Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla
ogrzewania węglem

sebastian.bykuc@imp.gda.pl

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT - współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT)
korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy
dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.
Cele szczegółowe:
1) przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego
uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych
źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;
2) opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu
pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);
Contact:
Sebastian Bykuć (Principal Investigator)
sbykuc (at) imp.gda.pl
IMP PAN

Ewa Domke (Manager ds. Komunikacji)
edomke (at) imp.gda.pl
IMP PAN

Budżet: € 1 319 998
Finansowanie: 100%
Okres realizacji:
01.02.2021-31.01.2024

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Plan prezentacji:
• Wprowadzenie – podejście holistyczne
• OZE w skali makro (gmina, miasto, wieś)
• OZE w skali mikro (budynek jedno- i
wielorodzinny w mieście)
• Pompy ciepła
• Fotowoltaika
sebastian.bykuc@imp.gda.pl

Podejście holistyczne - Inteligentny System Energetyczny – (mikro i makrosystemy)

http://www.et.aau.dk/research-programmes/intelligent-energy-systems-and-active-networks/

Inteligentne zarządzanie zasobami energetycznymi – lokalny Smart Energy System

• Ewolucja - mikrosieci, Smart Grid, Smart Energy System, Smart City
• monitorowanie lokalnej sieci ciepłowniczej oraz energetycznej
• tworzenie różnego rodzaju scenariuszy pracy opracowywanie lokalnych algorytmów
zarządzających ( umożliwienie usług np.DSR)
• wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii
• regulacja popytu i podaży energii
• wodór jako magazyn energii
 Wykorzystano materiały http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/SmartGrid/EU-Smart-Grid/

OZE w skali makro (gmina, miasto, wieś)
Żeby podejmować świadome decyzje należy
posiadać profesjonalną, wiarygodną informację
odnoszącą się do rzeczywistego stanu
zapotrzebowania i potencjału produkcji energii.
Dane z układów pomiarowych są kluczem do
pozyskania tych informacji.

Analiza profili zapotrzebowania w różnych okresach
uśredniania (dobowych, tygodniowych, miesięcznych,
rocznych) umożliwi podjęcie racjonalnej decyzji
inwestycyjnej w zakresie budowy odnawialnych źródeł
energii (moc, rodzaj, miejsce przyłączenia), np. w
formule klastra energii.
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OZE w skali makro (gmina, miasto, wieś)
• Wypracowania metodyki względnie szybkiego oszacowania zapotrzebowania na
ciepło i energię elektryczną występującego na obszarze gminy (wykorzystanie baz
danych)
• Analiza rozkładu gęstości zapotrzebowania na ciepło w gminie wiejskiej oraz
propozycja do przyporządkowania do metody zaopatrzenia w ciepło

Należy rozpoznać możliwości połączenia map potencjału pozyskania biomasy
naturalnej z zapotrzebowaniem na ciepło i energie elektryczną

OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
• Przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej – konieczny rozwój po stronie ciepła
sieciowego (OZE, modernizacja sieci przesyłowych, sieci ciepłownicze 4 i 5 generacji –
obniżenie temperatury w sieci, wykorzystanie ciepła odpadowego, magazyny ciepła,
sieci rozproszone z lokalnymi źródłami, geotermia itp)
• Klaster energii, spółdzielnia energetyczna, wspólnota energetyczna

OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
• Przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej – konieczny rozwój po stronie ciepła
sieciowego (OZE, modernizacja sieci przesyłowych, sieci ciepłownicze 4 i 5 generacji –
obniżenie temperatury w sieci, wykorzystanie ciepła odpadowego, magazyny ciepła,
sieci rozproszone z lokalnymi źródłami, itp)
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OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
• Przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej – konieczny rozwój po stronie ciepła
sieciowego (OZE, modernizacja sieci przesyłowych, sieci ciepłownicze 4 i 5 generacji –
obniżenie temperatury w sieci, wykorzystanie ciepła odpadowego, magazyny ciepła,
sieci rozproszone z lokalnymi źródłami, itp)
• Klaster energii, spółdzielnia energetyczna, wspólnota energetyczna

OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Analiza
efektów
synergii
dla
obiektów
energetycznych w postaci zintegrowanych układów
produkcji i magazynowania energii . Analizowane
technologie: ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła
(PV/PC), fotowoltaika i kolektory słoneczne (PVT),
magazyny energii, stacje ładowania EV, hybrydowe
układy z ogniwem fotowoltaicznym, kolektorem
słonecznym, pompą ciepła, wiatrakiem oraz microCHP

 Wykorzystano materiały GE

OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Pompy ciepła
Zasada działania pompy ciepła

Technika Chłodnicza Piotr Baj, Dariusz Butrymowicz, wykłady Pompy Ciepła prof. D. Chwieduk

OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Pompy ciepła
Budowa pompy ciepła

Technika Chłodnicza Piotr Baj, Dariusz Butrymowicz,

Dolne źródło ciepła
Jako dolne źródło ciepła najczęściej wykorzystywane, ze
względu na prostotę, dostępność i zdecydowanie najniższe
koszty, jest powietrze atmosferyczne. Takie systemy uzyskują
niższą efektywność niż systemy wykorzystujące ciepło z
gruntu lub wód podziemnych. Do pobierania ciepła z gruntu
najczęściej wykorzystuje się gruntowe wymienniki ciepła
pośród których można wyróżnić kilka rodzajów.
Dolne źródła ciepła dla pompy ciepła
A - powietrze
B - wody gruntowe
C1 - grunt (sondy pionowe)
C2 - grunt (płaski gruntowy wymiennik poziomy )

wykłady OZE dr inż. K. Błogowska
Zakład Energetyki Rozproszonej

Gruntowe wymienniki ciepła

Państwowa Służba Geologiczna
Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Zakład Energetyki Rozproszonej

Dobór pompy ciepła

Cena pompy ciepła jest ściśle związana z jej mocą cieplną. Warto zatem rozważyć
instalację pompy ciepła o mocy mniejszej niż moc projektowa danego budynku.
Pompa ciepła o mocy 70% mocy projektowej pokrywa nawet 99,9%
zapotrzebowania na energię. Pozostałe 0,1% można zapewnić z alternatywnego
źródła, np. małej grzałki elektrycznej.
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OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Fotowoltaika
W 2019 r. średnia cena modułu netto:
Monokrystalicznego: 1,3 zł/Wp
Polikrystalicznego: 0,94 zł/Wp
W 2019 r. przeciętna moc modułu:
Monokrystalicznego: 300-410 Wp
Polikrystalicznego: 275-330 Wp

Źródło: Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Moduły fotowoltaiczne

Źródło: www.cleanenergyreviews.info

2021-03-26

Zakład Energetyki Rozproszonej
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OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Instalacje PV dla domów jednorodzinnych

• Przeciętna moc: 5,6 kWp
• Koszt w segmencie 3-10 kWp: 3,8-4,8 tys. zł/kWp netto
• Instalacja PV o mocy do 50 kW nie wymaga pozwolenia na
budowę z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się
obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej
• Konieczne zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

2021-03-26

Zakład Energetyki Rozproszonej
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OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Instalacje PV + HP dla domów jednorodzinnych
• Budynek:
o Powierzchnia: 150 m2
o Liczba mieszkańców: 4
o Dzienne zużycie c.w.u.: 50 l/os.
o Zapotrzebowanie na c.o. i wentylację: 90 kWh/m2/rok
o Rodzaj ogrzewania: podłogowe
o Nachylenie dachu: 30°
Pompa ciepła:
o Azymut: 0°
Moc projektowa: 7,24 kW
o Zacienienie: małe
Moc zapewniająca 99,9% zapotrzebowania: 5,1 kW
o Pokrycie dachu: blachodachówka
(konieczność zapewnienia ok. 16,5 kWh
o Zużycie energii el.: 4000 kWh/rok
np. za pomocą grzejnika elektrycznego)
o Założona autokonsumpcja przy pompie ciepła: 0,35
Rodzaj pompy: powietrze/woda monoblok
Koszt pompy 7 kW: 18-21,5 tys. zł netto
Koszt pompy 5 kW: 14,5-19 tys. zł netto
Fotowoltaika:
Moc instalacji: 9,3 kWp
Szacunkowa cena: 40 tys. zł netto

2021-03-27

Zakład Energetyki Rozproszonej
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OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Instalacje PV dla domów wielorodzinnych

• Koszt w segmencie 10-50 kWp: 3,4-4,0 tys. zł/kWp netto
• Cena istotnie zależy od lokalnych uwarunkowań, głównie od
nośności dachu (ważna opinia/ekspertyza budowlana)
• Moc często limitowana dostępną powierzchnią dachową
• Instalacja zwykle działa tylko na potrzeby części wspólnej
budynku (mało opłacalne w budynkach bez windy)

2021-03-27
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OZE w skali mikro (budynek jedno- i wielorodzinny w mieście)
Instalacje PV + HP dla domów jednorodzinnych

• Budynek:
o 8-pięter, 88 mieszkań
• Pompa ciepła:
o 2 x pompa powietrze/woda do c.w.u. 35 kW (60-70 tys. zł/szt. brutto)
o 2 x pompa solanka/woda do c.o. 88 kW (100-150 tys. zł/szt. brutto)
o Bez kosztów kolektorów gruntowych i montażu
• Fotowoltaika:
o Moc 50 kWp
o Cena około 220 tys. zł brutto

2021-03-27

Zakład Energetyki Rozproszonej
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Dziękuję za uwagę!
Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT - współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT)
korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy
dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.
Cele szczegółowe:
1) przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego
uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych
źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;
2) opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu
pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);
Contact:
Sebastian Bykuć (Principal Investigator)
sbykuc (at) imp.gda.pl
IMP PAN

Ewa Domke (Manager ds. Komunikacji)
edomke (at) imp.gda.pl
IMP PAN

Budżet: € 1 319 998
Finansowanie: 100%
Okres realizacji:
01.02.2021-31.01.2024

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

