
,,Z ENERGIĄ ZMIEŃMY
ŹRÓDŁA''



ENERGIA WNĘTRZA ZIEMI
(geotermalna)

 
Energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana na
ogół do odnawialnych źródeł energii. 
Występuje również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.
Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna
woda i odbierana gorąca nagrzana od gorących skał. 
Polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej. 
Wykoszystywana w bezpośrednim ogrzewaniu domów, fabryk, szklarni
lub zastosowana w pompach ciepła.



ZALETY ENEGRI GEOTERMALNEJ
  Największą zaletą energii geotermalnej jest jej odnawialność i niewyczerpalność. Co
więcej, jest ona powszechnie dostępna (w zależności od lokalizacji może być w większym
lub mniejszym stopniu wykorzystana). Jako naturalne źródło energii, wykorzystanie energii
geotermalnej nie jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przy poprawnym działaniu
korzystanie z energii geotermalnej nie powinno produkować żadnych zanieczyszczeń. W
odróżnieniu od elektrowni wiatrowych czy słonecznych elektrownia geotermalna integruje
się w pełni w krajobraz. 
    Dodatkową zaletą energii geotermalnej jest jej niezależność od warunków pogodowych.
w przeciwieństwie do innych źródeł, takich jak np. słońce czy wiatr, korzystanie z ciepła
ziemi może odbywać się w trybie ciągłym. Jako zasoby lokalne, ciepło z energii
geotermalnej może być pozyskiwane w pobliżu miejsca jego wykorzystania (gospodarstwa),
a eksploatacja energii charakteryzuje się niskimi kosztami.



WADY ENEGRI GEOTERMALNEJ

W niektórych lokalizacjach potencjał do wykorzystania energii geotermalnej
może być niewystarczający,
Szkodliwe gazy i minerały mogą uwolnić się do atmosfery lub wód
powierzchniowych i głębinowych jako efekt uboczny korzystania z energii
geotermalnej,
Nie wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał wykorzystania jej wykorzystania, 
pozyskanie jest możliwe,Początkowe koszty instalacji są wysokie i wymagają
dużych nakładów finansowych,
Złoża geotermalne mogą przemieszczać się, co oznacza, że istnieje możliwość,
iż nie będą dostępne w miejscach asamblażu instalacji.



Czas na oszczędzanie energii !



Energię geotermalną wykorzystuje się w 64 krajach, a łączna moc działających
elektrowni geotermalnych wynosi 11,4 GW (2012 rok). 
Najistotniejszym źródłem energii jest na Islandii i Filipinach- rące źródła tzw. gejzery są
charakterystycznym elementem krajobrazu Islandii.
Najwięcej energii geotermalnej zużywają Stany Zjednoczone, gdzie zbiorniki z gorącą
wodą są ulokowane w zachodnich stanach, na Alasce i na Hawajach.

Świat



,,Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do
Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się
człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on
niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę,
niszczy samego siebie''.

-Wódz Seattle



JAK KORZYSTAMY Z ENERGII GEOTERMALNEJ?

   Temperatura wydobywanej wody geotermalnej decyduje o sposobie jej
wykorzystania. Wody i pary wysokotemperaturowe mogą służyć
napędzaniu turbin generujących energię elektryczną. Tymczasem wody
średniotemperaturowe i niskotemperaturowe wykorzystuje się w
ciepłownictwie. Ten sposób korzystania z dóbr energii geotermalnej nie
jest na terenie naszego kraju nowością.



CIEKAWOSTKI

1. Reykjavik zawdzięcza swoją nazwę aktywności geotermalnej półwyspu.
2. 11% gorącej wody używanej w Reykjaviku pochodzi z otworów
wiertniczych w granicach miasta.
4. Ponad połowa wody zużywanej w regionie metropolitalnym jest
wydobywana w Reykjaviku i na przedmieściach.




