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Streszczenie. Unia Europejska należy do grupy najbardziej zaawansowanych pod
miotów w zmniejszaniu strat energetycznych, zwiększaniu efektywności energetycz
nej oraz implementacji odnawialnych źródeł energii. Nieruchomości mieszkaniowe,
w tym budynki, indywidualnie i zbiorowo znacząco wpływają na konsumpcje ener
gii i wody oraz wytwarzanie odpadów. Opracowanie podzielono na dwie części.
W pierwszej przedstawiono merytoryczne rozważania na temat możliwości i zdol
ności Polski do zastosowania źródeł energii odnawialnych (OZE). W drugiej części
pracy przedstawiono uproszczoną analizę opłacalności wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych w nieruchomościach jednorodzinnych z wykorzystaniem energii sło
necznej i wiatrowej, która ma bezpośredni wpływ na efektywność gospodarowania.
Słowa kluczowe: budynkowe nieruchomości mieszkaniowe, źródła energii odnawial
nej, mikrogeneracja

WPROWADZENIE
Rozwój odnawialnych źródeł energii wiąże się nie tylko z rozwojem technologii
i redukcją emisji gazów cieplarnianych, ale także przyczynia się do tworzenia no
wych miejsc pracy, zwanych green jobs (zielone stanowiska pracy) [Urząd Oficjal
nych... 2008]. Czysta energia najczęściej bazuje na posiadanym potencjale energe
tycznym, dlatego też jest generowana i konsumowana w niedalekich odległościach.
Daje to możliwość czerpania bezpośrednich lub pośrednich korzyści samym kon
sumentom, ponieważ powstają nowe stanowiska pracy i likwidowany jest odpływ
funduszy do krajów posiadających paliwa kopalne, np. Arabii Saudyjskiej czy Rosji
[Szanse i zagrożenia... 2007]. W przypadku niektórych województw, np. podkarAdres do korespondencji - Corresponding author: Małgorzata Renigier-Biłozor,
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packiego [GUS 2010] zmniejszy to odpływ środków finansowych do innych woje
wództw, takich jak łódzkie, świętokrzyskie czy śląskie, gdzie jest wytwarzana duża
część energii elektrycznej.
Na przestrzeni ubiegłych lat pojawiały się już problemy z dostarczaniem energii
np. gazu ziemnego czy ropy naftowej, ale rozwój technologii odnawialnych może
temu zapobiec poprzez zwiększenie niezależność energetycznej od innych regionów,
przez co poprawi się bezpieczeństwo energetyczne.

BARIERY ROZW O JU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Jedną z największych barier rozwoju OZE jest niezadowolenie społeczeństwa
w momencie lokalizacji inwestycji w ich sąsiedztwie. Przykładem może być woje
wództwo opolskie, w którym ludność sprzeciwiła się decyzji władz lokalnych o roz
poczęciu budowy farmy wiatrowej. Kolejną barierą rozwoju OZE w Polsce jest brak
jednolitych systemów wsparcia dla całego kraju, co mogłoby przyśpieszyć rozwój
i zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału poprzez zwiększenie inwesty
cji międzynarodowych i międzyregionalnych. Do przyczyn spowalniających rozwój
OZE z pewnością można zaliczyć duże koszty oraz często występujący brak zgody
na przyłączenie technologii wytwarzających prąd elektryczny ze źródeł odnawial
nych do sieci energetycznych, pomimo istniejących regulacji prawnych zobowią
zujących przedsiębiorstwa elektroenergetyczne do ich przyłączenia. Odmowę w tej
sprawie przedsiębiorstwa energetyczne argumentują słabą wytrzymałością sieci.
Według badań Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej [2010] potencjał przy
łączenia energii wiatrowej nie wynosi 6000 MW, jak to zaprezentował przedstawi
ciel sieci przesyłowych podczas konferencji „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce”
w 2010 r., ale jest o wiele większy. Według tego stowarzyszenia limity wydają się
bezpodstawne, ponieważ nie poparto ich badaniami wytrzymałościowymi linii trans
misyjnych.
Do głównych barier rozwoju źródeł energii odnawialnej w Polsce wg Pyki
[2007] można zaliczyć:
- pomijanie kosztów środowiskowych w przypadku paliw kopalnych, co powoduje
że są atrakcyjniejsze niż technologie odnawialne;
- wpływ warunków lokalnych na opłacalność technologii, co wymaga oszacowania
potencjału dla każdego projektu, aby znaleźć optymalne rozwiązanie pod wzglę
dem ekonomicznym;
- słabo rozwinięta sieć energetyczna na terenach wiejskich, która uniemożliwia pod
łączenie jednostek wytwórczych do sieci, oraz brak rurociągów umożliwiających
transport biogazu;
- długi i skomplikowany proces związany z pozyskaniem zezwoleń itp.,
- m ałą przychylność władz lokalnych ze względu na brak specjalistycznej wiedzy
w stosunku do inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
- częste zmiany zachodzące w regulacjach energetycznych, które zniechęcają poten
cjalnych inwestorów (podwyższone ryzyko inwestycji).
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Według autorów opracowania [Szanse i zagrożenia... 2007], do dodatkowych
utrudnień w rozwoju alternatywnych źródeł energii należą także:
- trudności związane z uświadomieniem możliwości czerpania korzyści z darmo
wych źródeł energii, np. odpadów rolnych bądź miejskich;
- brak precyzyjnego prawa dotyczącego odczytów układów pomiarowych energii
zużytej na własne potrzeby albo wprowadzonej do niezależnej sieci dystrybucyj
nej;
- problemy socjologiczne związane z mentalnością ludzi i brakiem przekonania
do innowacyjnych technologii;
- ochrona krajobrazu i zabytków ograniczająca miejsca potencjalnego umieszczenia
technologii do generowania energii;
- ograniczona powierzchnia dachowa do instalacji paneli i kolektorów wykorzystu
j ących promieniowanie słoneczne;
- nadal wysokie koszty instalacji z uwagi małą konkurencję w sektorze.

TECHNOLOGIE W YKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W budynkach mieszkaniowych do wytwarzania energii wykorzystywane są ge
neratory o małej mocy, nazywane mikrogeneratorami. Moc zainstalowanego syste
mu energetycznego zależy od zużycia energii w danym gospodarstwie domowym,
możliwości sprzedaży nadwyżki energii do sieci energetycznej oraz dostępnej prze
strzeni do zainstalowania technologii.
Systemy wytwarzające energię można podzielić na wytwarzające jeden rodzaj
energii (czyli prąd elektryczny, ciepło użytkowe albo chłodzenie) bądź kogeneracyjne (wytwarzające jednocześnie energię elektryczną i ciepło za pomocą jednego
systemu). Wykorzystanie wód oceanicznych i rzecznych może być przeznaczone
wyłącznie do generowania energii elektrycznej, natomiast energia słoneczna, geo
termalna oraz biomasa zarówno do wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła
[Urząd Oficjalnych... 2008]. W przypadku trójgeneracji system może wytwarzać
poza ciepłem i energią elektryczną również chłód użytkowy.
Wytwarzanie jednego rodzaju energii może być oparte o odnawialne źródła
energii z użyciem następujących technologii: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych lub turbin wiatrowych. Technologie takie jak turbiny gazowe czy sta
cjonarne ogniwa paliwowe mogą być wykorzystywane zarówno do kogeneracji, jak
i trójgeneracji. Systemy te mają wyższą efektywność energetyczną, dzięki czemu
mogą mieć również mniej szkodliwe oddziaływanie na środowisko, w niektórych
krajach nawet z wykorzystaniem gazu ziemnego [Gobczyński 2010].
Największym problemem związanym z wykorzystaniem energii jest zjawisko
polegające na tym, że energia elektryczna musi być wytwarzana w tym samym cza
sie gdy jest konsumowana. Dlatego też, aby zwiększyć opłacalność instalacji syste
mów generacyjnych, potrzebne jest posiadanie możliwości magazynowania prądu
np. za pomocą baterii bądź odsprzedania nadwyżki produkcyjnej do przedsiębiorstw
energetycznych. Przyłączenie do sieci lub zakup systemu magazynującego powoduje
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zwiększanie się kosztów początkowych inwestycji, jednak zmniejsza całkowity czas
spłaty poniesionych kosztów, nazywany okresem zwrotu.
Na podstawie badań dotyczących mikrogeneracji, przeprowadzonych przez Gobczyńskiego [2010] w MIT Portugal z użyciem modelu DER-CAM, można zauważyć,
że ważnym czynnikiem opłacalności jest zależność między ceną prądu elektrycz
nego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne a ceną paliw potrzebnych
do wytwarzania energii. Technologie wytwarzające energię elektryczną w oparciu
o promieniowanie słoneczne, wiatr, a w niektórych przypadkach biomasę lub biogaz,
mają niższy koszt pracy. Główną barierą OZE jest koszt początkowy inwestycji, lecz
wraz ze zwiększaniem się skali produkcji, koszty tych technologii maleją, co można
było już zauważyć na przykładzie takich technologii jak moduły fotowoltaiczne czy
turbiny wiatrowe. Określając koszt energii wytworzonej z użyciem paliw kopalnych,
należy pamiętać, że nie zawiera on kosztów związanych z zanieczyszczeniem śro
dowiska i oddziaływaniem na zdrowie człowieka. Pojawiły się, więc opinie na te
mat obciążenia dodatkowym podatkiem technologii o wysokim stopniu emisji zanie
czyszczeń, co mogłoby zwiększyć konkurencyjność generatorów opartych o źródła
odnawialne.

EFEKTYW NOŚĆ INSTALACJI PANELI SŁONECZNYCH DO OGRZANIA
WODY UŻYTKOW EJ (CWU) DLA NIERUCHOM OŚCI JEDNORODZINNYCH
Do przeprowadzenia analizy opłacalności systemów wykorzystujących panele
słoneczne użyto programu Kolektorek [Unitet Nations... 1997], który określa poten
cjał promieniowania słonecznego i umożliwia obliczenie parametrów do skonstru
owania systemu dostarczającego ciepło użytkowe lub/i ogrzewającego powierzchnie
mieszkaniowe. Zastosowanie tego modelu analitycznego daje możliwość przepro
wadzenia analizy kosztowej stworzonego systemu. Program ten stworzono w Polsce
przy wsparciu Instytutu Energetyki Odnawialnej, jest dostępny pod adresem strony
www.kolektorek.pl [IEO. Insytut... 2010].
Badania przeprowadzono dla miasta Biała Podlaska, ponieważ tylko ta lokali
zacja jest dostępna w darmowej wersji programu. Miasto jest położone w północ
nej części województwa lubelskiego na szerokości geograficznej 52°2’N, dlatego
kolektor został nachylony pod kątem 45°, aby zwiększyć efektywność wytwarzania
ciepła. Do obliczeń wykorzystano dane wyjściowe zaprezentowane w tabeli 1. Przy
jęto, że alternatywnym rozwiązaniem do ogrzewania wody użytkowej ma być prąd
elektryczny. W tabeli przyjęto wartości typowe (średnie) dla tego typu analiz.
System poddany obliczeniom składa się z następujących elementów:
- kolektora(ów) płaskiego(ich),
- zasobnika,
- sterownika solarnego,
- naczynia wzbiorczego,
- pompy obiegowej,
- konstrukcji wsporczej kolektora(ów).
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Tabela 1. Specyfikacja techniczna systemu solarnego i cena energii elektrycznej
Table 1. The technical specification of the solar system and the price of the electrical energy
Liczba osób w gospodarstwie domowym
4
The number of persons in the household
Temperatura wody ciepłej
Temperature of hot water
Dzienne zużycie ciepłej wody użytkowej na osobę
Daily utilize of warm useful water per person
Współczynnik wielkości zasobnika do dziennego zużycia
Coefficient dimensity of the container to daily utilize
Temperatura wody w zasobniku
Temperature of water in the container
Naczynia zbiorcze o pojemności
Capacity summary containers
Temperatura zimnej wody
Temperature of cold water
Roczny wzrost cen energii
Annual rise in prices of the energy
Cena energii elektrycznej
Electrical energy price

45°C
ptrów

6 5

1

50°C
2 5

ptrów
7°C
1 0

%

0,53 zł/kWh

Źródło: Opracowanie własne
Source: Own research
Analizę przeprowadzono czterokrotnie dla różnej liczby kolektorów. Pierwszy
model składa się wyłącznie z jednego kolektora o powierzchni 2 m2, a następnie
dwóch, trzech i czterech kolektorów o takiej samej wielkości każdy.
W tabeli 2 przedstawiono koszty poszczególnych elementów systemu, obliczone
na podstawie wartości średnich cen brutto (22% VAT, stan na 06.2010) producentów
współpracujących z twórcą programu Kolektorek. Koszt montażu pochodzi z artykułu
opublikowanego w budowlanym czasopiśmie internetowym, [Budujemy... 2010].
Badania nie obejmują kosztów armatury, ponieważ różnią się one w zależności
od ich wymaganych wymiarów oraz od etapu inwestycyjnego, na którym następu
je montaż. Mniejsze koszty ponosi się projektując instalacje we wstępnej fazie pro
cedury inwestycyjnej niż na jej późniejszym etapie lub już w trakcie eksploatacji
budynku. Dodatkowo liczba użytej armatury jest uzależniona od odległości zlokali
zowania poszczególnych elementów systemu solaryjnego. Płynem solarnym w przy
jętym do analiz systemie jest woda użytkowa, jednak po zastosowaniu innej cieczy
(np. glikolu) o niższej temperaturze zamarzania należy doliczyć koszt jej nabycia.
Należy jednocześnie pamiętać, że system solarny musi być połączony z innym syste
mem cwu w budynku. W zależności od liczby kolektorów zmieniają się ich koszty
oraz konstrukcji wsporczej, pozostałe elementy pozostają bez zmian.
Na podstawie analizy danych z tabeli 3 można stwierdzić, że najefektywniejszym
rozwiązaniem jest instalacja trzech kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni
6
m2, ponieważ cena energii w tym przypadku wyniosła 0,286 zł/kWh i stanowi
połowę ceny energii elektrycznej. Po użyciu trzech kolektorów słonecznych ciepła
woda w 6 6 % pochodzi z energii solarnej, a koszt całkowity zwraca się po około
7 latach i 6 miesiącach dla przyjętych założeń.
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Tabela 2. Ceny brutto [w zł] elementów systemu
Table 2. Gross prices [in zloty] of system elements
Kolektor płaski 2 m2
Flat collector 2 m2
Zasobnik
Container
Sterownik solarny
Solar driver
Naczynie wzbiorcze
Summary container
Pompa obiegowa
Circulative pump
Koszt montażu
Cost assembly
Konstrukcja wsporcza dla:
The construction for
- jednego kolektora - one collector
- dwóch kolektorów - two collectors
- trzech kolektorów - three collectors
- czterech kolektorów - four collectors

2074 zł
3624 zł
676 zł
253 zł
1629 zł
1800 zł

578 zł
855 zł
1304 zł
1543 zł

Źródło: Opracowanie własne
Source: Own research
Tabela 3. Wyniki analizy systemu solarnego dla różnej liczby kolektorów
Table 3. Results of the solar system analysis at the different number of collectors
Liczba kolektorów
1
2
3
Number of collectors
Roczne oszczędności [w zł brutto]
568
1142
1451
Annual savings [in zloty the gross]
Okres zwrotu [lata]
1 1 ,1
8,4
7,6
Period of the turn [years]
Koszt energii [zł/kWh]
0,501
0,326
0,286
Cost of the energy [zloty/kWh]
Energia słoneczna [kWh/rok]
1060
1992
2710
Solar power [kWh/the year]
Pokrycie potrzeb na energię całkowitą w stosunku
do energii solarnej [%]
25,7
48,28
65,67
The cover of needs on the entire energy with
relation to solar energy [%]
Koszt całkowity [w zł brutto]
10634
12985
15508
Entire cost [in zloty the gross]

4
1643
7,71
0,290
3069

74,39

17821

Źródło: Opracowanie własne
Source: Own research
Na rysunku 1 przedstawiono poziom wykorzystania energii solarnej do ogrze
wania wody użytkowej dla poszczególnych miesięcy w roku dla rekomendowanego
rozwiązania, czyli dla instalacji trzech kolektorów słonecznych. W lipcu i sierpniu
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zaprojektowany system dostarczał pełne ( 1 0 0 %) ciepło do ogrzania wody, natomiast
w miesiącach zimowych: listopadzie - 29%, grudniu - 25,7 i styczniu - 31,8%.
Z analiz wynika, że zwiększając liczbę kolektorów zwiększa się również ilość
ciepła wytworzonego z promieniowania. Z drugiej jednak strony, całkowity koszt
początkowy systemu również wzrasta. Dlatego też ważnym czynnikiem analizy jest
indywidualne rozpoznanie poziomu zużycia np. wody i zapotrzebowania energe
tycznego, ponieważ jeżeli produkujemy więcej ciepła niż potrzebujemy, inwestycja
może stać się nieopłacalna.
100%

100%

miesiące

Rys. 1. Wykres przedstawiający poziom zysku solamego wraz z procentowym udziałem wy
korzystania do ogrzewania wody użytkowej (cwu) energii słonecznej
Fig. 1. The graph presented level of the solar profit with the proportional participation of the
utilization to the useful heating water (cwu) solar power
Źródło: opracowane własne przy użyciu programu Kolektorek
Source: Own research at the use of the programme Kolektorek

OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
ORAZ MIKROTURBIN W IATROW YCH DO W YTW ORZENIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DLA NIERUCHOM OŚCI JEDNORODZINNYCH
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program optymalizacyjny HOMER
stworzony w National Renewable Energy Laboratory w Stanach Zjednoczonych.
Służy on do projektowania systemów energetycznych wykorzystujących mikrogenerację. Spośród zadeklarowanych przez inwestora technologii wyszukuje on op
tymalną kombinację w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną
w każdej godzinie w roku. Umożliwia tworzenie systemu posiadającego przyłącze
nia do sieci energetycznej lub systemu bez takich połączeń. Kolejną zaletą oma
wianego programu jest możliwość sprawdzenia, jak zmiana niektórych parametrów
(np. ceny energii elektrycznej) wpływa na zmianę atrakcyjności instalowanej tech
nologii. Dodatkowo, poza dokonywaniem analizy ekonomicznej, istnieje możliwość
oszacowania potencjalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
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Program HOMER zawiera następujące technologie do wytwarzania i magazyno
wania energii: ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, hydroelektrownie, silniki
wykorzystujące tradycyjne paliwa (diesel, olej napędowy, gaz ziemny), biogaz, og
niwa paliwowe, baterie, technologię umożliwiającą składowanie energii w formie
wodoru, baterie przepływowe, koło zamachowe. Poza technologią w modelu należy
zdefiniować następujące dane:
- godzinne zużycie energii elektrycznej w przeciętnym dniu roboczym i podczas
weekendu w każdym miesiącu;
- dane związane z kosztami technologii;
- cenę energii elektrycznej;
- nasłonecznienie;
- prędkość wiatru;
- wskaźniki ekonomiczne (nominalną stopę procentową oraz inflację).
Celem przeprowadzonej analizy jest sprawdzenie czy instalacja paneli fotowoltaicznych oraz mikroturbin wiatrowych dla odbiorców indywidualnych może być
konkurencyjna względem energii elektrycznej dostarczanej przez przedsiębiorstwa
energetyczne na przykładzie miasta Siedlce. Dodatkowo przeprowadzono analizę
mającą na celu sprawdzenie, jak wzrost ceny energii elektrycznej wpływa na konku
rencyjność technologii opartych o odnawialne źródła energii.
Model poddany analizie zawiera dwie turbiny wiatrowe firmy Southwest W in
dpower. Wybrano dwa modele mikroturbin - „Skystream 3.7” oraz „South West
WHI-100” o mocy odpowiednio 1,8 kW i 0,9 kW. Ceny tych instalacji określono
za pomocą średniej cen produktów dostępnych na polskim rynku (stan na 06.2010).
Dodatkowo dodano koszt instalacji wynoszący 30% [Ca.GOV... 2010] kosztu samej
turbiny oraz koszty eksploatacji 1,5% [Europe’s energy... 2010] kosztów technologii
(tab. 4).
Ogniwa fotowoltaiczne stanowią drugą technologię do wytwarzania energii
elektrycznej objętą analizą. Koszt zakupu określono w oparciu o funkcję stworzo
ną na podstawie cen modułów dostępnych na polskim rynku (rys. 2). Podobnie jak
w przypadku mikroturbin doliczono koszt instalacji wynoszący 30% kosztu ogniwa
[Residential Monitoring... 2010] oraz eksploatacji (1%) kosztów zakupu technologii
[GUS... 2010].
Spośród dostępnych systemów magazynowania energii elektrycznej wybrano b a
terie, a do zamiany prądu stałego w przemienny - inwertory.
Dane dotyczące godzinnego zużycia energii elektrycznej w polskich gospodar
stwach domowych nie są ogólnie dostępne. Przedsiębiorstwa energetyczne, z któ
rymi podjęto rozmowę na ten temat, nie prowadzą tak szczegółowych analiz. Użyto
zatem dostępnych danych (z rynku najbardziej podobnego do polskiego) dotyczą
cych średniego godzinnego zużycia energii elektrycznej w czeskich gospodarstwach
domowych z wyłączeniem wykorzystania energii na ogrzewanie wody i powierzch
ni mieszkaniowych, z uwagi na to, że jest to niezbędna informacja do badań. Dane
pochodzą z projektu Residential Monitoring... 2010. Roczna konsumpcja kształtuje
się tam na poziomie 177 kWh [Residential Monitoring... 2010], natomiast w Polsce
wynosi 2029 kWh [Efektywność wykorzystania... 2010]. Dzieląc poziom konsump
cji energii elektrycznej w polskich mieszkaniach przez roczne zużycie w czeskich
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Tabela 4. Dane wprowadzone do programu HOMER
Table 4. Data established to the HOMER programme
Mikroelektrownia wiatrowa
Micro wind power station
Koszt turbiny „Skystrema 3.7”
Cost of the turbine „Skystrema 3.7”
Koszt turbiny „WHI-100”
Cost of the „WHI-100” turbine
Koszt instalacji
Cost of installation
Koszt eksploatacji
Operating cost
Ogniwa fotowoltaiczne
Fotovoltanic cells
Funkcja określająca koszt ogniw fotowoltaicznych
Function definer the cost fotovoltanic cells
Koszt instalacji
Cost of installation
Koszt eksploatacji
Operating cost

32 400 zł
9 376 zł
30% kosztu turbiny
turbine cost
1,5% kosztu turbiny
turbine cost

y = 10,29x + 396,98

30% kosztu ogniwa
cell cost
1 % kosztu ogniwa
cell cost

Źródło: opracowanie własne
Source: Own research

moc - power [W]
♦

Rys. 2.
Fig. 2.
Źródło:
Source:

ceny rynkowe - market prices
liniowy model regresji - linear regression model

Cena ogniw fotowoltaicznych
Price of fotovoltanic cells
Opracowanie własne
Own research
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otrzymujemy faktor 1,14, przez który pomnożono godzinną konsumpcję energii
elektrycznej w Czechach.
Z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że cena za
kupu energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w 2 0 1 0 r. wyniosła
197,21 zł/MWh [Prezes Urzędu... 2010]. Z kolei z danych Towarowej Giełdy Ener
gii z 2009 r. wynika, że średni kurs sprzedaży zielonych certyfikatów osiągnął cenę
256,40 zł/MWh. Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że przychód z energii
elektrycznej uzyskiwany przez podmiot korzystający z energii odnawialnej wynosi:
197,21 zł/MWh + 256,40 zł/MWh = 453,61 zł/MWh.
W modelu wykorzystano dodatkowo następujące parametry:
- stopę dyskontową: 6 %,
- okres eksploatacji: 2 0 lat,
- cenę sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne: 0.56 zł/
/kW h [Europe’s energy... 2010] (cena ta zawiera również opłaty za wykorzysty
wany poziom mocy).
Model optymalizacyjny HOMER po wprowadzeniu tych danych nie wybrał żad
nej z przedstawionych alternatywnych technologii do generowania energii w domu.
Wskazał dostarczenie energii elektrycznej z sieci jako najmniej kosztowne rozwią
zanie. W przeprowadzonych badaniach, dla przyjętych założeń wykazano, że insta
lacja zarówno ogniw fotowoltaicznych, jak i mikroturbin wiatrowych nie jest eko
nomicznie efektywna. Spowodowane jest to głównie: wysokimi cenami technologii,
stosunkowo niską ceną możliwą do uzyskania za wygenerowaną energię oraz trudno
przewidywalną prędkością wiatru i nasłonecznienia. Nawet w kraju takim, jak Por
tugalia o wyższym potencjale słonecznym, bez systemu cen gwarantowanych, nie
jest jeszcze opłacalne wytwarzanie energii elektrycznej w budynku komercyjnym za
pomocą ogniw fotowoltaicznych [Gobczyński 2010]. Instalacja ogniwa słoneczne
go o mocy jedynie 60 W oraz turbiny wiatrowej „Skystream 3.7” o mocy 1,8 kW
wydaje się najkorzystniejsza spośród rozpatrywanych technologii. Cena energii
elektrycznej wygenerowanej przez tę technologię jest jednak wyższa od możliwej
do uzyskania ceny sprzedaży, dlatego też nie ma w tym przypadku sprzedaży ener
gii do sieci energetycznej. Na podstawie zbudowanego modelu można stwierdzić, że
decydując się na użycie energii solarnej, poniesiemy koszty dodatkowe wynoszące
minimum 382 zł rocznie, a w przypadku energii wiatrowej - 418 zł.
Nawet zwiększenie ceny zakupu energii elektrycznej od gospodarstw domowych
do 0,8 zł/kWh nie poprawia atrakcyjności energii wytwarzanej przez mikrogenera
tory, ponieważ program HOMER nie wskazuje żadnej ze zdefiniowanych techno
logii jako mogącej obniżyć koszty zużycia energii. Dopiero przy wzroście tej ceny
do 0,9 zł/kWh (tab. 5) instalacja turbiny wiatrowej „Skystream 3.7” okazuje się
atrakcyjna i jest w stanie przynieść korzyści gospodarstwu domowemu w postaci
oszczędności: 3912 zł podczas całego 20-letniego okresu eksploatacji. Koszt począt
kowy w tym przypadku wyniósłby 42 120 zł, a ilość wygenerowanej energii rocznie:
6973 kWh.
Pewną szansą na zwiększenie atrakcyjności mikrogeneracji może być, podobnie
jak w przypadku kolektorów słonecznych, wzrost konkurencyjności na rynku bądź
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Tabela 5. Wyniki modelu optymalizacyjnego dla aktualnej ceny zakupu energii elektrycznej
od gospodarstw (0,454 zł/kWh) oraz po założeniu, że cena ta wynosiłaby
0,9 zł/kWh
Table 5. Results of optimization model at the current purchase price of the electrical energy
from holdings (0.454 zl/kWh) and at the foundation that this price would raise
0.9 zloty/kWh
Cena zakupu energii
Śr. cena energii
elektrycznej od
Wygenerowana
Sprzedaż
elektrycznej
Koszt
gospodarstw domowych energia w gosp. dom. energii Oszczędności
[zł/kwh]
początkowy
[zł/rok]
[zł/kwh]
[kwh/rok]
[kwh/rok]
Average price
[zł]
The purchase price
Savings
Generated energy Sale of the
of electrical
Opening
of the electrical energy
[zloty/ year]
in households.
energy
energy
cost [zloty]
from households
[kwh/year]
[kwh/ year]
[zloty/kwh]
[zloty/kwh]
0.454
0
0
0
0.56
0
0.9
6 973
3 932
195.6
0.39
42 120
Źródło: opracowania własne
Source: Own research
pokrycie części kosztów inwestycyjnych ze środków obcych, jak np. z NFOŚiGW
lub dostępnych w ramach programów Unii Europejskiej. W przypadku generacji bez
podłączenia do sieci energetycznej potrzebne są baterie, które będą magazynowa
ły nadwyżki wygenerowanej energii. Należy jednak pamiętać, że stanowi to dodat
kowy koszt inwestycji, co powoduje zwiększenie kosztów początkowych i przez co
zmniejsza się jeszcze bardziej konkurencyjność alternatywnych technologii do wy
twarzania energii dla klientów indywidualnych w budynkach jednorodzinnych.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzone symulacje dowiodły, że wybrane przez polskie władze rozwią
zania rynkowe mające zwiększyć ekonomiczną atrakcyjność wytwarzanej energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych są mało skuteczne i nie gwarantują inwestoro
wi zwrotu poniesionych kosztów podczas okresu eksploatacji systemu. Spowodowa
ne jest to niską ceną zakupu „zielonej energii” przez przedsiębiorstwa energetycz
ne oraz niezadowalającą ceną sprzedaży zielonych certyfikatów. Dodatkowo mała
elastyczność produkcji energii z użyciem promieniowania słonecznego czy energii
wiatru uniemożliwia oparcie zaspokajania całkowitych potrzeb energetycznych wy
łącznie za pomocą technologii wykorzystujących te pierwotne źródła energii. Dla
tego też potrzebne jest przyłączanie do sieci energetycznej lub instalacja systemu
magazynującego energię, jak np. baterie.
Spośród poddanych analizie technologii najbardziej opłacalne są kolektory sło
neczne i mogą w dłuższym okresie pozytywnie wpłynąć na efektywność gospoda
rowania nieruchomością. Jednak zazwyczaj inwestorzy spodziewają się szybszego
okresu zwrotu, dlatego też preferencyjne kredyty bądź innego rodzaju subsydia m o
głyby zwiększyć zainteresowanie tą technologią. Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
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dowiska i Gospodarki Wodnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom indywidualnych
odbiorców i w czerwcu 2010 uruchomił program 45% dopłaty do kredytów ban
kowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych (Program priorytetowy. 2010).
O dopłaty będą mogły ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
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EFFICIEN C Y OF RENEW ABLE ENERGY GENERATION UTILIZATIO N
IN THE RESIDENTIAL BUILDINGS M ANAGEMENT - PART II
Abstract. International interest in the sustainable development has been increasing
from few decades and production of the electricity from renewable energy sources
is included as very important part of it. European Union is one of the most or the
most powerful player in reducing energy losses, increasing energy efficiency and
implementation of technology based on renewable energy sources. Residential
buildings are important, integral part of the environment and play a significant
role in “urban metabolism”, where energy and water are consumed and waste are
produced. The article divided on two sections. Main focus on the first part on an
analysis of the structure of energy consumption in polish households, potential
of renewable energy sources and existing technologies that can be used in based
on green primary energy sources. In the secent part was shown practical example
analysis of an energy generation from the renewable energy sources in residential
buildings, which has direct influence on their management efficiency.
Key words: residential building, renewable energy sources, micro generation
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