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Geotermia jako źródło energii 
 
Energia geotermiczna obejmuje energię nagromadzoną we wnętrzu ziemi: w skałach, wodach 
i parach. Zasoby energii geotermicznej połoŜone blisko powierzchni ziemi, takie jak gorąca 
woda i para znajdująca się na głębokości do kilku kilometrów1), nazywamy energią 
geotermalną. Gorąca woda z wnętrza ziemi wykorzystywana jest w gorących kąpieliskach w 
wielu rejonach świata od tysięcy lat. 
 
Ponad 80 krajów ma zidentyfikowane i częściowo ewidencjonowane zasoby energii 
geotermalnej, a wykorzystuje ją około 60 krajów [13,18] w trzech podstawowych 
dziedzinach: 
•   bezpośrednie wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z wnętrza ziemi, 
•   wykorzystanie ciepła ziemi jako tak zwanego „dolnego źródła" dla pomp ciepła, 
•   przetwarzanie energii cieplnej ziemi na energię elektryczną.  
 
Spotykane są równieŜ systemy „kaskadowe", w których gorąca para lub woda stopniowo 
oddaje ciepło w kolejnych fazach, np. począwszy od produkcji energii elektrycznej poprzez 
centralne ogrzewanie, a skończywszy na ogrzewaniu suszarni lub basenów. 
 
Zasoby i wykorzystanie energii geotermalnej 
 
Wnętrze ziemi do głębokości 5 km zawiera energię cieplną rzędu 140 milionów EJ - blisko 
pięćdziesięciokrotnie większą od energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi w 
ciągu roku. Jest to największe potencjalnie dostępne źródło energii moŜliwe do wykorzystania 
z pomocą współczesnej technologii. 
 
Tabela 1 zawiera podstawowe dane dotyczące rozmiarów zasobów i sposobu wykorzystania 
energii geotermalnej na świecie. Zasoby prognostyczne wynoszą około 600 000 EJ, są więc 
1400 razy większe od globalnego zapotrzebowania na energię. Przy uŜyciu obecnej 
technologii moŜna wykorzystać około 5000 EJ, czyli pokryć ponad 10-krotne światowe 
zapotrzebowanie na energię pierwotną. Rezerwy, definiowane jako potencjał obecnie 
moŜliwy do wykorzystania w sposób opłacalny, szacowane są na 500 EJ. Daje to około 15% 
więcej energii w stosunku do bieŜącego zapotrzebowania na energię na świecie. Natomiast 
zasoby, określane jako potencjał technicznie moŜliwy do wykorzystania w sposób rentowny 
w dającej się przewidzieć przyszłości, szacowane są na około 12 443 TWh/rok dla produkcji 
energii elektrycznej w sposób konwencjonalny2). 
 
Ogromne zasoby geotermalne wykorzystywane są współcześnie w niewielkim zakresie. W 
2002 roku łączna moc instalacji geotermalnych bezpośrednio wykorzystujących energię 
cieplną wyniosła zaledwie 17 GW, przy produkcji ciepła około 0,15 EJ/rok. W tym samym 
roku elektrownie geotermalne miały moc 8,2 GW i wyprodukowały 52 TWh energii 
elektrycznej. Energia geotermalna znajduje szerokie zastosowanie zarówno wśród odbiorców 



indywidualnych (szczególnie do pomp ciepła), jak równieŜ w wielu innych dziedzinach 
gospodarki [2, 11, 13, 15]. 
 
Szeroko rozpowszechnioną formą wykorzystania energii geotermalnej jest balneologia 
(lecznictwo i rekreacja). Od tysięcy lat znane są na świecie3) kąpieliska z ciepłą wodą ze 
źródeł geotermalnych (ang. hot springs), a minerały zawarte w tych wodach mają często 
właściwości lecznicze. 
 

 
 
Na świecie popularne są pompy ciepła słuŜące do ogrzewania lub chłodzenia mieszkań. 
Systemy centralnego ogrzewania (CO) oparte na energii geotermalnej funkcjonują w ponad 
dziesięciu krajach, m.in. we Francji, Islandii, Japonii, Polsce, Turcji i USA. 
 
W przemyśle energia geotermalna uŜywana jest głównie do ogrzewania i suszenia (np. 
drewna) oraz chłodzenia (w powiązaniu z pompami ciepła). Znana jest teŜ w infrastrukturze, 
na przykład do ogrzewania chodników lub pasów startowych na lotniskach, aby zapobiec ich 
oblodzeniu. Największymi zakładami stosującymi energię geotermalną są suszarnia ziemi w 
północnej Islandii oraz zakład papierniczy w Nowej Zelandii. 
 
W rolnictwie i przemyśle rybnym4) energia geotermalna znajduje wiele zastosowań, głównie 
do ogrzewania szklarni słuŜących do upraw warzyw, roślin i kwiatów. Rozwiązania tego typu 
moŜna znaleźć m.in. w: Chinach, Japonii, Nowej Zelandii, Polsce, Rosji, USA i na Węgrzech. 
W niektórych krajach, na przykład w Szwajcarii i USA, pompy ciepła wykorzystujące 
temperaturę ziemi na małych głębokościach są uŜywane zarówno dla ogrzewania jak i 
chłodzenia domów. Wody geotermalne są równieŜ przydatne w chłodnictwie, przy uŜyciu 
tzw. absorpcyjnych pomp ciepła. Zastosowania chłodnicze na duŜą skale nie są jednak 
popularne ze względu na stosunkowo niską sprawność5' oraz wymaganą wysoką temperaturę 
wody geotermalnej. Krajem, w którym najbardziej popularne jest wykorzystanie energii 
geotermalnej jest Islandia. Ponad połowa energii pochodzi tam ze źródeł geotermalnych, a 
prawie 90% pomieszczeń ogrzewanych jest przez 30 geotermalnych systemów centralnego 
ogrzewania. 
 
Obecnie moc elektrowni geotermalnych w Islandii wynosi około 200 MW, są one oparte na 
trzech złoŜach. W budowie znajdują się nowe elektrownie o mocy kolejnych 200 MW, trwają 
intensywne badania nad wykorzystaniem następnych siedmiu złóŜ geotermalnych do 
produkcji energii elektrycznej [6]. 



Bezpośrednie wykorzystanie geotermii i elektrownie geotermalne 
 
Najpopularniejszym wariantem jest bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej, przede 
wszystkim przy uŜyciu pomp ciepła. Na przykład w Szwajcarii zainstalowanych jest ponad 30 
000 geotermalnych systemów z pompami ciepła-jeden system przypada średnio na kaŜde 2 
km2 powierzchni kraju [17]. 
 
Tabela 2 prezentuje skalę bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej w ponad 60 
krajach świata, gdzie łączny przepływ wody geotermalnej6) wynosi około 50 000 kg/sekundę. 
Ogrzewanie pomieszczeń (około 37% energii geotermalnej ogółem) oraz basenów i pływalni 
(około 22% energii geotermalnej) to najczęściej spotykane w infrastrukturze zastosowanie 
geotermii. 
 

 
 
 
Sprawność takich systemów wynosi zazwyczaj od 50 do 70% przy współczynniku 
wykorzystania mocy znamionowej około 32%. Dzięki bezpośredniemu uŜyciu energii 
geotermalnej moŜliwa jest oszczędność około 11,4 mln ton paliwa umownego (toe) w ciągu 
roku. Energia geotermalna jest równieŜ wykorzystywana w 24 krajach do produkcji energii 
elektrycznej. 
 
Rysunek 1 ilustruje udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł geotermalnych w 
ogólnej produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach. Największy udział energii 
geotermalnej w produkcji energii elektrycznej ma miejsce w Salwadorze (24%) i na 
Filipinach (22%) oraz w Islandii (17%). 
 
Tabela 3 prezentuje zakres wykorzystania energii geotermalnej do wytwarzania energii 
elektrycznej na świecie. Elektrownie o mocy około 8,2 GW produkują 52 TWh energii 
elektrycznej w ciągu roku. Ich sprawność 5-20% jest znacznie niŜsza niŜ ta, rzędu 50-70%, 
osiągalna w przypadku bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej (por. tab. 2). 
 
Liczba elektrowni geotermalnych i co za tym idzie ich łączna moc stale wzrasta: w 1980 roku 
wynosiła ona 3,9 GW, w 1990 roku 5,8 GW, a w 2000 roku 8 GW - średni wzrost wynosi 
około 3,7% rocznie. Największym producentem energii elektrycznej z wód geotermalnych 
jest obecnie USA, gdzie produkcja wyniosła 15 TWh w 2002 roku. Na drugim i trzecim 



miejscu są: Filipiny (10 TWh) oraz Indonezja (6 TWh). Według prognoz moc 
zainstalowanych systemów energii geotermalnej moŜe wzrosnąć z obecnych 52-57 TWh/rok 
do 167 TWh/rok w 2030 roku [8,10]. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabela 4 przedstawia teraźniejszy i przewidywany w bliskiej przyszłości koszt energii 
pozyskiwanej ze złóŜ geotermalnych, według UNDP. Zgodnie z prognozą ceny energii 
cieplnej i elektrycznej będą systematycznie spadać i ukształtują się na poziomie około od 10 
do 20 USD/MWh. 
 
 



 
 
 
Koszt przetworzenia energii geotermalnej w energię elektryczną 
 
Światowa produkcja energii elektrycznej wytworzonej z energii geotermalnej oparta jest 
głównie na źródłach geotermalnych o temperaturze przekraczającej 100°C, umoŜliwiającej 
bezpośrednie zastosowanie turbiny parowej. Znana jest równieŜ technologia układów 
binarnych pozwalająca na wykorzystanie źródeł ciepła o minimalnej temperaturze około 90°C 
do produkcji energii elektrycznej7'. Wody o niŜszej temperaturze nie kwalifikują się do 
wytwarzania energii elektrycznej ze względów technicznych. Wymaga to bowiem 
zastosowania ogromnych wymienników ciepła do uzyskania nawet małej ilości energii 
elektrycznej8) [8]. 
 
Tabela 5 zawiera dane charakteryzujące elektrownię geotermalną o mocy 50 MW, która 
usytuowana jest w USA. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2160 USD/kW. 

 



Energia otrzymana z tej elektrowni kosztuje 27,10 USD/MWh przy koszcie kapitału 5% i 
41,50 USD/MWh przy koszcie kapitału 10%. Jest to cena konkurencyjna w porównaniu z 
najtańszymi źródłami energii elektrycznej. 
 
Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej 
 
Według prognozy UNDP, przewidywany koszt energii ze źródeł geotermalnych jest 
atrakcyjny. Przeciętny koszt wytwarzania energii cieplnej szacowany jest na 5-50 USD/MWh 
[6, 18]. Lund podaje przykładowe koszty inwestycji (ang. capital cost) z bezpośrednim 
wykorzystaniem energii geotermalnej na podstawie danych pochodzących z roku 1990 [13], 
w USD/kW: 
 
•  ogrzewanie pomieszczeń (indywidualne)  463 
•  ogrzewanie centralne                                          386 
•  szklarnie                                                                120 
•  hodowle wodne (ang. aquaculture)                    26 
 
Lund uwaŜa, Ŝe rozwój bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej jest opłacalny i 
prawdopodobny w następujących warunkach [13]: 
 
•  zuŜycie energii następuje nie dalej niŜ 10 km od źródła geotermalnego, 
•  występuje duŜa koncentracja konsumentów (ang. high heat and cooling load density), 
odpowiadająca zapotrzebowaniu na energię powyŜej 36 MW/km2, 
•  uŜywa się gruntowe pompy ciepła do chłodzenia i ogrzewania, 
•  wykorzystuje się energię geotermalną do suszenia Ŝywności, zwłaszcza w rejonach 
tropikalnych, gdzie Ŝywność szybko ulega zepsuciu, 
•  buduje się szklarnie w zimnych klimatach, 
•  zakłada się hodowle wodne (głównie ryb). 
 
Koszt poszukiwania, wiercenia, wydobycia i dystrybucji energii geotermalnej 
 
Koszt wykonania otworu wiertniczego wykorzystywanego do centralnego ogrzewania lub w 
inwestycjach przemysłowych wynosi od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów USD. 
Koszt otworów wymaganych dla instalowania pomp ciepła jest znacznie mniejszy. Na 
przykład w Szwajcarii, gdzie powszechnie stosowane są otworowe wymienniki ciepła (ang. 
borehole heat exchanger (BHE)) w powiązaniu z pompami ciepła, średni całkowity koszt 
wiercenia i instalacji U-rury wynosi 40 euro/metr. Tylko w 2003 roku wykonanych zostało 
tam ponad 550 km takich odwiertów [2,17]. 
 
Systemy dystrybucji energii geotermalnej zasadniczo nie róŜnią się od systemów 
stosowanych w konwencjonalnym ciepłownictwie, składają się z rurociągów i pomp. Strata 
ciepła w rurociągach wynosi od 0,1 do 1,0°C/km w rurach izolowanych lub od 2 do 5°C/km 
w rurach nieizolowanych - przy czym koszt rur izolowanych jest dwukrotnie większy niŜ 
koszt rur nieizolowanych [13]. 
 
Ceny ogrzewania geotermalnego we Francji, obliczone na podstawie projektów o łącznej 
wartości 500 milionów euro, szacowane są na 1400 euro/kW. Dla zakładu, który kosztował 
10 mln euro, ceny poszczególnych etapów budowy wyniosły [18]: 
 
 



•  wiercenie: 2,29 mln euro (22,9%), 
•  ciepłownia i obieg wody geotermalnej: 0,76 mln euro (7,6%), 
•   sieć ciepłownicza i dostosowanie sieci: 6,86 mln euro (68,6%). 
 
Na tym przykładzie widać, Ŝe budowa sieci ciepłowniczej stanowi istotny element kosztu 
całej inwestycji. Jednak stosowanie energii geotermalnej nie powoduje wzrostu kosztów 
budowy sieci ciepłowniczej. Przy zastosowaniu centralnego systemu ogrzewania koszt ten 
musi być poniesiony i jest taki sam niezaleŜnie od źródła energii. 
 
Bariery szerszego wykorzystania energii geotermalnej 
 
Energia geotermalna jest wykorzystywana od tysięcy lat, jednakŜe jej udział w sektorze 
energetycznym jest stosunkowo niewielki w porównaniu z produkcją energii pochodzącej z 
kopalin, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz. 
Inwestorzy muszą liczyć się z kosztami badań geologicznych poniesionych zarówno na 
realizację projektu jak teŜ przy uzyskaniu zgody odpowiednich władz administracyjnych. 
Rządy krajów z reguły stawiają wymóg sporządzenia szczegółowej oceny oddziaływania 
danej inwestycji na środowisko (ang. environmental impact assessment) dla kaŜdego 
„duŜego" projektu energetycznego. Koszt przygotowania takiej dokumentacji moŜe sięgać 
nawet miliona USD [2]. 
KaŜdy nowy projekt związany jest równieŜ z „ryzykiem geologicznym" 9) determinowanym 
głównie przez wystąpienie takich czynników, jak [por. 18]: 
 
•  suchy otwór wiertniczy, 
•  niŜsza niŜ przewidywano temperatura wody geotermalnej, 
•  mniejsze niŜ przewidywano zasoby wody geotermalnej, 
•  gorszy od przewidywanego skład chemiczny wody geotermalnej. 
 
PowyŜsze czynniki są waŜne i w przypadku ich zaistnienia mogą być przyczyną poniesienia 
duŜych kosztów nowych odwiertów w terenie, którego struktura geologiczna nie jest dobrze 
znana. Sytuację taką określa się terminem: „ryzyko poszukiwawcze" 10). 
 
Rybach podczas analizy płytkich zasobów geotermalnych w Szwajcarii precyzuje główne 
przeszkody w rozpowszechnieniu pomp ciepła i nazywa je „problemem wody gruntowej", 
który spowodować moŜe ryzyko: wycieków krąŜącej cieczy do wód gruntowych oraz 
powstanie pionowych połączeń hydraulicznych pomiędzy oddzielnymi warstwami 
wodonośnymi w wyniku niewłaściwego uszczelnienia wierceń [17]. W obu tych przypadkach 
występuje ryzyko zanieczyszczenia zasobów wody pitnej. 
 
W Szwajcarii, która składa się z 23 kantonów, władze kantonalne odpowiedzialne za ochronę 
wód gruntowych wyznaczyły na mapach strefy ochronne oraz ustaliły strefy, w których 
pompy ciepła mogą być instalowane. 
 
W wyniku eksploatacji pomp ciepła stosowanych do ogrzewania następuje schłodzenie 
gruntu, a w zastosowaniach chłodniczych ma miejsce ocieplenie gruntu. Są to jednak zmiany 
lokalne, występujące na małym obszarze. W opisywanych wcześniej systemach BHE 
polecana jest gęstość rozmieszczania systemów grzewczych nie mniejsza niŜ 5 metrów.  
 
Wpływ sąsiednich systemów grzewczych przestaje mieć znaczenie po przekroczeniu 
odległości 15 metrów od instalacji [17]. 



PRZYPISY: 
 
1) Zazwyczaj jest to nie więcej niŜ 10 km [1]. 
 

2)  MoŜliwe jest szersze wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej 
przy zastosowaniu tzw. układów binarnych. W tych systemach wprowadzony jest drugi obieg 
cieczy o temperaturze wrzenia niŜszej niŜ 100°C. 
 

3)  M.in. w Chinach, Japonii, Kanadzie, Turcji, USA i w krajach europejskich takich jak np. 
Słowacja i Włochy. 
 
4)  Ryby hodowane w optymalnej temperaturze rosną znacznie szybciej. 
 

5)  Sprawność = (energia uŜyteczna) / (energia dostarczona w postaci paliwa). 
 

6) Najpopularniejsze są obiegi zamknięte w których woda geotermalna po oddaniu ciepła 
wraca do złoŜa. Istnieją teŜ nieliczne instalacje w których woda nie wraca do złoŜa. W takich 
przypadkach woda jest zazwyczaj oczyszczana z minerałów i wylewana np. do rzeki, a 
minerały te mogą być sprzedawane. 
 
7) Na przykład w USA, woda wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej ma 
temperaturę nie niŜszą niŜ 104°C [8].  
 
8) Przy temperaturze 85°C jedynie 2% energii moŜe być przetworzone na energię elektryczną, 
poniŜej temperatury 60°C uzyskiwanie energii elektrycznej staje się praktycznie niemoŜliwe 
[8]. 
 
9) Fundusz Rozwoju Geotermii (GeoFund) Banku Światowego zajmuje się m.in. szacowaniem 
tego ryzyka. 
 

10) w Polsce ryzyko to jest ograniczone ze względu na duŜą ilość udokumentowanych 
odwiertów, co zmniejsza potrzeby wiercenia nowych. 
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