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Wed³ug danych przedstawionych podczas Œwiatowego
Kongresu Geotermalnego w 2005 r., energia geotermalna
jest stosowana w tzw. bezpoœredni sposób (ciep³ownictwo,
rekreacja, balneoterapia) w 72 krajach œwiata. Produkcja
pr¹du elektrycznego zaœ odbywa siê w 24 krajach. W Euro-
pie energia geotermalna jest wykorzystywana bezpoœred-
nio w 33 krajach; w 2005 r. ca³kowita moc zainstalowana
wynosi³a 13 644 MW, a zu¿ycie ciep³a 140 399 TJ
(39 278 GWh), co stanowi³o odpowiednio 49% i 53,7%
udzia³u w skali œwiata. Dziêki zastosowaniu par geotermal-
nych (temperatura powy¿ej 150°C) w Europie pr¹d elek-
tryczny jest wytwarzany na Islandii, we W³oszech, w Turcji
i w Portugalii (Azory), a udzia³ wynosi ok. 12,5% ³¹cznej
zainstalowanej mocy i produkcji pr¹du na œwiecie. Wzrasta
zainteresowanie uk³adami binarnymi, w których do gene-
racji elektrycznoœci wykorzystuje siê wody o temperaturze
100–120°C (w Europie pilota¿owe instalacje niewielkiej
mocy 0,2–3 MW pracuj¹ od niedawna w Austrii i Niem-

czech). Udoskonalane s¹ istniej¹ce i rozwijane nowe tech-
nologie, m.in. uk³ady binarne, wspomagane systemy
geotermalne. Wzbudzaj¹ one spore zainteresowanie pod
wzglêdem naukowym i technologicznym, jak i oczekiwa-
nia dotycz¹ce mo¿liwoœci produkcji energii elektrycznej
i wykorzystania bezpoœredniego. Podstaw¹ s¹ jednak
zawsze lokalne uwarunkowania geologiczne, termiczne
i z³o¿owe.

Energia geotermalna stanowi w wielu krajach jedno
z najbardziej perspektywicznych odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii, w czym istotn¹ rolê odgrywaj¹ wzglêdy ekologiczne,
ekonomiczne, a tak¿e rozwój technologii. Geotermia przy-
nosi komfort u¿ytkowania, ³¹czy siê z nowoczesn¹ infra-
struktur¹, jest ma³o wra¿liwa na zmiany cen tradycyjnych
noœników energii na rynkach œwiatowych. Ogranicza tak¿e
uzale¿nienie od importowanych paliw na lokalnych ryn-
kach. W perspektywie aktualnych wyzwañ i zobowi¹zañ
miêdzynarodowych, dotycz¹cych ograniczania emisji
gazów cieplarnianych i ochrony klimatu, szans¹ na rozwój
wykorzystania energii geotermalnej jest fakt, ¿e z samej
swej natury, czy te¿ dziêki zastosowaniu odpowiednich
technologii, jest to Ÿród³o praktycznie niepowoduj¹ce emi-
sji gazów cieplarnianych.

Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce
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Oko³o 2/3 powierzchni Polski jest uznawane za per-
spektywiczne pod wzglêdem mo¿liwoœci technologicznych
zagospodarowania potencja³u geotermalnego, a ok. 40%
powierzchni kraju ma korzystne warunki do budowy eko-
nomicznych instalacji, tj. tych, w których cena energii
mo¿e byæ ni¿sza od ceny energii konwencjonalnej. Prace
badawcze i wdro¿eniowe, prowadzone w Polsce od po³owy
lat 80. ubieg³ego stulecia, doprowadzi³y do uruchomienia 7
instalacji geotermalnych (w Bañskiej Ni¿nej, Bukowinie
Tatrzañskiej i Zakopanem na Podhalu, w Pyrzycach, Msz-
czonowie, Uniejowie i Stargardzie Szczeciñskim). Wyko-
rzystuj¹ one wody o temperaturze ponad 25°C (I grupa
instalacji), kilka instalacji zagospodarowuje do celów bal-
neologicznych wody podziemne o temperaturze poni¿ej
25°C (II grupa), a kilkaset instalacji wykorzystuje ciep³o
gruntu w pompach ciep³a (III grupa).

Sumaryczna moc zainstalowana we wszystkich 3 gru-
pach przekracza 213 MW, z tego prawie po³owa mocy
(ponad 104 MW) pochodzi z energii geotermalnej, pozo-
sta³a czêœæ mocy (ok. 110 MW) pochodzi z gazu, oleju
opa³owego i energii elektrycznej. Te tradycyjne noœniki
energii s¹ wykorzystywane do napêdu pomp absorpcyj-
nych (gaz) i sprê¿arkowych (energia elektryczna) oraz w
Ÿród³ach szczytowych, jak kot³y gazowe i olejowe, a tak¿e

w agregatach kogeneracyjnych (gaz) wytwarzaj¹cych
energiê ciepln¹ i elektryczn¹. Ca³kowita iloœæ wytwarzanej
rocznie energii jest oceniana na ponad 1140 TJ. Jest to war-
toœæ obejmuj¹ca wszystkie noœniki energii, a wiêc energiê
geotermaln¹ i konwencjonaln¹.

Szacuje siê, ¿e dla I grupy instalacji wykorzystuj¹cych
wody termalne œrednio ok. 60% energii pochodzi z wód
termalnych, tj. ok. 350 TJ (jakkolwiek dla poszczególnych
zak³adów udzia³ ten jest ró¿ny i mieœci siê w przedziale
35–70%, a dla zak³adu w Stargardzie Szczeciñskim wynosi
nawet 100%). W drugiej grupie instalacji balneologicz-
nych praktycznie 100% produkowanej energii pochodzi
z energii geotermalnej. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e wielkoœæ
ta wynosi 31,4 TJ. Trzeci¹ grupê analizowanych instalacji
stanowi¹ sprê¿arkowe pompy ciep³a wykorzystuj¹ce ener-
giê ciepln¹ wód podziemnych i gruntu. Takich instalacji
jest w Polsce kilkaset i s¹ to obiekty zwykle niewielkiej
mocy — kilku–kilkudziesiêciu kilowatów. Urz¹dzenia te maj¹
napêd elektryczny. Szacuj¹c iloœæ energii pochodz¹cej
z wód i gruntu, nale¿y uwzglêdniæ wspó³czynnik efektyw-
noœci energetycznej COP, który osi¹ga ró¿ne wartoœci,
zwykle 2,5–3,2 i powy¿ej 3,5 w instalacjach wykorzy-
stuj¹cych wody podziemne o temperaturze rzêdu 20°C.
Iloœci energii odnawialnej wytwarzanej w tych instalacjach
mo¿na zatem oceniæ na ok. 340 TJ. Sumaryczna iloœæ ener-
gii wytwarzanej ze Ÿród³a geotermalnego we wszystkich
instalacjach wymienionych 3 grup wynosi zatem 721,4 TJ,
co stanowi ok. 65% ogólnie wytwarzanej energii.
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