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Znaczenie energii elektrycznej

• Umożliwia korzystanie z urządzeń
gospodarstwa domowego

• Warunkuje rozwój rolnictwa, przemysłu 
i usług

• Można ją przesyłać i przetwarzać na inne 
formy energii



Czynniki lokalizacji

• W miejscach, gdzie jest na nią największe 
zapotrzebowanie (nie opłaca się jej 
magazynować ani przesyłać na duże 
odległości)



Wielkość produkcji energii zależy 
od:

• Poziomu rozwoju gospodarczego
• Warunków bytu ludności

• Zależność – im kraj jest bardziej rozwinięty 
gospodarczo tym większe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną i tym większa produkcja

• W KWR ostatnio zmniejszyło się tempo zużycia 
energii elektrycznej (energooszczędne 
technologie)

• W KSR i nowo uprzemysłowionych stale wzrasta 
produkcja i zużycie energii elektrycznej











Ważny miernik poziomu rozwoju gospodarczego



Struktura produkcji energii

• Na podstawie tabeli i własnej wiedzy 
wymień czynniki, od których zależy 
struktura produkcji energii elektrycznej 
w poszczególnych państwach





Struktura produkcji energii 
elektrycznej na świecie

Na podstawie diagramu wska ż surowce energetyczne, które maj ą

najwi ększe znaczenie w produkcji energii elektrycznej na świecie



Struktura produkcji energii 
elektrycznej w 2011 wg źródeł



Struktura produkcji en elektr. Chiny



Struktura produkcji en elektr. Indie



Struktura produkcji en elektr. 
Japonia



Struktura produkcji en elektr. Rosja



Struktura produkcji en elektr. USA



Typy elektrowni





Elektrownie cieplne

• Elektrownie (energetyka konwencjonalna) opalane: 
– węglem, 
– gazem ziemny, 
– ropą naftową, 
– olejem opałowym, 
– mazutem

• Elektrownie maretermiczne (energetyka alternatywna) 
wykorzystujące różnice temperatury między ciepłymi 
wodami powierzchniowymi a zimnymi wodami 
głębinowymi

• Elektrownie geotermiczne (energetyka alternatywna) 
• Elektrownie opalane biomasą i biogazem (energetyka 

alternatywna) 



Elektrownie konwencjonalne



Elektrownie cieplne bazujące na kopalinach





Elektrownie jądrowe



Energetyka atomowa – analiza SWOT





Elektrownie wodne

Hydroelektrownie:
– Przepływowe
– Zbiornikowe:

• Zaporowe 
• Szczytowo-pompowe

Tama Trzech Przełomów



Elektrownie przepływowe
• Wykorzystują energię kinetyczną rzek, głównie nizinnych najczęściej 

o małym spadku, 
• Nie mają możliwości magazynowania wody i tym samym regulacji 

wytwarzanej energii elektrycznej. 
• Elektrownie tego typu mogą pracować prawie bez przerwy, 
• Ilość produkowanej przez nie energii zależy od ilości przepływającej 

w rzece wody. 
Elektrownia Chief Joseph



Elektrownie przepływowe



Elektrownie zbiornikowe zaporowe

• Zaopatrzone są
w zbiorniki, dzięki 
którym mogą
magazynować
i gromadzić energię
wody, która następnie 
przetwarzają
w energię elektryczną

Elektrownia Itaipu na Paranie. Wysokość
zapory wynosi 196 m



Elektrownia szczytowo-pompowa







Elektrownie alternatywne



Elektrownie alternatywne

• Elektrownie cieplne:
– Geotermiczne
– Maretermiczne
– Paliwowe

• Elektrownie wodne:
– Pływowe
– Maremotoryczne

• Elektrownie wiatrowe
• Elektrownie słoneczne





Elektrownie maretermiczne

• Elektrownia wytwarzająca prąd 
z różnicy temperatur między 
ciepłymi warstwami 
powierzchniowymi, a zimnymi 
warstwami głębinowymi morza 
lub oceanu. 

• Mogą działać bez przerwy i 
przez cały czas zapewniać
mniej więcej stałą ilość energii

• Elektrownie maretermiczne 
pracują m. in. w Japonii 
(10MW) 
i na Hawajach (40MW)

Wizualizacja z archiwum Lockheed Martin  
elektrowni oceanotermicznej na Hawajach

http://energetyka.inzynieria.com/cat/5/art/24925/elektro
wnia-oceanotermiczna-na-hawajach



Paliwowe 

• Przetwarzanie na inne 
formy energii poprzez 
spalanie biomasy lub 
spalanie produktów jej 
rozkładu. 

• W wyniku spalania 
uzyskuje się ciepło, które 
może być przetworzone 
na inne rodzaje energii, 
np. energię elektryczną

Elektrownia biogazowa w Częstochowie

http://www.energ.pl/index2.php?pod_menu=30



Elektrownie pływowe
• Elektrownie tego typu wykorzystują do napędzania swoich turbin 

naturalne zjawisko przypływów i odpływów wód. 
• Zbudowanie takiej elektrowni nie jest możliwe w każdym miejscu.
• Budowane są bardzo blisko mórz czy oceanów lub łączą otwarte 

akweny ze sztucznymi zbiornikami wodnymi. 
• Nie wytwarzają energii cały czas w sposób ciągły ze względu na 

charakterystykę przypływów i odpływów. 
• Średnio dziennie w zależności od umiejscowienia elektrowni 

występują dwa odpływy i przypływy 

http://fundacjaenergia.pl/baza-wiedzy/technologie/energia-wod/hydroenergetyka



Elektrownie pływowe
Barrage de La Rance - Francja



Elektrownie maremotoryczne (1)

• Pływak. Swoim wyglądem 
przypomina on nieco poziomo 
ułożone urządzenie sterujące, 
które w miarę falowania wody 
poruszany jest w górę i w dół. 
Ten ruch sprawia, że woda 
znajdująca się pod ciśnieniem 
wpada na turbinę zasilającą
generator. Ten ostatni 
natomiast zamienia pracę
mechaniczną w energię
elektryczną i przekazuje ją do 
transformatora. 



Elektrownie maremotoryczne (2)

• Komora. Specjalnie 
uszczelnione pomieszczenie 
wypełnione jest do pewnej 
wysokości wodą (poziom wody 
uzależniony od umiejscowienia 
elektrowni), ponad 
powierzchnią wody znajduje 
się powietrze i gdy tylko 
przechodzi przez komorę fala, 
to poziom wody się podnosi 
zmuszając powietrze do ruch 
napędzającego turbinę. Sama 
turbina wodna połączona jest z 
generatorem zamieniającym 
pracę wirnika na energię
elektryczną. 

Hanstholm Dania

http://www.sieplywa.pl/siewie/5150/Wyprawa_do_Klitmoll
er_na_zawody_PWA_i_dobre_plywanie



Elektrownie wiatrowe
• Wiejący wiatr napędza łopaty wiatraka zmuszając do pracy wirnik. 

Ten obracając się pozwala generatorowi wytworzyć energię
elektryczną, która przekazywana jest do transformatora. Ten z kolei 
zamienia energię o niskim napięciu w energie elektryczną o 
potrzebnym napięciu. Następnie prąd przekazywany jest do sieci 
elektrycznej zasilające gospodarstwa domowe.

• By uzyskać 1 megawat mocy skrzydło wirnika jednej turbiny 
wiatrowej musi mieć minimum 50 metrów długości. Przypomnimy, 
że elektrownia konwencjonalna produkuje moc rzędu 1 GW (1000 
megawatów), samo zastąpienie takiej elektrowni farmą wiatrową
wiązałoby się z wybudowaniem 1000 wiatraków! 

• Zważywszy, że nie zawsze mamy wiatr i że nie zawsze takie 
elektrownie pracują (szacuje się, że od 1500 do 2000 godzin 
rocznie), to porównywalną moc do konwencjonalnej elektrowni 
mogłoby wyprodukować minimum 3 tysiące wiatraków.

• Farmy wiatrowe doskonale sprawdzają się w miejscach bardziej 
oddalonych od głównych sieci energetycznych jako generatory 
prądu dla pojedynczych domostw nie potrzebujących dużych 
zasobów energii elektrycznej.



Elektrownie wiatrowe

Przedstaw zalety i wady elektrowni wiatrowych



Elektrownie słoneczne

Więcej informacji – www.elektrownieswiata.pl



Produkcja energii ze źródeł
odnawialnych



Zalety i wady wybranych rodzajów 
elektrowni



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Wybrane zadanie maturalne



Dziękuję za uwagę

Proszę się UCZYĆ!


