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Overview of geothermal energy 

 

Energia geotermalna – przegląd 

 

 

 
 



Dlaczego odnawialne źródła energii? 

 rosnące zapotrzebowanie na energię  

 ograniczona i nierównomierna dystrybucja paliw kopalnych → 
bezpieczeństwo dostaw  

 dyskusje nt. zmian klimatycznych:  
zwiększone zużycie paliw kopalnych  → wzrost stężenia CO2 w atmosferze → 
globalne ocieplenie, ekstremalne zjawiska 

     Protokół z Kioto 

    „20/20/20 do 2020” COM(2006)848 

  spadek zużycia energii (paliw  
     kopalnych) i emisji CO2 

  wzrost efektywności  
      energetycznej  

  wzrost stosowania odnawialnych 
      źródeł energii (OZE)  

    Wzrost stosowania OZE w miksie  
    energetycznym: całościowy / zintegrowany 
    rozwój gospodarczy 

  innowacyjne i konkurencyjne  
      technologie 

 zmiany strukturalne w przemyśle  
i rolnictwie  

 nowe miejsca pracy   

 decentralizacja, rozwój obszarów 
wiejskich  

Obecne zużycie energii jest niezrównoważóne i niemożliwe do utrzymania – 
pilnie potrzebne są stosowne działania!  



Historia wykorzystania energii geotermalnej – niektóre fakty   

Rzym:   
Termy Karakalli 
Termy Antoniusza 

1904: pierwsza na świecie instalacja (10 kWe) 
do produkcji prądu elektrycznego przy 
zastosowaniu pary geotermalnej.    
Larderello (Toskania - Włochy)  



Energia geotermalna: definicja, podstawowe aspektyts 

Energia geotermalna – energia zgromadzona w postaci ciepła poniżej stałej 
powierzchni Ziemi  

99% masy Ziemi ma temperaturę powyżej 1000°C 

Ilość ciepła zawartego w Ziemi: 12,6∙1024 MJ, 

 
 Produkcja ciepła: głównie rozpad izotopów  
promieniotwórczych U238, U235, Th232, K40 

4300°C 

3700°C 

1000°C 

% całkowitej 
objętości Ziemi  

Średnia produkcja 
ciepła (μW/m3) 

Skorupa (partie zasobne w 
izotopy promieniotw.) 

2% 1 (s. kontynentalna) 

0,5 (s. oceaniczna) 

Płaszcz  82% 0,02 

Jądro  16% 0,0 



Energia geotermalna – klasyfikacje   

1) Złoże / system   
    Płytkie (shallow) 
 

Elementy składowe: źródło ciepła, skały 
zbiornikowe, nośnik ciepła (płyn), obszar 
zasilania 

Konwekcja płynu /wody/: ogrzewanie → 
cieplne rozszerzanie wody podziemnej → 
ascenzja i zastępowanie przez chłodniejsze 
wody meteoryczne    

sztucznie wytworzone czy też  
powiększone szczeliny, które są  
„wymiennikami ciepła” w głęboko 
położonych masywach skalnych  
 

Głębokie stymulowane Głębokie hydrotermalne  



B. niskotemperaturowa:       <30°C   (wymaga na ogół pomp ciepła) 

Niskotemperaturowa:      30-120°C ( bezpośrednie zastosowania    

Średniotemp.:               120-160°C – możliwa generacja en. elektr. (inst. binarne),  
                                                                     kogeneracja (CHP) 

Wysokotemp.: >160°C – „klasyczna” „efektywna” produkcja energii elektrycznej 

2) Temperatura / entalpia - wykorzystanie 

Energia geotermalna – klasyfikacje  

Instalacja na parę geot. 

Instalacja binarna 

 Zastosowania bezpośrednie   



Energia geotermalna – klasyfikacje  

3) Zastosowania  

Lindall diagram 

Najbardziej efektywny sposób: 
kaskadowe (wszechstronne) 
wykorzystanie energii geotermalnej  

 



Wykorzystanie energii geotermalnej  



Produkcja energii elektrycznej 

Zainstalowana elektr. moc geotermalna w Europie, 2010-2015 

Antics et al. 2013 



Geotermia – zastosowania bezpośrednie  

Antics et al. 2013 

Geotermia – zastosowania bezpośrednie: moc 
zainstalowana w Europie w 2012 r. i udział 

ciepłownictwa sieciowego (c.o.)  



obsz. wys.-temp. (en. elektr., ciepło) 

obszary średniotemperaturowe  

(en.elektr., ciepłownictwo c.o.) 

Obszary niskotemp.  

(ciepłownis=ctwo c.o.) 

‘płytka geotermia’  

(wszędzie /niemal/ 

Główne prowincje / obszary geotermalne w Europie*,** 

   *  - Uwaga: basen niskotemp. w NW – SE Europie jest w SE częśći pokryty formacjami karpackimi (nie zaznaczonymi ) 
**   - w Europie środkowej i SE nie zaznaczono obszarów w Karpatach wewnętrznych perspektywicznych dla geoDH /Polska, Słowacja)  

Źródło: broszura informacyjna EGEC   

 



Aspekty środowiskowe, zrównoważona eksploatacja  
 



Zrównoważenie / trwałość systemów hydrogeotermalnych 

-„Zdolność systemu, z którego jest odbierane cieplo geotermalne do utrzymania  

  produkcji przez długi czas” (Rybach, 2003) 

 

- „Dla każdego systemu geotermalnego i dla każdego sposobu produkcji energii  

   istnieje pewien maksymalny poziom tej produkcji, poniżej którego będzie  

   możliwe aby utrzymać stałą produkcję energii przez bardzo długi czas  

   (100 - 300 lat) "(Axelsson et al. 2004). 

   Odnosi się to do całkowitej ilości energii możliwej do odebrania (ciepła  

   w płynach i w skałach) 

Wyważona produkcja wody/ciepła (kiedy nie 

produkuje się więcej niż wynosi naturalne zasilanie) 

jest w pełni zrównoważona  

Ilości te są ograniczone i czasem nie nadają się do 

użytkowania z ekonomicznego punktu widzenia  



W przypadku kiedy naturalne zasilanie 

systemu hydrogeotermalnego nie jest 

wystarczające, niezbędne jest zatłaczanie 

wykorzystanej wody geotermalnej, aby 

utrzymać ciśnienie złożowe i wielkość 

produkcji wody geot. 

Zatłaczanie  

    Zalety:  

 utrzymanie/zwiększenie wydajności  
    wydobywanej wody 

 optymalny odbiór ciepła z wody  

 utrzymywanie ciśnienia złożowego wody  

 ograniczanie / kontrola osiadania 
    powierzchni 

 utylizacja schłodzonej solanki / wody  

    Niedogodnośći  

 „zanieczyszczenie” zbiornika podziemnego  
     wodą /uważaną wg prawa za ściek/, np. 
     bakteriami, gazami, substancjami wytrą- 
     conymi z zatłaczanej wody (niektóre przyp.) 

 przedwczesne schłodzenie wody w złożu  
    i wydobywanej otworami produkcyjnymi 
    (wskutek tzw. frontu chłodnego) 

 uszkodzenie przepuszczalności skał  
    zbiornikowych przez cząstki stałe 
    wprowadzane wraz z zatłaczaną wodą  



Dziękuję za uwagę  
 



Transport ciepła, strumień cieplny  
Transport ciepła - mechanizmy:  

przewodzenie (kondukcja) – w ciałach stałych   

konwekcja – poprzez ruch materii (cieczy – wody, pary) 

Internal heat production: 20TW 

Measured heat flow Qs = 44TW 

Earth cools down 2X quicker than heat production, however the heat content 
of the Earth would take over 109 years to exhaust via global terrestrial heat 
flow (practically inexhaustable on human-scales) 

Strumień ciepła: 

Powierzchniowy strumien ciepła na kontynentach 



Geodynamika  
i  geotermia 

Gęstośc zimnej litosfery > 
gęstość gorącej 
astenosfery: subdukcja 

rozsuwanie płyt 
oceanicznych:  
Ruch wznoszący 
astenosfery  

Siła napędowa ruchu płyt litosferycznych: 
ciepło generowane we wnętrzu Ziemi (jądro) 
powoduje powstanie olbrzymie komórki 
konwekcyjne w lepkim płaszczu, na którym 
„pływają” i powoli poruszają się płyty 
litosferyczne  
 
Najbardziej gorące obszary geotermalne są 
związane z brzegami płyt litosferycznych  



Gradient geotermiczny  

temperatura 

głębokość  

Nachylenie krzywej profilowania termicznego 
reprezentuje gradient geotermalny (a zmiany nachylenia 
zmienność litologiczną i ewent. obecność wody)  

Zmiany temperatury wraz z głębokością   

Średnia dla kontynentów:  
33°C/km 
Strefy aktywne: 500°C/km 



Wpływ Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

Znaczenie 
skutków 

Zanieczyszczenie powietrza małe średnie 

Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  
i podziemnych (przez składniki 
zawarte w wodzie) 

średnie średnie - 
wysokie 

Zanieczyszczenie termiczne 
(przez zrzut wykorzystanej 
wody) 

średnie średnie 

Osiadanie  powierzchni małe małe – średnie 

Wysoki poziom hałasu  wysokie małe – średnie  

Erupcje wody / pary z otworów  małe małe - średnie 

Problemy społeczno-
ekonomiczne  

małe małe 

Aspekty środowiskowe 


