
Energia, Człowiek, Środowisko… 

      Dla większości z nas ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie bez energii. Jest nam 

ona potrzebna niemal do każdej codziennej czynności. Jednak duża grupa społeczeństwa 

wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ta energia jest pozyskiwana oraz, jaki ma wpływ na 

środowisko.  

   Zaczynając od początku, energię elektryczną można naukowo zdefiniować, jako układ 

ładunków elektrycznych nieruchomych (energia elektrostatyczna) lub ładunków 

poruszających się (energia elektrodynamiczna), co w praktyce rozumie się jako, 

energię prądu elektrycznego.  Jak wiemy, energię którą wykorzystuje człowiek, w głównej 

mierze stanowi energia elektryczna. Jej źródła możemy podzielić na źródła 

niekonwencjonalne, czyli odnawialne i nieodnawialne oraz konwencjonalne.  

Konwencjonalne źródła energii, to takie, których produkcja opiera się na transformacji 

energii chemicznej, jaką zawierają różne paliwa kopalne. Dzięki ich spalaniu otrzymuje się 

energię, jest to np. węgiel i drewno. Szacuje się także, że obecnie 1/3 surowców 

energetycznych jest w ten sposób przetwarzana. Istnieją również tzw. niekonwencjonalne 

źródła energii, które można podzielić na dwa rodzaje: nieodnawialne źródła energii 

- surowcami tutaj, które mogą posłużyć do produkcji energii są: wodór, ogniwa paliwowe, 

czy energia magnetohydrodynamiczna, oraz odnawialne źródła energii - w tym wypadku 

produkowana energia pochodzi z wykorzystania warunków przyrody, które nie ulegają 

wyczerpaniu. 

   Samo zapotrzebowanie na energię w danym kraju wiąże się z różnego rodzaju 

czynnikami. Zależy to w dużej mierze od tego, jakie jest tempo jego rozwoju 

gospodarczego, jak dalece technologicznie jest posunięty przemysł w danym kraju, a także 

jaka jest liczba odbiorców energii. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest ważną 

sprawą dla każdego kraju, a to dlatego, że praktycznie każda gałąź gospodarki korzysta 

z energii elektrycznej, a także korzystają z niej odpowiednie struktury narodowe - np. 

wojsko. Dzisiejsza technologia praktycznie opiera się na wykorzystaniu energii 

elektrycznej. Wiąże się to z coraz większą elektryfikacją i automatyzacją wszelkich 

procesów. Nawet rolnictwo w obecnym czasie coraz częściej wykorzystuje urządzenia 

elektryczne, co zapewnia coraz wydajniejszą produkcję. Nawet w naszych domach pojawia 

się coraz więcej urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, dlatego warto przyjrzeć 

się źródłom energii: 

a) Odnawialne źródła to: 

 energia słoneczna - wykorzystuje się m.in. przy kolektorach słonecznych - 

do podgrzewania wody w mieszkaniach, budynkach gospodarczych, domach 

letniskowych, oraz co raz częściej zakłada się panele fotowoltaiczne 

zmieniające energię słoneczną w elektryczną; 

 energia wiatru - elektrownie wiatrowe są stosowane na ternach, gdzie wiatr 

uzyskuje duże prędkości - są to tereny nadmorskie i podgórskie;  

 energia wody morskiej - energia pływów i prądów. Jest to możliwe na 

obszarach równikowych; 



 energia biomasy - czerpana z rolnictwa i leśnictwa. Biomasa może być 

używana w procesach spalania drewna, słomy. 

b) Nieodnawialne źródła to: 

 gaz ziemny - zaletą tego źródła jest czyste spalanie znacznie mniejsze, niż 

przy spalaniu węgla, czy też ropy naftowej; 

 ropa naftowa (Polska jest uboga w to źródło - wydobywa się ją obecnie w 

Kamieniu Pomorskim i w okolicach Jasła i Krosna) - jej produkty spalania 

są szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz środowiska; 

 węgiel - jest głównym źródłem energii w Polsce - jednak jego zapasy się 

kurczą i obecnie eksportujemy z innych krajów. Jednocześnie produkty 

spalania są bardzo szkodliwe dla środowiska i człowieka, co powoduje  

powstawanie smogu;  

 wodór - ogniwa wodorowe, których największą zaletą jest niewielkie 

zanieczyszczenie środowiska, produktem spalania jest para wodna;  

 ogniwa paliwowe - to ogniwo, które generuje energię z reakcji utleniania 

dostarczanego paliwa z zewnątrz. 

Parametry fizyczne 

   Zarówno energetykę odnawialną oraz tą opartą na paliwach kopalnych charakteryzują te 

same parametry fizyczne, z których najważniejszymi są: praca, energia i moc. 

 Pomiar energii 

Wartość energii wyrażamy za pomocą jednostki - 1 Dżul [1J]. Energia jest ciągle jedna i ta 

sama, jednak może przyjmować różne formy. Człowiek nauczył się metod, jakie pozwalają 

na zmianę jednej formy energii w drugą. Obecnie proces ten nazywamy procesem 

ujarzmiania energii. 

 Moc 

Moc definiuje się jako szybkość wykonania danej pracy. Dokładniej ujmując jest to praca 

wykonana w jednostce czasu. Często w przypadku różnego rodzaju urządzeń określa 

się parametr zwany średnią mocą. Jest to nic innego, jak całkowita praca wykonana 

w określonym czasie trwania tej pracy. 

 Zalety energii elektrycznej:  

- jest stosunkowo prosto zamienić ją w inne formy energii;  

- można dowolnie sterować jej ilościami, tzn. dostarczać i pobierać jej tyle, ile dokładnie 

chcemy;  

- transport energii elektrycznej także jest stosunkowo prosty, a co ważne, można 

ją przesyłać na znaczne odległości;  



- straty, jakie wynikają z jej transportowania są mniejsze, niż w przypadku innych form 

energii;  

O elektrowniach 

 Energia jądrowa 

   Pierwsze elektrownie jądrowe zaczęły powstawać już w latach 40-tych ubiegłego wieku. 

Zasadniczym elementem takiej elektrowni jest reaktor jądrowy. Istnieje kilka typów takich 

reaktorów, są to m.in.: wodne, ciśnieniowe, powielające, jednorodne, wrzące, czy wysoko 

temperaturowe. Zasada działania elektrowni jądrowej zasadniczo różni się od działania 

zwykłej elektrowni, w której energię pozyskuje się poprzez spalanie paliw kopalnych. 

W przypadku elektrowni jądrowej, energię pozyskuje się w wyniku rozszczepień jąder 

atomowych. Proces rozczepienia jest reakcją łańcuchową, która jeśli nie kontrolowana 

może prowadzić do fatalnych skutków (tak jak w przypadku bomby atomowej). Jednak 

w przypadku reaktora jądrowego, jest on całkowicie kontrolowany i tak przeprowadzany, 

aby dostarczył ściśle określonej ilości energii. Na dzień dzisiejszy, elektrownie jądrowe 

wybudowane zostały w 31 krajach i jest ich w sumie 437. Energia jaką produkują to 17% 

energii, jaka jest wykorzystywana przez te kraje. Najwięcej takich elektrowni powstaje w 

krajach Dalekiego Wchodu. 

 Energia wodna 

   W tym wypadku wykorzystuje się energię spadającej wody, która ukierunkowana 

na odpowiednie turbiny powoduje ich obrót. Owe turbiny są źródłem energii, z której 

korzystają potężne generatory do produkcji energii elektrycznej. Jednak budowa elektrowni 

wodnych najczęściej wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Mimo to, jest to opłacalne, 

ponieważ w tym wypadku otrzymujemy energię w sposób czysty, bez powodowania 

żadnych zanieczyszczeń. Sama elektrownia wodna także nie zużywa dużo energii 

elektrycznej. Ich obsługa także nie jest nadmiernie skomplikowana, więc nie potrzeba do 

jej obsługi wielu ludzi. Energia z takiej elektrowni wodnej może być przesyłana 

do najbliższych odbiorców, tak więc problem strat energii w czasie przesyłu jest tu raczej 

nieistotny. Możliwe jest także bardzo proste magazynowanie energii, poprzez 

wykorzystanie zapór, to z kolei zapobiega powstawaniu przerw w dostawach energii 

elektrycznej. Sama budowa zapór wodnych może pomóc w rozwoju rolniczym obszarów 

położonych blisko niej. Inne wykorzystanie energii wodnej to także wykorzystanie pływów  

i fal morskich oraz energii cieplnej wody. W przypadku fal morskich energie można 

wykorzystać poprzez zastosowanie pływaka poruszającego się w górę i w dół. W ten sposób 

taki pływak porusza pompę, która z kolei pompuje wodę na turbinę zasilającą generator. 

W przypadku elektrowni wykorzystujących energię pływów morskich istotne jest położenie 

elektrowni. Najbardziej odpowiednie są miejsca ujścia rzek, a zasada działania takiej 

elektrowni jest bardzo podobna do zasady działania zwykłej elektrowni wodnej. Tutaj także 

do produkcji energii elektrycznej wykorzystywany jest ruch turbin. Możliwym jest także 

wykorzystanie energii cieplnej oceanów. W tym wypadku wykorzystuje się różnicę 

temperatur pomiędzy powierzchnią wody a jej głębinami. Takie elektrownie powstają 

bezpośrednio na wodzie i noszą nazwę elektrowni maretermicznych.  

 



 Energia wiatru 

   Wykorzystywanie energii wiatru, dawniej było najbardziej popularnym sposobem 

otrzymywania energii w gospodarstwach rolnych. Obliczenia wskazują na to, że obecna 

energia wiatrów byłaby w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne całej naszej planety.      

W dzisiejszym świecie istnieje bardzo dużo elektrowni wiatrowych. Najwięcej z nich 

istnieje w Niemczech, bo aż 5850, następnym w kolejności krajem jest Dania, która posiada 

ich 4700. Jak wiadomo, ich działanie jest silnie uzależnione od siły wiatru. Dlatego 

też najbardziej opłacalne jest budowanie ich w miejscach, gdzie wiatr często i silnie wieje. 

Energia jaką w ten sposób otrzymujemy jest całkowicie czysta. Jednak główną wadą tych 

elektrowni jest ich niska wydajność. Aby zastąpić jedną zwykłą elektrownie spalającą 

paliwa kopalne, należałoby użyć 1000 wiatraków o średnicy 50 metrów.  

 Energia Słońca 

   Przy elektrowniach słonecznych, często możemy się spotkać z mianem farmy 

fotowoltaicznej, która swój przydomek zaczerpnęła dzięki swojej dużej powierzchni, którą 

zajmują poszczególne moduły. Owe konstrukcje są alternatywą dla tradycyjnego 

pozyskiwania energii. Elektrownia słoneczna jest konstrukcją, która pobiera ciepło z 

promieni słonecznych, następnie przekształcając je w energię elektryczną. Ilość 

wyprodukowanego prądu głównie zależy od powierzchni zajmowanej przez panele 

fotowoltaiczne, pobierających ciepło z padających na nie promieni, a w skład takiej 

instalacji z reguły wchodzą:  

– moduły słoneczne, zwane również bateriami – mono lub polikrystaliczne,  

– inwertery – przekształcające ładunki pobrane z baterii na energię elektryczną,  

– przewody łączące poszczególne elementy, a także akcesoria umożliwiające sprawny 

montaż.  

Wpływ na środowisko 

   Jak wiadomo, w Polsce energia elektryczna jest wytwarzana przede wszystkim 

w elektrowniach węglowych, na skutek spalania węgla kamiennego lub brunatnego, który 

jest również nieodnawialnym źródłem energii. Jednakże taki sposób wytwarzania energii 

powoduje zanieczyszczenia atmosfery popiołami i sadzą. Wytwarzane są również gazy 

cieplarniane oraz szkodliwe związki, które przyczyniają się do powstawania kwaśnych 

deszczów.  

   Wykorzystywanie wszystkich źródeł energii jest związane z wpływem na środowisko, 

dlatego też należy dążyć do korzystania z niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł. 

Otrzymywanie energii z tych o to źródeł, praktycznie wiąże się z całkowitym brakiem 

produkcji jakichkolwiek zanieczyszczeń, mogących zaszkodzić środowisku naturalnemu. 

Dlatego też, w obliczu nieustannego kurczenia się zapasów konwencjonalnych paliw, 

stanowią interesujące rozwiązanie dotyczące problemu produkcji energii.  

   Jak można zauważyć na przykładzie przyrody – energia, jaką wykorzystuje środowisko 

naturalne, głównie pochodzi od Słońca. To dzięki niej rośliny mogą rosnąć i rozwijać się, 

dając w ten sposób pożywienie kolejnym grupom organizmów żyjących na naszej planecie. 

Promieniowanie słoneczne także jest odpowiedzialne za to, że możemy widzieć naszymi 



oczami świat wokół nas. Pamiętajmy też o tym, że paliwa takie jak węgiel kamienny, 

czy ropa naftowa, powstały ze szczątek roślin, które przed milionami lat tak samo 

jak dzisiejsze rośliny pobierały energię w postaci promieniowania słonecznego.  

   Przyrodą rządzi fundamentalna zasada, która jest znana pod nazwą "Zasady zachowania 

energii". Mówi ona nam o tym, że energia nigdzie nie ginie, ani nie może powstać 

z niczego. Może tylko przemienić się w inne jej formy, ale zawsze jej ilość będzie taka 

sama. Weźmy na przykład baterię słoneczną, zbiera ona energię słoneczną i przetwarza 

ją na energię elektryczną.  

Wpływ produkcji energii na człowieka 

Każdy rodzaj energii oddziaływuje w jakiś sposób na ludzkie zdrowie. Są to m.in.:  

 Wdychane, szkodliwe dla zdrowia produkty spalania węgla, pyły zawieszone oraz 

metale ciężkie – powodujące procesy zapalne w organizmie, a w dłuższej 

perspektywie prowadzące do mutacji, skutkujących rozwojem nowotworów. 

 Wyższe temperatury i cieplejszy klimat mogące powodować szybsze 

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak chociażby malaria.  

 Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem przez dzieci, skutkujące coraz 

częstszym występowaniem problemów z astmą, czy zapaleniem oskrzeli u 

młodszych osób. 

Oszczędzanie energii elektrycznej 

Powody, dla których należy oszczędzać energię elektryczną, to: 

 wyczerpywanie się źródeł paliw kopalnych; 

 ochrona środowiska; 

 rosnąca cena energii elektrycznej. 

Wybrane sposoby oszczędzania energii elektrycznej:  

 wyłączanie urządzeń zamiast stosowania trybu uśpienia; 

 zapełnianie pralki i zmywarki do naczyń przed uruchomieniem; 

 gaszenie światła w pustych pomieszczeniach; 

 wyłączanie nieużywanych urządzeń elektrycznych; 

 korzystanie w ciągu dnia z naturalnego światła; 

 unikanie wkładania do lodówki ciepłych potraw. 

Źródła: 

1. eko-solar.eu/elektrownie-sloneczne/ 

2. www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii 

3. www.cire.pl/pliki/2/czlowiekaenergia.pdf 

 

https://eko-solar.eu/elektrownie-sloneczne/
https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii
https://www.cire.pl/pliki/2/czlowiekaenergia.pdf

