych zalet elektrowni gazowych jest możliwość
jej szybkiego rozruchu, np. w czasie konieczności uzupełnienia
systemu w okresie zwiększonego zapotrzebowania lub
w przypadku awarii innej jednostki.

Przy wyborze ekologicznych źródeł energii możemy
również wiele zaoszczędzić. W perspektywie czasu instalacja
gazowa może kosztować nas mniej niż korzystanie z ogrzewania
węglowego. Same koszty budowy elektrowni gazowych
są niskie, a ich wysoka wydajność jest oczywistością. Produkcja
prądu z własnych paneli fotowoltaicznych ma także znaczenie
i po dłuższym okresie może się zwrócić obniżając koszty. Warto
być na bieżąco w tym temacie, ponieważ na rynku funkcjonują
systemy

dofinansowań

oraz

lokalne

programy

związane z zastosowań ekologicznych źródeł energii.

wsparcia

OZE W POLSCE
Według danych Eurostatu, udział energii odnawialnej w Polsce, w roku 2017 r. wyniósł 10,5%. Łączna
wartość pozyskanej energii z OZE w 2017 r. wyniosła 383 168 TJ.

Energia odnawialna w naszym kraju pochodzi głównie z: [1]
BIOGAZU
3,25%

BIOPALIW CIEKŁYCH
10,20%

POZOSTAŁE
4,89%
energia wody
odpady komunalne
energia słoneczna
pompy ciepła
energia geotermalna

1,91%
1,1%
0,93%
0,67%
0,27%

ENERGII WIATROWEJ
12,40%

BIOPALIW STAŁYCH
69,26%

Według założeń unijnych alternatywne źródła energii mają tworzyć istotny udział w bilansie energetycznym.
Do roku 2020 udział OZE w państwach Unii Europejskiej powinien wynieść 20% w końcowym zużyciu energii. Zgodnie
z ustaleniami pakietu klimatyczno-energetycznego, dla Polski cel ten został ustalony w postaci 15%, a na poziomie
21% do końca 2030 roku. Aby zrealizować te cele konieczna jest całkowita transformacja polityki energetycznej kraju.
[1]

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2019, ISSN 1898-4347

PODSUMOWANIE
Głównym źródłem energii w Polsce jest węgiel kamienny. Jesteśmy uzależnienie od jego importu
i produkcji, ale ze względów środowiskowych, społecznych jak i ekonomicznych powinniśmy przestać z niego korzystać.
Dziś dochodzi się do wniosku, że korzystanie z paliw kopalnianych przyczynia się do zanieczyszczeń środowiska. Jeśli nie
zmienimy źródeł ogrzewania i nie przestawimy się na ekologiczne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania energii, nasz
klimat się ociepli o więcej niż 1,5oC. Tym samym zwiększy się ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk
i wyczerpywania zasobów Ziemi.
Jak powszechnie wiadomo, 70% zapotrzebowania na energię w Polsce
może być zaspokajane z energii odnawialnej i gazu.

Paliwo gazowe i OZE to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmian klimatycznych. Według dokumentu
„Polityka energetyczna Polski do 2050 roku” stwierdzono, że „Rozbudowie źródeł odnawialnych towarzyszyć będzie
rozwój instalacji gazowych, które stopniowo przejmą w miksie energetycznym rolę źródeł rezerwowych i szczytowych,
wspierając od strony technologicznej rozbudowę niedyspozycyjnych mocy solarnych i wiatrowych. Drugą rolą źródeł
gazowych pracujących w skojarzeniu będzie produkcja ciepła sieciowego (…).”
Na całym świecie intensyfikowane są działania związane z wprowadzaniem OZE czy błękitnego paliwa. Wiele
krajów na świecie rezygnuje z węgla i ropy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania ekologicznych zasobów
środowiska. Widać zatem, że rola źródeł gazowych i OZE będzie stopniowo rosnąć. Niezwykle istotne jest podejmowanie
indywidualnych działań i decyzji w tym zakresie, np. w postaci zmiany źródła ciepła czy energii elektrycznej na ekologiczne. Tak abyśmy nie obudzili się w skażonym świecie, gdzie np. z zupełnie nierozsądnych powodów dochodzi
do blokowania inwestycji w tym zakresie.
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