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Zasoby energii odnawialnej w Polsce - energia wiatru
Współczesne społeczeństwa do funkcjonowania potrzebują energii. Do dyspozycji
mamy wiele jej źródeł, które są podzielone
na dwie grupy: źródła konwencjonalne,
czyli głównie paliwa kopalne, oraz niekonwencjonalne, zwane też odnawialnymi
– tu wymienia się głównie energię wody,
wiatru, słońca i biomasę. Należy pamiętać, że pierwotnym źródłem energii odnawialnej jest energia promieniowania słonecznego, a jej inne formy powiązane
z energią kinetyczną powietrza, wody, albo energią związaną chemicznie w biomasie są następstwem procesów fizycznych i chemicznych zachodzących na naszej planecie.
Wiatr może mieć różną genezę, ale głównym czynnikiem powodującym jego powstawanie są zmiany pola ciśnienia. Inne
czynniki, takie jak lokalne kontrasty temperatury podłoża, rozbudowane układy
chmur konwekcyjnych i czynniki orograficzne, mają mniejsze znaczenie, choć
mogą znacząco modyfikować pole wiatru
w niewielkiej skali przestrzennej.
W podstawowej formie wiatr opisujemy
dwiema składowymi: prędkością i kierunkiem. W bardziej rozbudowanych analizach można uwzględniać również fluktuacje wiatru, turbulencje oraz jego zmiany
wraz z wysokością.
Analiza klimatologiczna
wiatru,
oprócz analiz kierunkowych, zazwyczaj
uwzględnia prędkość średnią oraz
rozkład prędkości.

Nasuwa się pytanie, dlaczego prędkość
wiatru nie jest wystarczająca do oceny zasobów energii wiatru. Energia kinetyczna zależy od masy i prędkości, przy czym
zależność od masy jest liniowa, a od prędkości kwadratowa. Wyraża się wzorem
E=mV2/2; m to masa wyrażona w kg,
a V to prędkość w m/s. Jednostką energii
jest tu dżul.

procent wartości średniej.

Aby określić masę powietrza przepływającą w określonym czasie przez jednostkowy przekrój, trzeba znać jego gęstość
i prędkość. Masa ta będzie liniowo proporcjonalna do trzech elementów: przekroju i prędkości oraz gęstości: m=PVd,
gdzie P oznacza pole przekroju (przyjmujemy 1 m2), V to prędkość w m/s, a d to
gęstość wyrażona w kg/m3. Po zestawieniu tych wzorów otrzymamy energię strumienia powietrza wyrażoną wzorem:
E=PVdV2/2, po podzieleniu przez jednostkowe
pole
przekroju
otrzymamy
E/P=dV3/2, czyli gęstość mocy wyrażoną
w watach na metr kwadratowy przekroju
strumienia powietrza. Widać zatem, że dominującym czynnikiem jest prędkość wiatru, a zmiany zasobów energetycznych
związane ze zmianami gęstości mają dużo mniejsze znaczenie, gdyż rzeczywista
gęstość powietrza zależy od jego ciśnienia, wilgotności i temperatury, ale jej rzeczywiste wahania są na poziomie kilku

Bardziej realny przykład na danych zbliżonych do rzeczywistych przedstawiono
na rysunku, na którym A i k są to parametry rozkładu Weibulla przybliżającego rzeczywisty rozkład prędkości wiatru.

Prędkość
wiatru (m/s)

Gęstość mocy
W/m2

Produkcja
MWh/rok

5,39
5,39

209
169

1393
1261

Kolejnym parametrem, który należy
mieć na uwadze
analizując warunki
wiatrowe, jest gęstość mocy wiatru.
Parametr ten wynika
z charakteru rozkładu prędkości wiatru
i niesie informację
o zasobach jego
energii w danym
punkcie i na danej Rzeczywisty przykład dwóch rozkładów wiatru o tej samej
wysokości.
prędkości średniej i różnych zasobach energetycznych.
Produkcja na przykładzie siłowni typu Vestas V90. Źródło:
oprac. własne



Natomiast rozkład prędkości ma znaczenie decydujące: mając dwa teoretyczne
przypadki o takiej samej prędkości średniej – 1. godzinę ciszy i godzinę wiatru
z prędkością 2 m/s, – 2. dwie godziny
wiatru z prędkością 1 m/s, w pierwszym
przypadku otrzymamy czterokrotnie większą gęstość mocy.

Odrębnym zagadnieniem jest techniczna zdolność do wykorzystania zasobów
energii wiatru ograniczona niedoskonałością maszyn przekształcających tę energię w formy bardziej użyteczne. Na skalę
przemysłową z energii wiatru produkuje
się energię elektryczną, a w niewielkiej
skali przekształca się ją również w energię
mechaniczną.
Nasuwa się pytanie, czy energia wiatru
jest warta wykorzystania? Jest to pytanie
do ekonomistów, a odpowiedź jest uzależniona nie tylko od dostępnych zasobów energii i sprawności siłowni wiatrowej, ale także od funkcjonowania rynku
energetycznego.

Teoretyczna gęstość mocy wiatru (wyrażona w kWh/m2/rok)
na wysokości 10 m w terenie otwartym o niskiej szorskości.
Źródło: Atlas Klimatu Polski, red. H. Lorenc, IMGW,
Warszawa 2005
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Zasoby energii odnawialnej w Polsce – energia wiatru
Szczegółowe oszacowanie energii wiatru
w rzeczywistym terenie wymaga ogromnych ilości obliczeń, aby uwzględnić m.in.
wpływ terenu. Charakteryzując Polskę należy wyróżnić obszar północny – nadmorski i pas Pojezierzy Mazurskiego i Zachodniosuwalskiego jako bardzo dogodny. Niewiele gorsze warunki panują w centralnej
Polsce w pasie przebiegającym od zachodniej granicy między Wartą i Odrą,
przez Pojezierze Wielkopolskie (z najkorzystniejszymi warunkami między Poznaniem a Płockiem), aż po centralną część
Niziny Mazowieckiej.
Lokalnie bardzo korzystne warunki występują także w górach i w pasie Przedgórza
Sudeckiego i Pogórza Karpackiego, jednak ze względu na zróżnicowanie orograficzne regiony te stanowią mozaikę obszarów bardziej i mniej korzystnych.
Dla współczesnych siłowni przemysło-

B1

wych, o wysokości ok. 100 m i mocy
2 MW, efektywność pracy w różnych
regionach kraju szacuje się między
2 a 3 tys. godzin przeliczeniowych pracy
z mocą znamionową rocznie, co oznacza
wykorzystanie od 22% do 35% czasu.
Korzystając z rezultatów symulacji dynamicznym modelem klimatu (RegCM),
opracowano wskaźnik zmiany gęstości
energii wiatru na obszarze Polski w okresie 2011-2030 w stosunku do okresu 1971-1990. Symulacje wskazują
na możliwość wystąpienia zmian zasobów energetycznych wiatru, które mogą
mieć różne kierunki. W przypadku scenariusza B1 średnia zmiana gęstości mocy
na przeważającym obszarze kraju,
a zwłaszcza w jego zachodniej części, będzie ujemna (spadek gęstości mocy nawet o 10%), podczas gdy w części
wschodniej będzie dodatnia (wzrost zaso-

A1B

bów od 10% do nawet 20%). W scenariuszu A1B, w przypadku którego, krzywa
zmian koncentracji CO2 jest zbliżona do tej wytyczonej przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, na całym obszarze Polski można spodziewać się wzrostu
zasobów energetycznych wiatru od 10%
do nawet 30%. Scenariusz A2 zdaje się
wskazywać na wystąpienie silnej polaryzacji na obszarze kraju. Na terenach położonych na północ od równoleżnika 47°N
scenariusz przewiduje stabilizację lub
wzrost zasobów energetycznych wiatru
od kilku do 12%, a na południe od wspomnianego równoleżnika spadek dochodzący miejscami do 15%. Należy odnotować, że maksymalne wartości stosunku
gęstości mocy znacząco wzrastają niezależnie od przyjętego scenariusza emisji,
natomiast minimalne wartości wspomnianego wskaźnika pokazują redukcje dochodzące nawet do 60%.
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Średni (a) oraz maksymalny (b) stosunek gęstości mocy wiatru wg scenariuszy B1, A1B oraz A2 dla okresu 2011-2030 do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990



