
Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość  
- wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych 



Tematyka prezentacji 
 1. Szkoła Deula jej zadania i zasady  

funkcjonowania.            

2. Problematyka bioenergii w Niemczech. 

3. Produkcja biogazu z różnych substratów:                

1. produkcja biogazu z kiszonki z kukurydzy,   

2. produkcja biogazu z odpadów   

4. Wiatrowa wytwórnia energii elektrycznej.                    

5. Słoneczna wytwórnia energii elektrycznej 
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6. Alternatywne systemy grzewcze:                                        

1. ogrzewanie geotermalne,                                          

2. kotłownia opalana  zbożem,                                                      

3. kotłownia opalana zrębkami drewna oraz 
peletami    

4. kotłownia opalana słomą – różne formy     

7. Produkcja biopaliw:                                                         

1. na bazie oleju rzepakowego                                             

2. na bazie alkoholu 
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1. SZKOŁA DEULA –  

JEJ ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA 

UNSER WISSEN - IHR ERFOLG 



DEULA została założona w 1926 roku. Funkcjonuje w 
formie spółki.  

Akcjonariusze:  

• Izba Rolnictwa Dolnej Saksonii (60%),  

• Nienburg (25%)  

• Stowarzyszenie (15%).  

DEULA -Nienburg rozwinęła się w nowoczesne centrum 
szkolenia i kwalifikacji. Zatrudnia w sumie 50 

pracowników i prowadzi 70.000 dni szkoleniowych  
rocznie.  

Szkoła Deula jest właścicielem sześciu hektarów terenu. 
Na tej powierzchni znajduje się ok. 9.000 m² 

powierzchni, które obejmują sale i pomieszczenia 
dydaktyczne oraz internat.  5 



Bazę stanowią: 

• 4 sale konferencyjne, 

• 11 sal lekcyjnych, 

• 29 ( 8700m2) sal ćwiczeniowych z 
wyposażeniem warsztatowym i parkiem 
maszyn, 

• 1 hala do orki, 

• 1 szklarnia. 
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Podstawowe zadanie ośrodka szkoleniowego 
Deula – Nienburg, to prowadzenie szkoleń w 
oparciu o dualny system kształcenia. Jednym z 
celów korporacyjnych Deuli jest zadowolenie 
klientów. Cechą charakterystyczną szkoły ciągły 
rozwój nastawiony na rozwiązania innowacyjne 
skierowane na potrzeby edukacji. Szkoła 
prowadzi doradztwo indywidualne oraz 
szkolenia umożliwiające rozszerzenia swojej 
wiedzy w celu zabezpieczenia pracy lub w celu 
zwiększenia możliwości rozwoju kariery 
zawodowej.  
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DEULA - Nienburg prowadzi ustawiczne 
kształcenie na wysokim poziomie jakości w 
odniesieniu do transferu wiedzy i transferu 
wiedzy o rynku pracy. W tym celu DEULA - 
Nienburg posiada liczne kontakty z 
pracodawcami oraz dobrze rozwiniętą sieć z 
partnerami w regionie.  
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Zadania: 

• Edukacja i szkolenia w dziedzinie rolnictwa, handlu i przemysłu 

• Ekologia i ekonomia zgodna z zasadami nowoczesnego 
rolnictwa  

• Opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju 
regionalnego 

• Budowa praktycznych ośrodków szkoleniowych w Europie 
Środkowej i Wschodniej, Azji, Afryce i Ameryce Południowej 

• Tworzenie nowoczesnych koncepcji edukacyjnych. 
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Kształcenie w zakresie techniki rolniczej 
 

• rolno-techniczne kształcenie podstawowe  

• ciągniki i maszyny rolnicze  

• ochrona roślin, techniki nawożenia  

• elektronika w gospodarce  

• kursy spawaczy i kursy obsługi pił motorowych  

• szkolenia klientów na zamówienie 
producentów  

• seminaria w zakresie zarządzania  
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Kierunki kształcenia 
 

Kształcenie podstawowe w zakresie rolnictwa 
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Obsługa techniczna ciągników i maszyn 
rolniczych 
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Obsługa techniczna maszyn do nawożenia oraz  
stosowanie środków ochrony roślin 
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Elektronika przemysłowa 
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• Spawalnictwo i obsługa pił spalinowych 

• Szkolenie pracowników firm dostosowane do 
potrzeb pracodawców  
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Prowadzenia i organizacja seminariów 
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Sala konferencyjna  
 

Szkoła Deula -  Nienburg posiada charakterystyczny budynek w 
kształcie liścia, który jest symbolem cykli występujących w 
przyrodzie. Szkoła pozyskała budynek dzięki innowacyjnemu 
projektowi, który został opracowany przez pracowników Deula -   
Nienburg. 
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Szkoła organizuje 
międzynarodowe praktyki: 

Rocznie szkoła przyjmuje ok. 250 praktykantów 
pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz Brazylii. Czas trwania praktyk wynosi: 3 
miesiące, 6 miesięcy lub 1 rok.  

Wymagania dla kandydatów na praktykantów: 
• język niemiecki w stopniu podstawowym 
• prawo jazdy na ciągnik 
• posiada wykształcenie z zakresu rolnictwa 
• cechy charakteru: gotowość do podjęcia pracy 

i nauki 
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Roczny program praktyk: 
 

• nauka 1 raz na tydzień w szkole zawodowej 
• 4 tygodniowa praktyka w zakresie produkcji 

zwierzęcej 
• uczniowie mieszkają w rodzinach rolniczych, w 

których odbywają praktyki 
• uczniowie podczas rocznych praktyk zdają 

egzaminy  
• kieszonkowe dla praktykantów wynosi 200 € / 

miesiąc 
• przysługują 24 dni wakacyjne  
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Korzyści dla praktykantów: 

• nauka języka niemieckiego 

• nawiązanie nowych kontaktów na całe życie 

• poznanie specyfiki rolnictwa w Niemczech 

• rozwój osobisty 

• możliwości rozwoju kariery zawodowej 

• nabywanie umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości 
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Deula-Nienburg prowadzi 
współpracę międzynarodową z 

instytucjami edukacyjnymi: 
 • w Turcji 

• na Ukrainie 

• w Brazylii 

• w Polsce 

• w Afryce 

• w Indiach. 
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2. Problematyka bioenergii w Niemczech. 
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Obecnie 80% działających na świecie biogazowni 
funkcjonuje w Niemczech, w tym dwie 
największe - o mocy 20 MW każda, które w obu 
przypadkach generują zapotrzebowanie na 
substrat zbierany z powierzchni 12 tysięcy 
hektarów. 

 

23 



Wobec dynamicznego rozwoju biogazowni 
rolniczych ogromna ilość gospodarstw rolnych 
zmieniła przeznaczenie swoich upraw z produkcji 
spożywczej na produkcję roślin energetycznych - 
głównie kukurydzy, której kiszonka jest 
podstawowym substratem służącym do 
produkcji biogazu w kilku tysiącach niemieckich 
biogazowni. Efektem powyższego trendu jest 
niedobór artykułów spożywczych, których nie 
dostarcza już niemieckie rolnictwo i Niemcy 
muszą je importować (w dużej mierze      z 
Polski). 24 



Tygodnik Spiegel podaje przykład hodowcy krów 
z landu Schleswig-Holstein, który ma coraz 
większy problem z wynajęciem pastwisk, które w 
większości zostały zaadaptowane na potrzeby 
upraw roślin energetycznych, a wobec mniejszej 
podaży pól koszt ich dzierżawy wzrósł w ciągu 
ostatnich lat ponad dwukrotnie. 
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Średniej wielkości biogazownia potrzebuje plonu 
kukurydzy z około 200 hektarów,                               
a w zaledwie kilka lat całkowity areał upraw 
kukurydzy produkowanej na cele energetyczne 
wzrósł w Niemczech do około 810 tysięcy 
hektarów. W efekcie - jak zauważa Spiegel - w 
ubiegłym roku po raz pierwszy Niemcy nie były 
w stanie same zaspokoić swojego 
zapotrzebowania na zboża.  
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Spiegel zauważa także problem emisji CO2. Produkcja energii z 
biogazu generowanego z kiszonki kukurydzy nie zawsze ogranicza 
emisję dwutlenku węgla.  Tygodnik powołuje się na niemiecki 
Związek Ochrony Bioróżnorodności i Natury (NABU), według 
którego kukurydza energetyczna hodowana na podmokłych 
polach czy bagnach uwalnia do atmosfery około 700 gram CO2 
na każdą wyprodukowaną z niej kilowatogodzinę energii. Coraz 
częściej ma to miejsce w obliczu braku terenów uprawnych. 
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Produktem ubocznym produkcji energii w 
przeciętnej biogazowni jest około 20 tys. m3 
pozostałości po fermentacji kukurydzy, która jest 
następnie rozsypywana na polach jako nawóz. To 
z kolei podnosi zawartość azotanów w glebach 
powyżej dozwolonych poziomów wpływając na 
skażenie wód gruntowych.  
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Problemy wynikające z szybkiego rozwoju branży 
biogazowej w Niemczech były w ostatnich latach 
ignorowane przez władze. Ostatnio 
wprowadzono jednak pierwsze ograniczenia do 
programu wsparcia operatorów biogazowni w 
Niemczech. Zgodnie ze zmianami, obecnie tylko 
60% kukurydzy wykorzystywanej w 
biogazowniach może być produkowana w 
Niemczech.  
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Według Niemieckiej Akademii Nauk (Leopoldina), w 
2012 roku na wsparcie producentów energii z biogazu 
w ramach niemieckiego systemu taryf gwarantowanych 
zostanie wydanych około 4,8 mld euro, ale zdaniem 
niemieckich naukowców technologia biogazowa "nie 
ma szans" w rozwoju z energetyką solarną i wiatrową. 
Biorąc pod uwagę ogólny bilans energetyczny 
poszczególnych technologii OZE, fotowoltaika jest pięć 
razy bardziej wydajna niż produkcja biogazu z kiszonki 
kukurydzy, a energetyka wiatrowa jest od biogazowni 
wydajniejsza aż 10 razy.  
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Kolejnym problemem jest niszczenie lasów w celu 
produkcji substratu do biogazowni. Uprawa jednej 
rośliny stanowi również zagrożenie dla gleby 
powodując jej niszczenie co w dalszej 
konsekwencji nakłada konieczność jej nawożenia.  

Substraty wykorzystywane w produkcji biogazu: 
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Znaczący wzrost popytu na grunty pod uprawę 
surowców odnawialnych jest obecnie bardzo 
widoczny. Coraz większa ilość upraw 
skoncentrowana jest na jednym gatunku roślin 
energetycznych co powoduje zmianę krajobrazu 
Niemiec. Efektem tego jest przekształcanie 
ekologicznie cennych ziem takich jak lasy 
deszczowe, torfowiska i użytki zielone w pola 
uprawne. Uprawa surowca dla potrzeb 
biogazowni pogarsza w znaczący sposób glebę                           
i wyczerpuje składniki pokarmowe ziemi. 
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Schemat biogazowni 
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3. Produkcja biogazu z różnych 
substratów 

W krajach Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, zostały 

stworzone odpowiednie warunki gospodarcze dla stosowania 

odnawialnych surowców do wytwarzania „zielonej energii” 

dzięki:  

• zabezpieczeniu minimalnego wynagrodzenia za wytworzoną            

energię elektryczną, 

•długoterminowej perspektywie wzrostu cen energii  

i przede wszystkim dopłatom do surowców wykorzystywanych w 

procesie wytwarzania energii,  a pochodzących z produkcji rolnej. 
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Surowce do produkcji biogazu 
rolniczego: 

• odpady pochodzenia rolniczego i przemysłowego 

• rośliny energetyczne np. kukurydza 
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Zasada powstawania biogazu 
 

 
b  

 
 
 
 
 
 

Proces fermentacyjny zachodzący w biogazowni i sterowanie nim 
jest w zasadzie porównywalne z procesem trawienia 
przebiegającym w żwaczu krowy i możliwości jego regulacji 
poprzez stosowanie odpowiedniego karmienia. 
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Podstawy „żywienia” biogazowni 

Procesy fermentacyjne w biogazowni i w żwaczu bydła przebiegają 
w ten sam sposób do momentu wytworzenia krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych (kwasu octowego / kwasu mlekowego). 
Dopiero w następnym etapie te procesy zaczynają się różnicować. 
W żwaczu następuje wytworzenie nowej glukozy  
z krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. W biogazowni będą 
one dalej rozkładane do metanu. 
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Charakterystyka elementów ciągu 
technologicznego produkcji biogazu 
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Zasady funkcjonowania biogazowni 
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Produkcja biogazu  

z kiszonki z kukurydzy 
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Wśród gatunków wykorzystywanych do produkcji biogazu 
dominuje kukurydza, która stanowi 90% udziału w rynku. Nie 
oczekuje się większych zmian w tej strukturze, gdyż do 
produkcji biogazu najlepiej nadaje się kiszonka z kukurydzy o 
czym decydują następujące czynniki: 

 wysoka wydajność produkcji gazu (ok. 180 m3 gazu z tony 
kiszonki z kukurydzy), 

 prosta technika uprawy i zbioru, 

 łatwe długookresowe  

 magazynowanie. 
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Uprawa kukurydzy na biogaz 1/2 
 

Produkcja biomasy na cele energetyczne otwiera rolnictwu nowy      
i prawdopodobnie nieograniczony rynek zbytu.  
Wysoki plon decyduje o dochodowości produkcji biomasy                
w gospodarstwie. Odmiany jakościowe z wysokim udziałem części 
strawialnych surowca umożliwiają: 
• wyższą wydajność dobową produkcji gazu i przez to lepszy zwrot 

zainwestowanego kapitału i zastosowanej pracy 
•  mniejsze koszty transportu i magazynowania substratu i resztek 

pofermentacyjnych otrzymanych w przeliczeniu na m3 produkcji 
metanu 
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Uprawa kukurydzy na biogaz 2/2 
 

Biorąc pod uwagę te czynniki, cele uprawy dla odmian na 
biogaz są porównywalne z celami uprawy dla kukurydzy 
na kiszonkę do karmienia bydła. Selekcja kierowana jest 
na wyhodowanie odmian gwarantujących lepszą 
wydajność biogazu z 1 ha i wyższą produkcję gazu              
z kilograma substratu. Ważna jest też odpowiednia 
wczesność odmiany, tak żeby w latach chłodnych można 
było osiągnąć 30% suchej masy. Wtedy zapobiegnie się  
nieproduktywnemu transportowi wody oraz stratom 
spowodowanym wyciekaniem soku. 
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Plony biogazu różnych odmian kukurydzy – Holandia 2005  

(przykład z 2 miejscowości) 
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Wytwórnia biogazu w Leese 
działająca na bazie odpadów 

Wytwórnia biogazu Gromadzenie  odpadów 
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Wytwórnia biogazu w Leese 
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Wytwórnia biogazu w Steimbke 
działająca na bazie kiszonki   

z kukurydzy 

Zbiorniki na biogaz Silosy gromadzące kiszonkę           
z kukurydzy 
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Wytwórnia biogazu w Jühnde 
działając na bazie suchej fermentacji 
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Zalety biogazowni  

Wytwarzanie energii w biogazowniach: 

• może przyczynić się do zmniejszania efektu 
cieplarnianego 

• wzrost wykorzystania bioenergii pozwala na niezależność 
energetyczną   i zmniejsza import kopalin 

• przyczynia się do zagospodarowania przestrzeni rolniczej 
i daje szansę na ograniczenie trendu opuszczania wsi 
poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.  

• pozwala na regulowanie  jej wydajności  
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Wady biogazowni: 

• wyłączenie powierzchni gleby uprawnej na uprawę 
surowców energetycznych 

• zmiana krajobrazu wskutek uprawy tylko kilku gatunków 
roślin energetycznych 

• zmiana przeznaczenia ekologicznie wartościowych 
powierzchni,  jak puszcze tropikalne, torfy i użytki zielone 
na grunty orne pod uprawę  roślin energetycznych 

• pełne wykorzystanie roślin energetycznych prowadzi do 
pogarszania bilansu humusu  
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4. Wiatrowa wytwórnia energii 
elektrycznej 



Ludzie wykorzystują energię wiatru od ponad 5000 lat. 
Początkowo turbiny wiatrowe były używane do nawadniania pól i 
zasilania młynów, natomiast współczesne urządzenia wytwarzają 

energię elektryczną w ponad 70 krajach świata. 
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Budowa turbiny wiatrowej 
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Konstrukcja wieży  
Wieże dla większych turbin są 
wykonane w postaci rury stalowej, 
żelbetonowej lub kratownicy. 
Rozwiązanie w postaci masztu, 
utrzymywanego w poziomie za 
pomocą lin, jest stosowane tylko w 
małych turbinach (służących na 
przykład do ładowania baterii 
akumulatorów).  
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Większość dużych elektrowni wiatrowych jest wykonana ze 
stalowych elementów o przekroju 20-30 metrów kwadratowych, 
które są dostarczane w częściach na miejsce budowy. Wieże mają 
stożkowy kształt, ze średnicą rosnącą ku podstawie. Taki kształt 
zapewnia dużą wytrzymałość oraz oszczędność materiału.           
W fabryce wykonuje się poszczególne segmenty, które są 
składane w całość na miejscu montażu siłowni. Wieża                    
o wysokości 50 m. waży ok.  40 ton.  
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Przykłady  kształtu wieży 
elektrowni wiatrowych 

Maszt kratownica 

Tripod Maszt rurowy 

56 



Produkcja elementów siłowni 
wiatrowych w Bremenhaven 
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Produkcja podstaw siłowni 
wiatrowych w Bremenhaven 
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Morskie elektrownie wiatrowe 

Z ang. Offshore, Floating wind 
turbine to morskie farmy 
wiatrowe,  których początki 
sięgają lat 90 XX wieku. Choć ich 
budowa znacznie przewyższa 
koszty budowy elektrowni 
lądowej to obecnie właśnie one 
wiązane są     z przyszłością 
elektrowni wiatrowych. 
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Sposoby zakotwiczenia elektrowni 
morskich 
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Lądowe elektrownie wiatrowe 
Onshore - Farma wiatrowa  

 
W ustawodawstwie polskim farmą 
wiatrową określana jest jednostka lub 
zespół jednostek wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej siłę 
wiatru. Zwykle jest to instalacja złożona    
z wielu turbin wiatrowych. Skupienie 
turbin pozwala na ograniczenie 
kosztów budowy i utrzymania oraz 
uproszczenie sieci elektrycznej. Sieć 
farm wiatrowych szybko rozwija się np. 
w Danii i Niemczech. Światowym 
liderem są Chiny. 
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Struktura kosztów inwestycyjnych w 
farmach wiatrowych na morzu i na lądzie. 
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Rozwój elektrowni wiatrowych             
w kolejnych latach 
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Potencjał siły wiatrowej w Europie 
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Potencjał siły wiatrowej w Polsce 
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Moc elektrowni wiatrowych 
na świecie w MW 

Kraj 2009 2010 2011 
Wzrost 

2011/2010 

 Chiny 25 810 44 733 62 733 40,2% 

 Stany Zjednoczone 35 159 40 180 46 919 16,8% 

 Niemcy 25 777 27 215 29 075 6,8% 

 Hiszpania 18 865 20 676 21 637 4,6% 

 Indie 11 807 13 065 15 800 20,9% 

 Włochy 4 850 5 787 6 747 16,6% 

 Francja 4 574 5 660 6 640 17,3% 

 Wielka Brytania 4 245 5 203 6 018 15,7% 

 Kanada 3 319 4 008 5 265 31,4% 

 Portugalia 3 357 3 702 4 290 15,9% 

Świat 159 766 196 653 239 000 21,5% 
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Znaczenie elektrowni wiatrowych  

Sumaryczna moc farm wiatrowych na świecie w kolejnych latach 

 

       Od początku XXI wieku energetyka wiatrowa rozwija się w tempie 
20–30% rocznie. 
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Udział poszczególnych państw 
w całkowitej mocy w morskiej energetyce 

wiatrowej w Europie 
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Przykłady największych farm 
wiatrowych 

Tehachapi Pass Wind Farms – elektrownia wiatrowa 
w Południowej Kalifornii, USA, maksymalna moc: 562 MW 
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Przykłady największych farm 
wiatrowych 

Roscoe Wind Farm – Texas, USA, Maksymalna moc: 781,5 MW 
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Przykłady największych farm 
wiatrowych 

East Renfrewshire Wind Farm – Renfrewshire, Szkocja 

Maksymalna moc: 332 MW 
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Zalety energetyki wiatrowej: 

• wiatr to energia odnawialna, nigdy się nie wyczerpie, w 
przeciwieństwie np. do węgla, gazu 

•  jest to czysta energia, do atmosfery nie dostają się żadne 
szkodliwe gazy, 

•  wiatr jest za darmo, brak ryzyka wzrostu cen,  

•  kręcące się wiatraki nie szpecą krajobrazu w tak dużym 
stopniu jak dymiące kominy, 

•  możliwość zastosowania małych turbin wirowych i produkcji 
prądu w terenach, gdzie prąd sieciowy nie dociera. 
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Wady energetyki wiatrowej: 

• zmienność kierunku i siły wiatru 

• farmy wiatrowe zajmują dużo miejsca, potrzebują terenów 
niezamieszkałych i odległych od miast 

• nie w każdym miejscu kraju są odpowiednie warunki dla 
budowy elektrowni wiatrowych 

• duże skupiska turbin wiatrowych zagrażają przelatującym 
ptakom 
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5. Słoneczna wytwórnia energii 
elektrycznej 
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Energię promieniowania słonecznego 
można wykorzystywać na dwa 

podstawowe sposoby: 

• zamieniać ją bezpośrednio  w energię 
elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych 

• zamieniać ją w ciepło, które z kolei może być 
wykorzystane np. do ogrzewania wody 
użytkowej, lub w elektrowniach słonecznych 
do wytwarzanie energii elektrycznej. 
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Moduły fotowoltaiczne dzielą się na:  

• krzemowe monokrystaliczne  

• krzemowe polikrystaliczne  

• moduły cienkowarstwowe 

• organiczne ogniwa fotowoltaiczne  

• komórki koncentrujące energię  

(których się obecnie nie używa) 
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Systemy fotowoltaiczne na dachach 
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Monokrystaliczne ogniwa 
fotowoltaiczne  

Wykazują najwyższe sprawności konwersji ze wszystkich ogniw 
krzemowych, ale jednocześnie ich produkcja jest najdroższa. W 
warunkach laboratoryjnych pojedyncze ogniwa osiągają sprawność 
rzędu 24%. Ogniwa produkowane na skalę masową mają sprawność 
około 17%. 
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Ogniwa polikrystaliczne  

Wykonane są z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się 
sprawnością w przedziale 14-18% oraz umiarkowaną ceną. Zazwyczaj 
posiadają charakterystyczny niebieski kolor i wyraźnie zarysowane 
kryształy krzemu. 
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Moduły amorficzne (cienkowarstwowe) 
Zasada budowy paneli amorficznych jest inna niż w przypadku 
paneli mono i polikrystalicznych. Polega ona na osadzaniu 
cieniutkich warstw krzemu (ok. 2 mikrony) na powierzchni 
innego materiału, np. na szkle. Nie można wówczas wyodrębnić 
pojedynczych ogniw. Jest to najbardziej oszczędny sposób 
produkcji paneli fotowoltaicznych, które osiągają niższy poziom 
sprawności w porównaniu do paneli monokrystalicznych                
i polikrystalicznych.  
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Organiczne ogniwa fotowoltaiczne 
 Urządzenia te zbudowane są ze związków organicznych, czyli takich, 
które w swoim składzie zawierają atomy węgla. Fotowoltaika 
organiczna do budowy ogniw wykorzystuje polimery oraz małe 
organiczne molekuły zdolne do absorpcji promieniowania słonecznego 
oraz przewodzenia energii elektrycznej. Ich produkcja jest szybka  
i tania. Niestety, mimo licznych zalet, obecnie produkowane ogniwa 
organiczne charakteryzują się niską sprawnością, małą stabilnością 
pracy i krótkim okresem żywotności. 
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Kolektory słoneczne dzielą się na: 

• kolektory próżniowe 

 

 

• kolektory płaskie 

 

 

 

 

• kolektory paraboliczne 
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Próżniowe kolektory słoneczne  

Kolektory próżniowe to wysoko zaawansowany, szczytowy produkt 
techniki solarnej. Jest do 30% sprawniejszy od kolektorów płaskich, 
zwłaszcza w okresach wiosennym i jesienno - zimowym. Wynika to ze 
zdolności kolektora próżniowego do absorbowania promieniowania 
rozproszonego i drastycznie ograniczonych strat ciepła dzięki próżni 
w rurach kolektora. 

 

  Zasada działania  

  rury próżniowej 
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Płaskie kolektory słoneczne 
 Najważniejszym elementem kolektora słonecznego jest absorber 

z blachy miedzianej lub aluminiowej, do której przymocowane są 
na całej długości rury miedziane, przez które przepływa czynnik 
niezamarzający. Całość pokryta jest warstwą posiadającą bardzo 
wysoki współczynnik absorpcji dla promieniowania słonecznego 
oraz niski współczynnik emisji dla promieniowania podczerwonego. 
Aby uchronić absorber przed stratą ciepła umieszcza się go 
w szczelnym „pudle”,  
dobrze izolowanym  
płytą poliuretanową  
lub wełną mineralną od spodu.  
Całość przykryta jest szybą. 
 
 
     Budowa kolektora płaskiego 
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Korektory paraboliczne 
 Zbudowane są w postaci długich rynien powlekanych wewnątrz 

srebrem bądź polerowanym aluminium. Wzdłuż rynny biegnie 
rurka wypełniona zazwyczaj olejem, na której skupiają się odbite 
promienie słoneczne. Umieszczona jest ona wewnątrz większej, 
próżniowej szklanej rury. Olej podgrzewa się w ten sposób nawet 
do 400 ºC i jest używany do produkcji pary wodnej. Rynny 
ustawia się najczęściej wzdłuż osi północ-południe, a wzdłuż osi 
wschód-zachód mają możliwość zmiany kąta nachylenia, aby 
podążać za słońcem. 
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• W ubiegłym roku zainstalowano na niemieckich dachach 149 
tysięcy kolektorów. Odpowiada to powierzchni 1,27 milionów m2 
czyli 127 ha. Wcześniej dotowano tzw. pola solarowe, czyli gleby 
uprawne, na których mocowano kolektory, obecnie tego się nie 
robi, gdyż dotacja obowiązuje 20 lat, co w praktyce wyklucza 
uprawę tej gleby.   

• Dzięki polityce wspierającej wzrost udziału energii 
alternatywnych w chwili obecnej na niemieckich dachach 
zainstalowano już ponad 1,66 miliona tych urządzeń. 
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Ogniwa fotowoltaiczne w Jühnde 
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Ogniwa fotowoltaiczne w Jühnde – cd. 
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Zalety wykorzystania energii słonecznej: 

• nośnik tej energii jest bezpłatny 

• prąd z energii słonecznej w Niemczech pozwala na 
zmniejszenie importu węgla brunatnego do Niemiec       
w wysokości 400 milionów euro 

• wpływa to na ceny rynkowe tradycyjnych kopalin, dając 
szansę na obniżenie kosztów wytwarzania energii 

• daje większą niezależność energetyczną w czasie 
możliwych kryzysów i międzynarodowych konfliktów 
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Wadą tego źródła energii jest : 

• duża zmienność nasłonecznienia w ciągu doby i w różnych 
porach roku, 

• zależność nasłonecznienia od pogody 

• produkcja prądu z energii słonecznej jest droższa                       
w porównaniu z innymi sposobami jej wytwarzania i nie do 
końca wolna od niekorzystnych dla środowiska emisji 
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6. Alternatywne systemy 

grzewcze 

 ogrzewanie geotermalne 
 kotłownia opalana zbożem 
 kotłownia opalana zrębkami 

drewna oraz peletami 
 kotłownia opalana słomą 



Ogrzewanie geotermalne 

www.ogrzewnictwo.pl – dane 2007 

http://www.ogrzewnictwo.pl/


Energia geotermalna to: 
 Jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega 

na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, 
szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej          
i sejsmicznej.  
Woda opadowa wnika 
w głąb ziemi, gdzie w 
kontakcie z młodymi 
intruzjami lub 
aktywnymi ogniskami 
magmy, podgrzewa się 
do znacznych 
temperatur. W wyniku 
tego wędruje do 
powierzchni ziemi jako 
gorąca woda lub para 
wodna.  93 



Gdzie i jak? 

 Woda geotermiczna 
wykorzystywana jest 
bezpośrednio 
(doprowadzana systemem 
rur), bądź pośrednio 
(oddając ciepło chłodnej 
wodzie i pozostając w 
obiegu zamkniętym). 29% 
zapotrzebowania na ciepło 
w Niemczech mogłoby być 
wspomagane przez 
dostarczoną geotermię. 

 

Odwiert geotermalny w 
okolicach Rejkjaviku 
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 Źródła energii geotermalnej 1/2 

 Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi       

o temperaturze około 5400 C, generujące przepływ 

ciepła w kierunku powierzchni. Początkowo, ciepło 

wewnętrzne Ziemi pochodziło głównie z kontrakcji 

grawitacyjnej w okresie formowania się planety. 

Obecnie, najwięcej ciepła (45 do 90%) pochodzi        

z rozpadu radioaktywnych izotopów potasu (40K), 

uranu (238U) i toru (232Th).  
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Źródła energii geotermalnej 2/2 
 Źródła ciepła upatruje się też 

częściowo w ochładzaniu się 
płaszcza, tarciu wewnętrznym 
wywołanym siłami pływowymi i 
zmianami w prędkości obrotu 
Ziemi. Część energii termicznej 
jądra transportowana jest do 
skorupy ziemskiej poprzez 
pióropusz płaszcza, który może 
powodować powstawanie plam 
gorąca i pokryw lawowych. 
 

96 



Czynności związane z energią 

 Energia geotermiczna to energia wydobytych na 
powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę 
zalicza się do energii odnawialnej, bo jej źródło - 
gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie 
niewyczerpalne. W celu wydobycia wód 
geotermalnych na powierzchnię wykonuje się 
odwierty do głębokości zalegania tych wód. 

 Wody geotermiczne są z reguły mocno zasolone, jest 
to powodem szczególnie trudnych warunków pracy 
wymienników ciepła i innych elementów armatury 
instalacji geotermicznych 
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Sposoby wykorzystania energii 

 Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach 

centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii 

cieplnej. Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest 

produkcja energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie   

w przypadkach źródeł szczególnie gorących  

Struktura wykorzystania energii geotermalnej na świecie. (dane 2007) 

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Ochrony Środowiska www.mos.gov.pl 98 

http://www.mos.gov.pl/


99 
Schemat poglądowy grzewczej instalacji geotermalnej 



Górna powierzchnia geotermii (głębokość wiercenia < 400 m) 

• Liczba urządzeń (np. sondy ziemne oraz kolektory  powiązane        

z pompami cieplnymi): około 265.000 

• Nowe instalacje (dane z roku 2011): rocznie 24.400 o mocy 255 

MW  

Głęboka geotermia (głębokość wiercenia  > 400 m)  

• ilość urządzeń pracujących (zakłady grzewcze i elektrownie 

grzewcze): 19 – z zainstalowanym osiągiem  185 MW 

• Z tego urządzenia wydobywające prąd (elektrownie grzewcze): 5 – 

o mocy  7,3 MW osiągu elektrycznego 

• Ilość urządzeń planowanych i w budowie: około 94  

 

  
źródło: www.geothermie.de 
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Ogrzewanie geotermalne w Niemczech 



Rys. Zasada działania zamkniętego systemu 
hydrogeotermalnego (dubletu geotermalnego) i jego 

najważniejsze elementy:  
1 – otwór produkcyjny, 2 – pompa produkcyjna,  

3 – wymiennik ciepła, 4 – otwór iniekcyjny,  
5 – urządzenia filtrujące, 6 – system utrzymania 

(kontroli) ciśnienia, 7 – sieć ciepłownicza 101 



Elektrownia grzewcza w Neustadt-Glewe 
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Elektrownia grzewcza Neustadt-Glewe 
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• powierzchnia: 483 m² 

• Ogrzewanie poprzez instalację geotermalną 
wydobywaną z głębokości 99 m 

• Wystawiony na EXPO 2000 

 

Centrum kompetencyjne  (Blatt Pavillon)  

w  Nienburgu (Deula) – instalacja geotermalna 
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Instalacja geotermalna w Deula 
Nienburg (Blattpavillon) 

Temperatura na 
głęb. 99 m 



Osiągi instalacji geotermalnych: 

• Energia cieplna wytworzona przez urządzenia zainstalowane 

(głębokie i górnopowierzchniowe):  ponad 2.500 MW 

• Energia elektryczna wytworzona przez urządzenia zainstalowane 

(tylko instalacje głębokie): 7,3 MW 

Geotermia jako czynnik gospodarczy 

• Czynne inwestycje 2011: 960 Mio. Euro 

• Ilość miejsc pracy 2011: 14.200 (12.800 Oberflächennahe 

Geothermie, 1.400 Tiefe Geothermie) 

Źródło: www.geothermie.de 106 

Podsumowanie 



Zalety 

• Trwałe, pozostające do dyspozycji źródło energii  

• Dobry bilans dwutlenku węgla CO2 

• Różnorodność wykorzystania 

Wady 

• Niemożliwość zastosowania w każdym miejscu 

• Obowiązek dostarczania energii do pomp ciepłowniczych 

• Ryzyko bezpieczeństwa (zdarzenia sejsmiczne, szkody w 
budynkach, itp.) 

• Konieczna częsta wymiana pomp ze względu na korozję 

• Wysoki koszt instalacji 

• Ryzyko zanieczyszczeń wód głębinowych, uwalniania radonu, 
siarkowodoru i innych gazów. 

107 



Kotłownia opalana zbożem 

budownictwo.sprawdz.pl 



Kotłownia opalana zbożem 

Ogrzewanie gospodarstwa zbożem stanowi 

na dzień dzisiejszy atrakcyjną alternatywę dla 
rolników. 

• ZIARNO, KTÓRE NAJBARDZIEJ NADAJE SIĘ DO 
SPALANIA TO OWIES. 

Może być on uprawiany w całym kraju. 

W płodozmianie posiada działanie fitosanitarne, 

dzięki czemu jest dobrym przedplonem dla 
innych roślin. 
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Kocioł zbożowy z silosem 
workowym 
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Ciekawostka 

W Deula/Nienburg jest jedyny w Niemczech piec 
Guntamatic, który umożliwia spalanie mieszanki 
trzech różnych surowców energetycznych, np.: 

• Zboże 

• Pelety 

• Zrębki drewna 

 

Można w nim dozować procentowy skład mieszanki.  
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Podsumowanie 
 Zalety: 

• Tania w utrzymaniu 

• Wysoka energetyczność 

 

 Wady: 

• Zanieczyszczenia kotła 

• Zakaz palenia zbożem w niektórych landach 
niemieckich 

• Dylematy moralne 

• 7-krotnie większa ilość popiołu niż z peletów 
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Kotłownia opalana zrębkami 
drewna oraz peletami 



Zrębki drewna to ścinki 
drzewne o  nieregularnych 
niewielkich kształtach, 
różnych gatunków drzew, 
pozostałości po wycince 
drzew, takich jak gałęzie     
i korzenie. 
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Budowa pieca na zrębki 
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Piec na zrębki drewna 
(Deula/Nienburg) 
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Zasada działania  
kotłowni na zrębki drewna 
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Zrębki drzewne 
Zalety: 

• Korzystne dla środowiska 

• Wysoka dostępność 

• Nie trzeba gromadzić 
zapasów na trzy lata 

• Niska cena – niskie koszty 
ogrzewania pomieszczeń 

• Szerokie zastosowanie 
zrębków dzięki ich 
kształtom (paliwo do 
kominków, do grilla, 
pieców i ogniska) 

• Mała ilość popiołu – do 
wykorzystywania jako 
nawóz 
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Zrębki drzewne 
Wady: 

• Składowanie na dużej 
powierzchni 

• Występowanie ciał 
obcych (folie, kamienie, 
gwoździe) 

• Pracochłonność i 
czasochłonność w 
pozyskiwaniu surowca 

• Duża wilgotność – 
mniejszy zysk 
energetyczny 
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Pelety 
 

121 



Pelety 

Pelety – długie na kilka centymetrów granulki     
z trocin i wiórów o średnicy od 6 do 25 mm, 
wytłaczane w prasie rotacyjnej bez dodatku 
substancji klejącej i pod dużym ciśnieniem. 
Posiadają wilgotność od 8 do 12%.  

Jeden kilogram peletów daje  

moc grzewczą równą pięciu  

kWh (zastępuje 0,5 litra oleju 

opałowego) 
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Produkcja peletów 
Wydajność prasy: 3-8 t/h 

Wydajność energetyczna 

20-60 kWh/t 

Waga peletów: 400-700 kg/m3  
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Pelety 

Zalety: 
• Łatwe transportowanie 

• Praktyczne magazynowanie 

• Wygodne w eksploatacji 

• Bardzo niska zawartość popiołu 

Wady: 
- Duża przestrzeń magazynowa 

- Pracochłonność 

 124 



Kotłownia opalana słomą 



Kotłownia opalana słomą 
wykorzystanie bel i kostek słomianych 

Słoma jest zbierana w bele lub baloty oraz w 
postaci ściętej sieczki. Najczęściej 
wykorzystywana jest w postaci przetworzonej – 
brykiety słomiane. Wartość opałowa zależy od 
jej wilgotności, rodzaju zboża, sposobu jego 
nawożenia oraz 

warunków zbioru.   

126 



Kotłownia opalana słomą 
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Przykład wykorzystania ogrzewania 

słomą - Steimbke/Niemcy 

• Kotłownia ogrzewa halę i 3 gospodarstwa domowe 

• Wielkość instalacji – 200 mb 

• Tania w utrzymaniu pod warunkiem posiadania 

własnej produkcji słomy 

• Ekonomika: spalanie 4 kostek wartości 80 euro/tyg. 
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Słoma 

Zalety: 

• Tanie paliwo ekologiczne przyjazne środowisku 

naturalnemu 

• Niewielki wkład pracy 
 

Wady: 

- Zbyt duża wilgotność obniża wartość ekologiczną, co 

powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń 

- Wysoki koszt instalacji 
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7. Produkcja biopaliw 

Dane 2007 

szczesniak.pl 



Biopaliwa są wytwarzane w postaci 

płynnej lub gazowej z surowców 

pochodzenia organicznego (z biomasy lub 

biodegradowalnych frakcji odpadów).   

Wykorzystywane są one w: 

Transporcie samochodowym 

Elektroenergetyce 

Ciepłownictwie 
 



Paliwa na bazie olejów roślinnych 

132 

Zaliczamy do nich paliwa na bazie oleju rzepakowego i słonecznikowego 



Produkcja oleju rzepakowego 
jako biopaliwo w Diepholz 
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Tłumaczenie: 

Dostarczamy energię: diesel, benzyna, 

biodiesel, olej rzepakowy, olej opałowy, gaz 

płynny 



Uproszczona 

technologia 

przeróbki oleju 

rzepakowego na 

paliwo 

opracowana w 

PIMR Poznań 
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Cechy oleju roślinnego: 

136 

o Brak lotności 

o Większa lepkość od oleju napędowego 

o Mniejsza podatność na samozapłon 

 

 



Cechy biooleju 

Bioolej to: 

- biomasa poddana krótkotrwałemu 

oddziaływaniu temperatury (400-600  C),  

- Ciemnobrązowa gęsta ciecz o wartości 

opałowej stanowiącej 45-50% wartości 

energetycznej oleju napędowego, może być 

wykorzystywana w kotłach, palnikach, 

turbinach, generatorach prądu 
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Bioolej 
Zalety: 

• Brak emisji dwutlenku siarki 

• Neutralny z punktu widzenia tlenku węgla (czadu) 

• Śladowa emisja dwutlenku azotu 
 

Wady: 

- Niszczenie silników 

- Zmiana krajobrazu 

- Degradacja gleby przez wykorzystanie tych samych 

składników 
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Biodiesel 

To olej napędowy, zawierający estry olejów 

roślinnych, głównie: metylowy, rzepakowy, 

stosowany jako paliwo w czystej postaci lub 

mieszany z konwencjonalnym olejem 

napędowym 
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Biodiesel 

Zalety: 

• Łatwość ulegania biodegradacji 

• Brak zagrożenia czystości wód gruntowych 

• Brak wymogu tworzenia specjalnej dystrybucji 

• Poprawa właściwości smarnych ON 

Wady: 

• Niższa wartość opałowa powoduje większe zużycie 

paliwa 

• Silne działanie korozyjne na silnik 
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Paliwa na bazie alkoholu 

141 
Ferrari FF na bioetanol 



Bioetanol 

Bioetanol to inaczej spirytus odwodniony. 

Powstaje przez odwodnienie alkoholu 

gorzelnianego, zawierającego 97,2 % objętości 

etanolu.   

Zastosowanie: 

 Paliwo napędowe (m. in. Ford, VW, Fiat, …) 

 Ulepszacz procesu spalania benzyny 
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Biometanol 

To inaczej alkohol metylowy (alkohol drzewny). 

Powstaje przez uwodornienie tlenku węgla.  

 

Zastosowanie: 

 Paliwo napędowe 

 Dodatek do benzyny 
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Korzyści z produkcji biopaliw 

 dodatkowy rynek zbytu 

 aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych 

związków do atmosfery 

 energetyczne wykorzystanie odpadów lub 

produktów niewykorzystanych w rolnictwie     

i przemyśle spożywczym 

 zagospodarowanie nieużytków rolniczych 
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Największe rynki zbytu oraz produkcji 

paliwa opartego na etanolu to rynki 

Ameryki Południowej oraz Stanów 

Zjednoczonych. W Europie cięgle rośnie 

udział bioetanolu w rynku paliw. 

Dostępne paliwa są oznaczone jako 

E100, E95, E85, E20, E10. 
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Ciekawostka 
Surowce, z których można wytwarzać biopaliwa: 

• trzcina cukrowa, owoce, zboża, ryż, kukurydza, ziemniaki, 

warzywa i inne produkty zawierające cukry proste lub 

złożone; w wyniku fermentacji uzyskuje się alkohole; 

• trawa, drewno, słoma, kolby kukurydziane, odpady rolno-

przemysłowe i płody role zawierające celulozę; w wyniku 

fermentacji w bardziej zaawansowanej technologii otrzymuje 

się etanol; może być też zgazowane do wodoru, metanu lub 

innych gazów, z których następnie można zsyntetyzować 

paliwa ciekłe, takie jak biometanol; 

• rzepak, słonecznik, soja i inne rośliny oleiste, z których olej 

przetwarza się na estry metylowe, stosowane bezpośrednio 

jako paliwo lub w mieszaninie z olejem napędowym; 

• odpady pochodzenia organicznego; otrzymuje się z nich         

w wyniku fermentacji beztlenowej biogaz, a przez rozkład 

termiczny – paliwa płynne. 146 



Zalety stosowania biopaliw: 

ograniczenie emisji netto CO2 do atmosfery, 

ograniczenie areału produkcji rolno-spożywczej na 

rzecz rolno-przemysłowej, zagospodarowanie 

nieużytków oraz rozwój regionów rolniczych             

o niskiej klasie gleb, 

zwiększona biodegradowalność większości biopaliw, 

niższe emisje tlenków azotu i siarki oraz tlenku węgla 

do otoczenia podczas procesu spalania. 

147 



Do wad należą: 

intensyfikacja upraw może prowadzić do 

powstawania monokultur roślinnych, 

zwiększona wydajność upraw pociąga za 

sobą zwiększone zużycie nawozów 

sztucznych, a co za tym idzie 

zwiększonej emisji NOx . 
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Biopaliwa wykorzystane  

w transporcie w Unii 

Europejskiej w 2009 roku 

w kolorze: jasnozielony - 

bioetanol, średni - 

biodiesel, ciemnozielony 

- pozostałe biooleje.  Dla 

wytwórczości biopaliw w 

świecie uprawia się 

prawie 30 mln ha.  


