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3. WYKORZYSTANIE ENERGII ZE Ź RÓ DEŁ ODNAWIALNYCH 

W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źró deł odnawialnych. 
Wykorzystywana jest energia wiatru, ciepło ziemi, wody i ś ciekó w, energia słoneczna, biomasa. Poszukiwa-
nie nowych źró deł energii związane jest z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem, jak ró wnież ze świadomoś cią, 
że zasoby paliw kopalnych kiedyś  się wyczerpią oraz większą dbałoś cią o stan zanieczyszczenia ś rodowiska.  

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm RP 23.08.2001 roku) zakłada osiągnię-
cie 7,5 % udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej w roku 2010. Przewiduje się, że 
dominujący wpływ będzie miało wykorzystanie biomasy (drewno, odpady drzewne, biogaz), a następnie 
energetyka wiatrowa, słoneczna i geotermalna.  

W Wielkopolsce wykorzystywana jest siła wody płynącej. Na terenie wojewó dztwa, o bogatej tradycji 
młynó w wodnych, obecnie pracuje 25 elektrowni wodnych. Największa ich liczba zlokalizowana jest w po-
wiecie pilskim i złotowskim.  

Energia Słońca, wiatru czy geotermalna znalazła ró wnież zastosowanie w Wielkopolsce. Elektrownie 
wiatrowe, kontynuujące tradycje wiatrakó w, wykorzystują sprzyjające warunki wiatrowe istniejące w woje-
wó dztwie. Wielkopolska należy do II klasy obszaró w w Polsce, pod względem zasobó w energii wiatrowej 
(>750 – 1000 kWhm-2rok-1 na wysokoś ci 10 metró w w terenie otwartym). Średnia roczna prędkoś ć  wiatru na 
10 metrach w terenie otwartym przekracza 4,0 m/s, a w okresie zimy i wiosny 4,5 m/s. Zró żnicowanie topo-
grafii terenu wojewó dztwa zwiększa potencjał wiatrowy. Siłownie wiatrowe o zmniejszającej się prędkoś ci 
użytecznej (v < 4 m/s) i zró żnicowanych w zależnoś ci od producenta rozwiązaniach konstrukcyjnych insta-
lowane są na wieżach o wysokoś ci 30 – 100 metró w. Siłownia wiatrowa o mocy 160 kW pracuje od 
1996 roku w Kwilczu. Dla gmin Wągrowiec i Czempiń w opracowaniu są plany zainstalowania kilkudzie-
sięciu elektrowni wiatrowych.  

Potencjał energii słonecznej jest mniejszy niż wiatrowy. Wielkopolska leży w III klasie zasobó w energii 
słonecznej w Polsce (900 kWhm-2rok-1  ). Pozwala to z powodzeniem na stosowanie urządzeń do pozyskiwa-
nia, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Jak dotychczas w Wielkopolsce 
pracuje niewiele kolektoró w słonecznych. Montowane są one głó wnie na prywatnych budynkach mieszkal-
nych oraz blokach wspomagając podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Na świecie energia słoneczna wyko-
rzystywana jest także do zasilania znakó w drogowych, sygnalizacji świetlnej i nawigacji morskiej. 

W Wielkopolsce w niewielkim stopniu korzystamy z ciepła gruntu, wó d jeziornych czy ś ciekó w. Na tere-
nie wojewó dztwa, w Czarnkowie i Kole, planuje się eksploatację wó d geotermalnych. Ciepłownie geoter-
malne mają zasilać  w ciepło osiedla mieszkaniowe i budynki użytecznoś ci publicznej – obie inwestycje są 
w fazie dokumentacyjnej.  

Łatwo dostępnym i tanim paliwem odnawialnym jest słoma. Do jej spalania wymagane są kotły o spe-
cjalnej konstrukcji; spaliny zawierają znikome iloś ci związkó w siarki. Obliczono, że pod względem wartoś ci 
opałowej jednej tonie węgla odpowiada ś rednio 1,5 tony słomy. W Wielkopolsce pracuje pięć  kotłowni opa-
lanych słomą. Ogrzewają one m.in.: budynki mieszkalne, gospodarcze, szklarnie, masarnie. W Danii wpro-
wadza się do uprawy trzcinę indyjską i trawę chińską. Roś liny te dają około 15 – 20 ton masy z hektara, 
podczas gdy słomy zbożowej uzyskuje się około trzy tony [Korzeniowski, 2001]. 

Jako paliwo wykorzystywany jest także biogaz powstający na składowiskach odpadó w komunalnych 
i w oczyszczalniach ś ciekó w. Gaz wysypiskowy składa się głó wnie z metanu, dwutlenku węgla, azotu 
i tlenu. Z biogazu otrzymuje się energię cieplną oraz energię elektryczną. Energia z biogazu często w całoś ci 
pokrywa zapotrzebowanie oczyszczalni ś ciekó w lub składowiska odpadó w na energię cieplną i elektryczną, 
a jej nadwyżka jest sprzedawana energetyce.  

Działające i planowane instalacje korzystające ze odnawialnych źró deł energii zestawiono, według po-
wiató w, w tabeli 2. 
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