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OSIĄGI WIATRAKÓW NA WYKRESACH UPORZĄDKOWANYCH  
I PORÓWNANIE Z INNYMI, WYBRANYMI RODZAJAMI 
DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ. 
 
Autor: Grzegorz Kwiecień    
 
( Specjalnie dla CIRE - styczeń 2017 ) 
 
 
Metoda analizy osiągów na wykresach uporządkowanych stosowana jest w zasadzie tylko 
przez ciepłowników i czasem przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się doborem pomp do 
charakteru obciążenia. A szkoda, bo jak się okazuje jest to znakomita metoda obrazująca 
także osiągi energetyki odnawialnej. 
 

 
 
Rys.1. Roczny uporządkowany wykres osiągów wiatraków w Polsce za rok 2016, 
   dane w  [ MWh/h ]. 
 
Czas h 2196 2196 2196 2196 8784 

Wsk. wykorzystania mocy max % 15,27 6,88 3,64 1,42 27,22 

Udziały pola pod wykresem % 56,11 25,29 13,38 5,22 100,00 

Zakres wartości % 100-37 37-19 19-10 10-0   

Zakres wartości MWh/h 4892-1827 1827-950 950-492 492-18   
 
Tabela 1. Rozkład osiągów wiatraków w Polsce w roku 2016. ( Rok przestępny ) 
   ( Uwaga, to dane opisujące samą krzywą, to nie są udziały OZE w KSEE ). 
 
Wszystkie dane w niniejszej pracy, to średnie ( produkcje ) godzinowe, stąd zastosowanie 
jednostki [ MWh/h ] ( de facto jednostka mocy ). 
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Max. 08.12.2016 g 09:00 4891,71 MWh/h 
Min.  10.09.2016 g 11:00     17,55 MWh/h 
Średnia roczna  1331,33 MWh/h 
 
 
Max. 08.12.2016 g 09:00 100,00 % 
Min.  10.09.2016 g 11:00     0,36 % 
Średnia roczna    27,21 % 
 
            ( 4892 MWh/h ~ 100 % ) 
 
 
 

Rys.2. Roczny uporządkowany wykres osiągów  
wiatraków w Polsce za rok 2016,  
dane w  % wielkości maksymalnej. 
 
Rysunek 2 przedstawia te same dane, co rys.1, jednak w wielkościach względnych,  
tu przyjęto, że 100 % ~ max zanotowanej wartości 4892 MWh/h. ( We wszystkich 
przypadkach autor dokonuje porównań do mocy maksymalnej zarejestrowanej - nie mylić  
z mocą zainstalowaną, która jest wyższa. Takie założenie faworyzuje osiągnięte wyniki na 
korzyść źródeł OZE, co należy mieć na uwadze, a wynika ono tylko z ograniczonego dostępu 
do danych ). 
 
Należy zauważyć, że przedmiotowa krzywa jest jednocześnie wykresem maksymalnej, 
teoretycznie możliwej produkcji na wiatrakach przy założeniu, że: 
- istnieje  możliwość idealnego dopasowania produkcji do odbioru, 
- brak jest wyłączeń regulacyjnych, 
- brak jest magazynów energii. 
 
W zasadzie jest to coś w rodzaju konstytucji, albo jakiegoś rodzaju obiegu Carnota dla 
wiatraków. Równie dobrze ten przebieg mógłby być opublikowany 20 lat temu, już po rocznej 
pracy pierwszej instalacji pilotującej. Znalibyśmy wtedy szereg odpowiedzi, a tymczasem, jak 
się wydaje, w wielu kwestiach nie sformułowano nawet pytań. 
 
Tyle mamy wiatru. Można podjąć uchwałę o zwiększeniu produkcji OZE do 100 %, można 
przedmiotową krzywą poprawić na szereg sposobów, ale generalnie, w skali kraju, dla 
wiatraków śródlądowych z niewielkim dodatkiem farm morskich taki mamy profil wiatru. 
Jak to się pokazuje w tabeli nr 1 polskie wiatraki za rok 2016 osiągnęły 27 % produkcji licząc 
w stosunku do zarejestrowanej wartości szczytowej 4892 MWh/h. ( Nie mylić z mocą 
zainstalowaną ). 
 
W lewym górnym rogu przedmiotowych wykresów ogłaszane są kolejne rekordy energetyki 
odnawialnej. Ale mężczyźni to wzrokowcy. Tak mamy Panowie, albowiem natura wymagała 
od nas celnego rzutu oszczepem w kierunku jelenia, a także zapewniła nam możliwości 
szybkiego podjęcia decyzji co do możliwości przedłużenia naszego gatunku. ( Panie zechcą 
wybaczyć, zresztą to nie odkrycie ). 
 
Tak więc, jak to widać na wykresach uporządkowanych, mamy tysiące godzin, w których 
portale i instytuty zajmujące się promocją energetyki odnawialnej nie donoszą o kolejnych 
„nie rekordach”. 
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Można podnieść sprawność wiatraków, przedłużyć czas ich pracy, ale nie można ominąć 
problemu zupełnego braku wiatru. 
Energetyka odnawialna umożliwia zmniejszenie produkcji na węglu, ale nie umożliwia 
likwidacji zainstalowanych mocy rezerwowych.  
 
Nawet, gdyby energii wiatru i słońca miało braknąć tylko na jedną sekundę – Polska musi  
w elektrowniach stabilnych mieć moc realnie osiągalną co najmniej 26 231 MW, a Niemcy 
76 212 MW. Koszty utrzymania mocy muszą być ponoszone. Przepraszam fachowców za te 
truizmy, ale ten argument trzeba powtarzać, bo wydaje się jest on przez zwolenników OZE 
często całkowicie nie zauważany. 

 
 
 
 
Max.  27.12.2016 g 01:00 35,26 % 
Min. 10.09.2016 g 11:00   0,09 % 
Średnia roczna    7,11 % 
 
Maksymalne udziały wiatraków są oczywiście 
osiągane, gdy wiatr narasta w minimach 
zapotrzebowania systemu energetycznego, 
( to te świąteczne noce ). 
 
 
 

Rys.3. Roczny uporządkowany wykres udziałów 
produkcji wiatraków w Polsce w stosunku do  
zapotrzebowania KSEE, dane w  %. 

 
 
Jak widać, osiągi wiatraków polskich za 2016  
i niemieckich za 2015 pokrywają się prawie 
idealnie. Zapewne były takie same warunki 
pogodowe, albo zastosowano takie same typy 
maszyn. 
Niemiecka energetyka wiatrowa osiągnęła 
sukces – wykres za 2015 leży wyraźnie wyżej 
od tych z lat 2013 i 2014 ( i jest już tak dobry, 
jak polski za 2016, jakkolwiek śmiesznie by to 
nie zabrzmiało ). 
 
 
 

Rys.4 Roczne, uporządkowane wykresy  
osiągów wiatraków w Polsce za rok 2016,  
oraz w Niemczech za lata 2013,14,15. 
 
Na rysunkach na następnej stronie pokazuje się także porównanie wiatraków polskich  
z angielskimi i duńskimi. 
Znamienne jest, że w osiągi tych dwóch ostatnich są wyraźnie lepsze od polskich  
( i niemieckich, skoro wykazano zamienność przedmiotowych krzywych ). 
Autor próbuje wytłumaczyć powyższe lepszymi warunkami wiatrowymi w tych krajach. 
 
Brytyjczycy i tak narzekają, że wiatraki śródlądowe okazały się nieopłacalne i należy je 
przenosić na morze. 
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Rys.5 i 6 Roczne uporządkowane wykresy osiągów wiatraków w Polsce za rok 2016, oraz w 
Anglii ( po lewej ) i Dani ( po prawej ) za lata 2013, 2014 i 2015, w wielkościach względnych. 
 

Max. Niemcy  05.12.2013 - 26 023 MWh/h 
Max. Niemcy  12.12.2014 - 29 401 MWh/h 
Max. Niemcy  21.12.2015 - 32 605 MWh/h 
 
Max. Anglia  21.12.2013 -   6 061 MWh/h 
Max. Anglia  09.12.2014 -   6 756 MWh/h 
Max. Anglia  07.01.2015 -   6 585 MWh/h 
 
Max. Dania  21.12.2013 -   4 304 MWh/h 
Max. Dania  14.03.2014 -   4 444 MWh/h 
Max. Dania  01.01.2015 -   4 455 MWh/h 
 
Max. Polska  08.12.2016  -   4 891 MWh/h 

 
Minimów nie ma co porównywać, nawet w krajach o tradycjach „morskich” są one bliskie 
zeru. 
 
Mimo utyskiwań branży wiatrowej, w Polsce mamy więcej wiatraków, niż w Danii. 
W przypadku Danii przestajemy się epatować rekordami maksimum. Bardziej  znamienna 
jest poprawa w zakresach pośrednich – widać efekty modernizacji, bez podnoszenia mocy 
szczytowej. To jest oczywiście najbardziej oczekiwany kierunek rozwoju, patrzmy na kraj 
dojrzały w tej mierze. 

 
 

 
Rys.7. Roczny, uporządkowany wykres 
gradientów wiatru w Polsce za 2016  
w [ MW/h ]. 
 
Max. 01.02.2016 g 18:00     +825 MW/h 
( 3,5 % chwilowej mocy KSEE ) 
( 3,2 % max mocy KSEE ) 
 
Min.  03.04.2016 g 09:00      -780 MW/h 
( -5,1 % chwilowej mocy KSEE ) 
( -3,1 % max mocy KSEE ) 
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Przykład z 3 kwietnia 2016 g. 09:00 jest o tyle istotny, że w czasie, gdy wiatr zmniejszył 
produkcję z prędkością 780 MW/h nastąpił wzrost zapotrzebowania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego o 1063 MW/h. Łączny przyrost zapotrzebowania na produkcję 
elektrowni stabilnych wyniósł więc 1843 MW/h ( dwa nowe bloki po 950 MW ). 
 
Nasi zachodni sąsiedzi mają gorzej. Znacznie większe gradienty mocy OZE wynikają z 
dużego udziału fotowoltaiki. Wieczory w słoneczne, październikowe lub kwietniowe dni, 
charakteryzujące się jednoczesnym ubytkiem wiatru i słońca skutkują tu 3 razy 
gwałtowniejszymi przyrostami zapotrzebowania na moc, niż w Polsce. Na dodatek tylko na 
kilka godzin szczytu wieczornego. 

 
 
Rys.8. Roczny, uporządkowany wykres 
gradientów wiatru w Niemczech za 2015  
w [ MW/h ]. 
 
Max. 20.03.2015 g 12:00     +7582 MW/h 
( 11,4 % chwilowej mocy SEE ) 
( 9,9 % max mocy SEE ) 
 
Min.  15.04.2015 g 20:00      -7152 MW/h 
( -11,7 % chwilowej mocy SEE ) 
( -9,4 % max mocy SEE ) 
 
 

Poświęćmy jeszcze trochę uwagi fotowoltaice niemieckiej, skoro już ją przywołano. 
 

 
 
Max. PV 21.04.2015 g 14:00   25 540 MWh/h 
Średnia roczna      3 984 MWh/h 
Średnia roczna    15,60 % 
 
ZERO produkcji przez 3 650 h/a 
 
Max. wiatr 21.12.2015    32 605 MWh/h 
Min.wiatr   03.11.2015        151 MWh/h 
Średnia roczna      8 848 MWh/h 
Średnia roczna     27,14 % 
 
 

Rys.9. Zestawienie względnych osiągów 
wiatraków i fotowoltaiki niemieckiej za 2015. 
 
      Razem 

Czas h 2190 2190 2190 2190 8760 

Wsk. wykorzyst. mocy max % 13,00 2,59 0,02 0,00 15,60 

Udziały pola pod wykresem % 83,31 16,58 0,11 0,00 100,00 

Zakres wartości % 100 - 25 25 - 1 19 - 0 0 – 0   

Zakres wartości MWh/h 25 540 - 6 392 6 392 - 193 193 - 0 0 – 0   

 
Tabela 2 Rozkład osiągów fotowoltaiki niemieckiej w roku 2015. 
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Fotowoltaika niemiecka osiągnęła za 2015, licząc w stosunku do jej mocy maksymalnej  
25 540 MWh/h średnioroczny wynik 15,60 %. Jest to wynik, który musi skłaniać do refleksji 
nawet jej zagorzałych zwolenników.  
Należy podkreślić, że okres zerowej produkcji wynosi tu 3 650 h/a. W wyniku postępu 
technicznego można podnieść sprawność paneli fotowoltaicznych, natomiast nie jest do 
przeskoczenia fakt, że przez pół roku jest noc, a z tej drugiej połowy trzeba odliczyć dni 
pochmurne i dni z pokrywą śnieżną. Tego uchwałą/zaleceniem stosownej komisji poprawić 
się nie da. 
Ze 100 % zainwestowanych środków otrzymamy tu mniej, niż 15,6 % produkcji. Jest jeszcze 
premia w postaci zerowych kosztów paliwa, które w elektrowni węglowej sięgają 60 % 
kosztów wytwarzania. Niemniej nie są to parametry korzystne biznesowo.  
To jest praca publicystyczna, autor zamieszcza tu komentarze wedle własnego uznania, 
natomiast dane są rzetelne i przedstawione w formie graficznej. Od subiektywnej oceny 
czytelników zależy odpowiedź na pytanie, czy ta szklanka jest w połowie pełna, czy pusta. 
 
Autor narysował uporządkowane wykresy osiągów wiatru i słońca po lewej i prawej stronie 
rysunku tylko dla jego przejrzystości. Owszem, statystycznie istnieje podwyższone 
prawdopodobieństwo, że więcej słońca jest wtedy, gdy nie wieje ( lato ), ale w wartościach 
chwilowych tak być nie musi. 
 

Rys.10   Roczny, uporządkowany wykres udziałów OZE w Niemczech za 2015 w %  
( po lewej ) 
Rys.11 Roczny, uporządkowany wykres zapotrzebowania  Niemczech za 2015 w MW, 
oraz  towarzysząca im produkcja OZE ( po prawej ). 
 
Udziały wiatru i słońca w systemie niemieckim wahają od zera do 80 %,  
jednak średniorocznie Niemcy osiągnęły za 2015 udział tych źródeł 23,36 %  
( w tym wiatr 16 %, słońce 7 % ). 
 
Max zapotrzebowanie Niemcy 2015  76 212 MWh/h 24.11.2015 g 18:00 
Max wiatru Niemcy 2015   32 605 MWh/h 21.12.2015 g 24:00 
Max. słońce Niemcy 2015     25 540 MWh/h 21.04.2015 g 14:00 
 
Max wiatr + słońce Niemcy 2015  42 266 MWh/h 02.06.2015 g 15:00 
( 64 % spośród 66 149 MWh/h ) 
 
Max udział wiatr + słońce Niemcy 2015 28 143 MWh/h 26.12.2015 g 04:00 
( 80 % spośród 35 075 MWh/h ) 
 
Min wiatr + słońce Niemcy 2015        338 MWh/h 29.10.2015 g 18:00 
( 0,495 % spośród 68 227 MWh/h ) 
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W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że po wydatkowaniu 100 % środków na 
wiatraki i 100 % środków na fotowoltaikę Niemcy osiągnęły 15,6 + 27,1 = 42,7 % produkcji 
OZE w stosunku do mocy osiągalnej OZE. 
( 200 % kosztów budowy ~ 43 % produkcji  - to jest ta linia teoretyczna, do której dążymy ). 
 
Przyjmując odnotowaną moc źródeł „czarnych” za 100 % możemy powiedzieć, że 
energetyka niemiecka musiała ponieść koszty zbudowania i utrzymania 176 % mocy 
osiągalnej osiągając 23,36 % udział wiatru i słońca w produkcji. 
 
Przy okazji - graficzna forma prezentacji danych pokazuje, jak łatwo ulec magii doniesień 
medialnych: 80 % udział OZE jest osiągnięty w świąteczną noc z minimum obciążenia, 
a średnie udziały roczne, to 7 % dla Polski i 23 % dla Niemiec. 
 
Oczywiście nie musimy potępiać w czambuł biznesu, w którym zbiory są przez 15 - 30 %  
w roku. Poniżej, na rys.12 przykład uporządkowanego wykresu produkcji ciepła. Pole pod 
wykresem produkcji ciepła wynosi 32,6 %. 
 
 

Rys.12 Uporządkowany wykres produkcji wiatru w porównaniu z wykresem produkcji ciepła 
( po lewej ). 
Rys. 13 Uporządkowane wykresy produkcji ciepła i prądu w elektrociepłowni  
z cwu i okresem postojowym ( ciepło na kotłach rezerwowych ), ( po prawej ). 
 
Ale dla elektrociepłowni produkcja ciepła to zaledwie połowa biznesu, mamy jeszcze 
produkcję energii elektrycznej. Elektrociepłownie w porównaniu z gigantami po 950 MWe 
mają niską sprawność, ale dobra EC ma jeszcze możliwość, żeby na rynku energii 
elektrycznej „zawalczyć” np. w godzinach dużego zapotrzebowania latem. 
 
Ale, w dalszym ciągu, żeby nie potępiać biznesu, w którym zbiory są przez 15 - 30 % w roku, 
można podać przykład rolnictwa. Tu zbiory mogą trwać ( przy uwzględnieniu polskich, 
małych areałów i powszechnego stosowania kombajnów ) zaledwie kilka godzin w roku – nie 
będziemy nawet rysowali wykresu uporządkowanego, ale… 
Ale przemysł spożywczy jest obudowany gigantycznym systemem magazynowym  
( i od czasu wynalezienia kolei żelaznej – przesyłowym ), systemem umożliwiającym 
zmagazynowanie efektu jednego dnia pracy żniwiarza na cały rok i nad tym jeszcze się 
pochylimy w dalszej części niniejszej publikacji. 
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Dla porządku jeszcze obciążenie KSEE 
 
Max. 15.12.2016 g 17:00   25 446,59 MWh/h 
Min.  15.08.2016 g 06:00   11 429,41 MWh/h 
Średnia roczna         18 713,73 MWh/h 
Średnia roczna wiatru          1 331,33 MWh/h 
 
Odnośnie max, wg. CIRE 09.01.2017 g 17:30 
rekord wyniósł 26 231 MW. 
 
 
 

Rys.14 Roczny, uporządkowany wykres obciążeń 
polskiego systemu el.energetycznego za 2016 
w zestawieniu z osiągami wiatraków. 
 
W dalszej części pracy wykonano symulację, w której moc wiatraków PL 2016 zwiększono 
kolejno 1,5 razy, 3 razy i 5 razy. 
Przyjęto, że nie ma połączeń/wymiany z sąsiadami, system zawsze broni się samodzielnie, 
nie eksportuje, nie importuje, JWCD „zjeżdżają” do poziomu wymaganej rezerwy wirującej, 
a w stosunku do wiatraków wykonywane są wyłączenia regulacyjne, gdy brak jest możliwości 
wyłączenia JWCD. 
 

 
Rys.15 Symulacja osiągów wiatraków PL 2016 
po zwiększeniu ich mocy 3x i 5x. 
 
Nie można sprzedawać 25 GW mocy z 
wiatraków mając odbiór  np. 13 GW, to jasne. 
 
Ale mamy do dyspozycji 8 GW jednostek 
mogących prowadzić regulację, więc 
dopuszczalna moc wiatraków tym bardziej 
musi być dużo mniejsza, niż 25 GW. 
 
Dlatego na wykresach widać ucinanie mocy 
wiatraków przy przekroczeniu możliwości 
odbioru energii elektrycznej. 
 

W wyniku symulacji, przy której zwiększana jest moc wiatraków 2016 PL, ale następują 
ograniczenia, jak to wyżej podano, uzyskano następujące udziały produkcji wiatraków: 
 
1,5 razy   -  przyrost teoretyczny 10,7 % i przyrost po redukcji 10,7 % ( bez wyłączeń ), 
3,0 razy   -  przyrost teoretyczny 21,3 % i przyrost po redukcji 19,9 %, 
5,0 razy   -  przyrost teoretyczny 35,6 % i przyrost po redukcji 27,7 %. 
 
Ku rozpaczy „górników” można więc powiedzieć, że KSEE może jeszcze przełknąć dużo. 
 
Ale dla ostudzenia emocji zwolenników OZE należy zwrócić uwagę, że po zwiększeniu 
wydatków na wiatraki 5-cio krotnie uzyskano tylko 27,7 % udziału OZE. Do realizacji marzeń 
typu 50 % lub 100 % OZE – daleko. 
Albo inaczej – zasymulowano budowę 25 GW wiatraków ( co odpowiada ~ 100 % mocy 
szczytowej KSEE ) i osiągnięto zaledwie 28 % udziału OZE. 
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Następnie autor całkowicie puścił wodze fantazji i wykonał symulację, w której moc 
wiatraków PL 2016 zwiększono 5 x, oraz mamy dostępne bez ograniczeń urządzenia 
ładowania i rozładowania magazynów energii elektrycznej, magazyny energii mają 
nieograniczoną pojemność i proces magazynowania jest bezstratny. 
Jednakowoż zachowano obecne kryteria stabilności systemowej i obowiązkiem regulacji  
w dalszym ciągu obarczono ograniczone, aczkolwiek pozostające w ruchu JWCD 
 

 
Rys.16 Symulowane, uporządkowane moce ładowania magazynów energii przy mocy  
             wiatraków  PL ~ 25 GW, dane w MWh/h. 
 

 
Rys.17 Symulowane, uporządkowane  zapasy energii elektrycznej przy możliwościach  
              ładowania, jak na rysunku 16, dane w MWh. 
 
W takiej symulacji cała energia OZE została spożytkowana bez wyłączeń regulacyjnych. 
Jednak moc zainstalowana urządzeń ładowania magazynu okazała się porównywalna  
z mocą samych wiatraków i mocą całego krajowego systemu elektroenergetycznego. 
 
Na uwagę zasługuje okres 3000 h/a, przy których magazyny pozostają bezużyteczne. 
( Jak pamiętamy magazyny potrzebne byłyby przede wszystkim, gdy wieje w okresach 
świątecznych, poza tym – wiatraki mają szanse sprzedawania energii ). 
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Oczywiście magazyny energii elektrycznej można by wykorzystywać także do stabilizacji 
pracy elektrowni węglowych, jądrowych, etc. Ale na początku założono, że magazyny są 
bezstratne - w praktyce przeszkodzie stanie sprawność magazynów pogarszająca ich wyniki 
ekonomiczne.  
Magazyny wykorzystujące kompresory, czy też pompy będą miały z założenia znacznie 
ograniczoną sprawność.  
 
Wymagana pojemność takiego symulowanego magazynu energii, to 2 843 605 MWh i jest to 
wielkość poza osiągami współczesnej techniki. Np. elektrownia szczytowo pompowa klasy 
Porąbka Żar ma zapas magazynowy rzędu 2000 MWh. Czyli takich elektrowni trzeba by 
tysiąc pięćset, między innymi po to, by w drugi dzień świat przyjąć bez ograniczeń energię  
z wiatru. Gdyby zastosować podwodny zbiornik o średnicy 30 m i na głębokości 700 m  
( jak w publikacji Instytutu Fraunhofera ), magazyn miałby pojemność 20 MWh. Osiągi 
nieporównywalne z potrzebami. 
 
Abstrakcyjność otrzymanych wyników można by złagodzić zmieniając kryteria stabilności 
systemowej. Jeśli przyjmiemy, że urządzenia ładowania/rozładowania magazynów przyjmują 
na siebie obowiązki rezerwy wirującej, to oczywiście więcej JWCD będzie można odstawić  
i wymagana pojemność magazynów będzie mniejsza. 
 
Jeśli do obowiązku obrony systemu dopuścimy sąsiadów, to również moc JWCD może być 
mniejsza.  
 
Ale zmiana założeń odnośnie rezerwy wirującej, i wykonanie symulacji pracy KSEE przy 
całkowicie nowych  kryteriach stabilności to już wyzwanie do renomowanych ośrodków 
badawczych. Jeśli praca autora jest błędna, to tym bardziej właśnie te ośrodki powinny się 
wypowiedzieć. 
 
Zwolennicy OZE powiadają, że mamy coraz lepsze prognozy pogody, i że dotychczasowy 
rozwój udowodnił, że wiatraki nie stanowią zagrożenia dla stabilności systemów 
energetycznych: a ile do tej pory mieliśmy doświadczeń z udziałami wiatraków rzędu od 
50 do 100 % ? Oceniono stan dotychczasowy, czy wykonano symulację przyszłości ? 
 
Tak, rzeczywiście Dania osiągnęła  w 2015 roku 42 % udziału wiatraków w produkcji energii  
i 77,7 % udziału wiatraków w mocy szczytowej. Czy Dania osiągnęła to samodzielnie, bez 
pomocy sąsiadujących systemów energetycznych ? Czy Dania spełniła podstawowe 
kryterium, pt. umiejętność samodzielnej obrony systemu energetycznego w przypadku 
zerwania połączeń z sąsiadami ?  Czy u nas wieje tak samo stabilnie i długo, jak w Danii ? 
Wykazano, że nie. Czy tak samo jak Dania mogą postąpić Niemcy lub Polska ? W to autor 
wątpi.  
 
Niniejsza, całkowicie teoretyczna i tylko publicystyczna praca, ma za zadanie wykazać tylko 
to, że dalszy rozwój OZE musi napotkać szereg barier technicznych, a publikacje osiągów 
post factum nie stanowią dowodu na rozwój sytuacji przy zwiększeniu mocy OZE. 
 
Autor nie odważył się na wykonanie symulacji pracy polskiego SEE z udziałem takiej 
fotowoltaiki, jak np. w Niemczech. Wiemy, że zmiany mocy odbywają się tam z prędkością  
nawet 3 x większą, niż w Polsce, ale za to słońce jest bardziej przewidywalne. 
 
Natomiast z danych Niemieckich wynika, że fotowoltaika oznacza forsowanie kosztów – 
mamy tu niewielki przyrost produkcji OZE na jednostkę mocy zainstalowanej i globalnie 
wyraźne pogorszenie wskaźnika nakłady / efekty ekologiczne. 
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W tabeli poniżej poleca się uwadze przewód myślowy związany ze stosowaniem magazynów 
energii. 
 
 

Porównanie paliw 
Energetyka węglowa OZE 

Koszty ok.60 % kosztów wytwarzania Zerowe koszty paliwa 

  
Porównanie magazynów energii 

Energetyka węglowa OZE 

Dla składu węgla mamy koszt siatki 
ogrodzeniowej, kanalizacji i hydrantów, 

poza tym dawno zamortyzowane 

Np. koszt budowy zbiornika powietrza 700 m 
pod poziomem morza 

Trwałość - praktycznie nieograniczona 
Albo bateria akumulatorów o ograniczonej 

trwałości. 

Pojemność 21 dni ( i drugie tyle na 
zwałach w kopalni, z możliwością 
szybkiego dowozu i zwiększenia 

wydobycia ) 

  

Przykładowa pojemność dla 100 tys. 
ton, 21 MJ/kg i sprawności elektrowni 

38 % to 221 667 MWh 
  

  
Porównanie urządzeń ładowania i rozładowania magazynów energii 
Energetyka węglowa OZE 

Urządzeniem ładowania magazynu jest 
ładowarko zwałowarka, np. typu ŁZKS 
o wydajności 1000 t/h. 
 

W przypadku zastosowania maszyny 
odwracalnej typu generator-silnik-turbina-
kompresor urządzenie ładowania magazynu 
jest po prostu kolejną elektrownią.  
Jej moc zainstalowana musi uwzględniać 
sprawność procesu ładowania/rozładowania.  
Jeśli chcemy rozładowywać z mocą 100 MW, 
to musimy stawiać turbozespół 100 MW. 

Dla parametrów węgla i elektrowni j.w. 
taka ładowarka jest w przeliczeniu 
urządzeniem ładowania magazynu z 
mocą 2 217 MWe i potrzebami 
własnymi ~ kilkadziesiąt kW. 

Bateria akumulatorów wymaga urządzenia 
przekształtnikowego, również o mocy 1:1. 
Jeśli moc rozładowania baterii ma wynieść  
2 MW, to urządzenie energoelektroniczne 
przekazujące prąd z baterii prądu stałego do 
sieci trójfazowej musi mieć moc 2 MW. 

 
        Tabela 3  Porównanie wybranych aspektów magazynów energii. 
 
W systemach elektroenergetycznych energetyki stabilnej koszt magazynu energii w paliwie 
pierwotnym był raczej marginalny, w przypadku OZE będą to znacznie rozbudowane 
konstrukcje. 
Urządzenia ładowania magazynu energetyki stabilnej również były prostymi, znanymi 
konstrukcjami o znacznej efektywności. 
W przypadku magazynu energii elektrycznej urządzenia ładowania magazynu to po prostu 
kolejne elektrownie. Albo inaczej: to będą urządzenia o takim koszcie mocy zainstalowanej, 
jak w elektrowniach klasycznych. 
Gdyby OZE miało osiągnąć taki stopień rozwoju, że ograniczone zostaną nawet regulacyjne 
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elektrownie gazowe, to pojawią się niebagatelne koszty magazynów energii i urządzeń 
ładowania i rozładowania magazynów energii. 
 
Magazyny energii wraz z urządzeniami ich ładowania będą generowały koszt trzeciego 
systemu mocy zainstalowanej. Zwolennicy OZE natychmiast zadają pytanie, dlaczego autor 
upiera się, że będzie to trzeci, a nie „tylko drugi system energetyczny” ? 
Otóż dlatego, że z OZE jest, jak z OFE. W przypadku OFE bowiem nikt nie określił, kto 
miałby ponosić koszty w okresie przejściowym, tj. w okresie, kiedy tworzymy system 
kapitałowy, ale trzeba jednocześnie wypłacać emerytury z systemu solidarnościowego. 
Domyślnie miał to być podatnik. 
 
Z OZE jest tak samo. Stopniowo, w skali całego pokolenia miałyby powstać magazyny 
energii, ale jednocześnie konieczne byłoby utrzymywanie 100 % mocy zainstalowanej w 
elektrowniach szczytowych stabilnych, które choćby na jedną sekundę w roku, ale jednak 
musiałyby być utrzymywane. Mówimy o wydatkach w skali całego pokolenia. W skali całego 
pokolenia konieczne byłoby utrzymywanie trzykrotnej mocy zainstalowanej. W przypadku 
OZE, tak jak i OFE, zdaniem zwolenników energetyki niestabilnej koszty bezpieczeństwa 
systemu miałby ponosić ktoś inny, oczywiście nie twórca takiej polityki – najlepiej również 
podatnik. 
 
W niniejszym artykule słowo koszty pojawia się wielokrotnie. Można zastąpić elektrownie 
węglowe gazowymi. Przy 40 % z wiatru 60 % produkcji mielibyśmy na elektrowniach 
gazowych ( czy słusznie nazwanych szczytowymi ? ). Jednak gaz  w warunkach polskich jest 
3 x droższy od węgla. Fizyka daje nam tu premię – elektrownia parowo gazowa ma 
sprawność 1,5 x wyższą. A elektrownia parowo gazowa to już nie jest prosta szczytówka. 
Szybko startuje tylko człon gazowy. Człon parowy ma takie same ograniczenia, jak w 
elektrowni węglowej. Albo będą koszty inwestycyjne, albo koszty ruchowe, ale będą. 
 
Zwolennicy OZE zachęceni dotychczasowymi sukcesami wnioskują, że skoro łatwo 
osiągnięto pierwsze 25 % udziału OZE, to tym bardziej łatwo zostanie osiągnięte kolejne  
25 %, a może nawet więcej. Otóż nie. OZE niestabilne w krajach najbardziej 
zaawansowanych dochodzi do teoretycznej granicy, powyżej której tylko koszty będą  
narastały, efekty już nie. Łatwo było wejść do systemu nie ponosząc kosztów obowiązków 
regulacyjnych. Łatwo było rozwijać niemiecką energetykę wiatrową kosztem polskiego 
systemu przesyłowego. Kiedy jednak powstają projekty budowy od nowa sieci przesyłowej  
z północy na południe Niemiec, to one również będą generować kolejne koszty. 
Sama energetyka niestabilna mimo seryjnej produkcji i lat dotowanych badań również jest 
nieefektywna biznesowo, koszty są niewspółmierne do efektów. Osiągamy raczej kres 
możliwości rozwoju wiatraków. Oczywiście można je przenosić z lądu na morze, ale to 
znowu są koszty. No i miało nie być strat przesyłowych, a będą one coraz większe. 
 
No i koszty magazynów energii ( gdybyśmy w końcu ominęli kłody rzucane powyżej przez 
autora ). Otóż w tym przypadku produkcja OZE rośnie niewiele, a koszty mocy 
zainstalowanej rosną dwu, trzy-krotnie. To naprawdę jest potężna bariera. 
 
Po wielokroć – będą narastać koszty, a efekty ekologicznie będą nie współmierne. 
 
I trzeba przypomnieć, że koszt stanowią także ludzie. W historii techniki rakietowej 
znamienna jest wypowiedź  Adalberta Tishlera, specjalisty od napędów w NASA: 
oczekiwano naiwnie, że prom kosmiczny wielokrotnego użytku będzie tańszy od rakiet 
jednorazowych, a zapomniano o tym, że „koszt stanowią ludzie”. 
Przy OZE mamy zerowy koszt paliwa, ale koszt OZE stanowią ludzie. Jeśli OZE chwali się, 
ile miejsc pracy zostało utworzonych, to wypada przypomnieć, że każde miejsce pracy 
stanowi koszt, a im więcej tych miejsc pracy, z tym mniej efektywnym biznesem mamy do 
czynienia. Tak samo, jak w przypadku węgla, chcą tu się utrzymać pracownicy najemni, 
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importerzy, pracodawcy, instytuty naukowo badawcze i lobbyści. Oni wszyscy razem pracują 
na to, żeby sukces OZE się oddalał, a tu brak efektu skali działa wybitnie przeciwko nim. 
Rozproszony biznes, to biznes nieefektywny. Żeby osiągnąć moc jednego bloku 500 MW 
trzeba 250 wiatraków po 2,0 MW, z fundamentami, wieżami i układami sterowania. 
 
I wreszcie wypada przypomnieć o tym, co nie jest domeną techników, a raczej specjalistów 
od rozwoju społeczeństw. A mówimy tu o wydatkach mających wpływ na losy całych 
narodów. One będą podlegały ocenie politycznej. 
Gdy lekceważone są prawa fizyki, gdy następuje znacząca rozbieżność między 
możliwościami społeczeństw, a celami ideologicznymi, dochodzi po prostu do przewrotu,  
a co najmniej gwałtownej zmiany w polityce. I miejmy nadzieję, że nie będzie to przewrót  
w stylu rewolucji francuskiej, gdzie społeczeństwo nie było w stanie utrzymać fanaberii klasy 
rządzącej. W Polsce dochodziło do zaburzeń społecznych, bo ten kraj uginał się pod 
ciężarem produkcji zbrojeniowej na potrzeby Układu Warszawskiego. Cały Związek 
Radziecki nie wytrzymał ekonomicznie realizacji celu ideologicznego – wyścigu zbrojeń. 
 
Czy OZE doprowadzi aż do tak drastycznych zmian społecznych, jak upadek całego 
systemu ? No miejmy nadzieję, że nie. Ale gładko też nie pójdzie, będzie tylko trudniej. 
 
Niemiecki podatnik z klasy średniej, w okresie koniunktury gospodarczej i w okresie 
szczytowego okresu rozwoju ideologii neoliberalnej był skłonny takie wydatki ponosić. 
Podatnik polski w okresie postkryzysowym i w okresie coraz większego doceniania zalet 
interwencjonizmu do takich wydatków skłonny być nie musi. 
W związku z czym możemy przewidzieć, że pewnego dnia, w sposób całkowicie 
nieprzewidywalny, jakiś polityk, w wystąpieniu całkowicie emocjonalnym, ale w zgodzie ze 
słupkami sondaży badania opinii społecznej zdecyduje, że wydatki na OZE są zbyt duże. 
 
Do tego wystarczą jeden, dwa blackouty. Tylko jedna godzina spośród 8760 godzin w roku  
z niespełnionym kryterium stabilności systemowej spowoduje, że rozpocznie się medialna 
nagonka, po której polityk dowolnej partii rządzącej podejmie jak najbardziej nierynkową, 
nakazową decyzję o budowie dotowanych elektrowni stabilnych i ograniczeniu rozwoju OZE. 
 
Ostatecznie trzeba przyznać, że polska polityka ekologiczna poniosła kompletną klęskę. Bo 
jak to ? Wydawaliśmy przez całe dziesięciolecia środki na rozwój ekologicznych wiatraków, 
broniliśmy Rospudy, a tymczasem zima 2016/17 udowodniła, że powietrze mamy tak samo 
brudne, jak „za komuny”. Cele wskazywane przez dotychczasowych lobbystów OZE okazały 
się bez związku z potrzebami społeczeństwa. 
 
I wygląda na to, że najmniej lubiany przez ekologów minister środowiska wprowadzając 
normy na indywidualne kotły grzewcze więcej zrobi dla tego środowiska, niż wszyscy 
dotychczasowi obrońcy środowiska razem wzięci. 
 
A zatem przewód myślowy, że OZE będzie się dalej dynamicznie rozwijać, bo to tej pory 
„szło gładko”, i nie było zagrożeń dla systemu, i „lawina już ruszyła”, i „pokonana została 
masa krytyczna”, jest całkowicie wadliwy. Koszty będą narastać, przyrosty produkcji maleć. 
Rozwój był realizowany po części na koszt innych uczestników systemu. W obszarach 
nakazowych braknie argumentu o potrzebie dotowania czegoś, co jest stosowane masowo, 
a rynek przy masowym stosowaniu zareaguje jednoznacznie. 
 
Mówiąc popularnie „schody” przed OZE dopiero się zaczynają, a w wielu krajach może już 
się zaczęły ? 


