Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o
konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy oraz o źródło alternatywne - pompę ciepła.

Krok 1

Dane ogólne

Zakładka "Dane ogólne" została podzielona na 4 grupy danych: "Dane ogólne", Dane
analizowanego budynku", "Wskaźniki ekonomiczne" oraz "Charakterystyka energetyczna
budynku".
W oknie "Dane ogólne" (Rys. 1), pole "Nazwa projektu", należy wpisać indywidualną nazwę
pod jaką będzie zapisywany projekt w ramach naszego konta. Nazwa ta służy jedynie
identyfikacji projektu i nie jest wykorzystywana w obliczeniach ani w raporcie. W
przykładzie nadano nazwę zgodną z rozpatrywanym typem budynku oraz źródłami energii.

Rys. 1 Dane ogólne

W oknie "Dane analizowanego obiektu" (Rys. 2) należy wpisać dane takie jak:
− rodzaju budynku (wybór z listy),
− adres (dokładna lokalizacja budynku),
− powierzchnia (użytkowa/ogrzewana/chłodzona), dane te powinny odpowiadać
wielkościom określonym w charakterystyce energetycznej budynku,
− lokalizacja danych klimatycznych - wybór stacji meteorologicznej z listy powinien
być zgodny z wyborem dokonanym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej
budynku.

Rys. 2 Dane analizowanego obiektu

W oknie "Wskaźniki ekonomiczne" (Rys. 3) należy wprowadzić reprezentatywne dla
rozpatrywanego budynku wartości stopy dyskonta oraz okresu użytkowania. W przypadku
budynków jednorodzinnych wartość stopy dyskonta odpowiada zazwyczaj średniej stopie
oprocentowania lokat długoterminowych (w tym przypadku przyjęto 4%). Okres
użytkowania, w przypadku źródeł energii, to zazwyczaj 15 lat.

Rys. 3 Wskaźniki ekonomiczne

W oknie "Charakterystyka energetyczna budynku" należy wprowadzić dane dotyczące
zapotrzebowania na energię użytkową zgodnie z obliczoną charakterystyką energetyczną
obiektu. Rys. 4 pokazuje przyporządkowanie danych dla systemu grzewczego.

Rys. 4 Charakterystyka energetyczna budynku - ogrzewania i wentylacja,

W charakterystyce energetycznej brak jest informacji na temat mocy wymaganej do
przygotowania cwu. Znając roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania
cwu, dla budynku jednorodzinnego moc tę można oszacować na podstawie następującej
zależności:
Qcwu ⋅ N h
max
q cwu
=
⋅ 1000 [kW]
365 ⋅ 0,9 ⋅ 18 ⋅ η cwu
gdzie:
Qcwu - roczne zapotrzebowanie na cwu [MWh/rok],

Nh - współczynnik nierównomierności poboru cwu (Nh = 9,32*L-0,244) [-],
L - liczba mieszkańców [-],
ηcwu - sprawność magazynowania i dystrybucji instalacji cwu (określona w charakterystyce
energetycznej budynku).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy określaniu charakterystyki energetycznej budynku
jednorodzinnego przyjmuje się zapotrzebowanie jednostkowe na cwu na poziomie
35 dm3/dobę podczas gdy przy obliczaniu zapotrzebowania na moc na podstawie normy PN92/B-01706 110-130 dm3/dobę. Przyjęcie wartości zgodnej z rozporządzeniem mogłoby
zatem prowadzić do znacznego zaniżenia wymaganej mocy (3-4 krotnie). Aby uwzględnić to
w obliczeniach należałoby odpowiednio zwiększyć wartość zapotrzebowania wynikającą z
charakterystyki (np. mnożąc przez 3,5). Dla analizowanego przypadku budynku
jednorodzinnego użytkowanego przez 4 osoby, sprawność magazynowania i dystrybucji cwu
wynosi 68,8%, a zatem:
Nh = 9,32*4-0,244=6,65 [-]

3,5 ⋅ 2,409 ⋅ 6,65
⋅ 1000 = 13,78 [kW]
365 ⋅ 0,9 ⋅ 18 ⋅ 0,688
Ponieważ w budynku nie przewiedziano chłodzenia, zapotrzebowanie na energię użytkową
oraz moc do chłodzenia wynosi 0.
max
q cwu
=

Rys. 5 Charakterystyka energetyczna budynku - cwu i chłodzenie,

Zapotrzebowanie na moc elektryczną powinno zostać określone w ramach projektu
budowlanego, dla budynku jednorodzinnego wynosi ono zazwyczaj 12-16 kW. W
analizowanym przykładzie przyjęto 16 kW. Aby zachować zgodność wartości EP z
wielkością wynikającą z charakterystyki energetycznej w polu "Roczne zapotrzebowanie na
energię elektryczną należy wpisać wartość zapotrzebowania na energię pomocniczą
wynikającą z charakterystyki energetycznej budynku (Rys. 6).

Rys. 6 Charakterystyka energetyczna budynku - energia elektryczna.

Krok 2

Warunki przyłączenia

W kroku 2 określamy dostępność nośników energii oraz warunki podłączenia do źródeł
sieciowych.

Rys. 7 Dostępność nośników energii i warunki przyłączenia do sieci

Krok 3

Źródła energii

W kroku 3 należy zdefiniować podstawowe parametry analizowanych systemów zaopatrzenia
w ciepło, chłód i energię elektryczną. W górnej części ekranu widnieje tabela przedstawiająca
wprowadzoną w kroku 3 charakterystykę energetyczną budynku. Przy sprowadzaniu źródeł
energii powinniśmy określić ich moc oraz ilość dostarczanej energii tak aby były one w stanie
pokryć przedstawione zapotrzebowanie. Bezpośrednio poniżej określane są parametry
przyjętych do analizy źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej.

Rys. 8 Zakładka - Źródła energii.

Przyjmując jako konwencjonalne źródło ciepła kocioł gazowy należy określić moc
zainstalowanego kotła oraz średnosezonową sprawność zarówno samego kotła jak i instalacji
z którą współpracuje. W przypadku urządzeń realizujących odrębnie zapotrzebowanie na co i
cwu przyjmuje się zazwyczaj, że urządzenie pracujące jedynie na potrzeby jest źródłem
podstawowym, natomiast na co źródłem szczytowym. Poniżej przedstawiono sposób
wprowadzenia danych dla zastosowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego.
W przypadku urządzeń dwufunkcyjnych należy wprowadzić wypadkową sprawność co i cwu
tak dla instalacji jak i samego kotła. Poniżej (Rys. 9) przedstawiono jak na podstawie danych
zawartych w charakterystyce energetycznej budynku określić wypadkowe wartości
sprawności.

Rys. 9 Określenie wypadkowej sprawności instalacji

Rys. 10 Określenie wypadkowej sprawności źródła

Po określeniu wypadkowych sprawności oraz zapotrzebowania na ciepło otrzymane wartości
należy prowadzić w odpowiednie komórki pola edycyjnego źródła ciepła. Wielkość systemu
(moc cieplna źródła) powinna być określona na podstawie charakterystyki energetycznej
budynku. W zależności od zastosowanego systemu co i cwu może ona odpowiadać sumie
zapotrzebowania (brak zasobnika i priorytetu cwu) lub większej z wielkości zapotrzebowania
(brak zasobnika i priorytet cwu) lub też zapotrzebowaniu mocy jedynie na cele grzewcze
(zastosowanie zasobnika ciepła). W analizowanym przypadku do analizy przyjęto kocioł o
mocy 15 kW.

Rys. 11 Wprowadzenie parametrów konwencjonalnego źródła ciepła - kotła gazowego

Ponieważ w budynku nie przewidziano systemu chłodzenia, nie definiuje się parametrów
źródła chłodu.

W przypadku instalacji elektrycznej jedynym konwencjonalnym źródłem energii jest sieć
elektroenergetyczna. Parametry źródła określane są zgodnie z wprowadzoną charakterystyką
energetyczną (Rys. 12). W przypadku sieci elektroenergetycznej zarówno sprawność
instalacji jak i źródła określona jest na stałe na poziomie 100%.

Rys. 12 Wprowadzenie parametrów źródła energii elektrycznej systemu konwencjonalnego - sieć
elektroenergetyczna.

W przypadku systemu alternatywnego zdecydowano się na rozpatrzenie systemu opartego o
sprężarkową, gruntową pompę ciepła realizującą obie funkcje (grzewczą oraz przygotowania
cwu). Ponieważ system ten nie był rozpatrywany w ramach opracowania charakterystyki
energetycznej budynku parametry systemu należy określić odrębnie.
Ponieważ system konwencjonalny był oparty o gazowy kocioł kondensacyjny (a zatem źródło
niskoparametrowe), można przyjąć że właściwości instalacji grzewczej i ciepłej wody nie
ulegną zmianie. Należy zatem określić jedynie sezonową wydajność grzewczą (SPF)
proponowanej pompy ciepła. W tym celu można skorzystać z danych producenta, lub w
przypadku ich braku z wartości szacunkowych przedstawionych w metodyce obliczania
charakterystyki energetycznej. Dla dwufunkcyjnej sprężarkowej pompy ciepła (glikol/woda),
parametry systemu zaopatrzenia w ciepło będą zatem przedstawiały się następująco:

Rys. 13 Wprowadzenie parametrów alternatywnego źródła ciepła - sprężarkowej pompy ciepła.

Podobnie jak w przypadku systemu konwencjonalnego, ponieważ w budynku nie
przewidziano systemu chłodzenia, nie definiuje się parametrów źródła chłodu.
W analizowanym przykładzie nie przewiduje się wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł
energii elektrycznej, a zatem źródłem energii jest sieć elektroenergetyczna (Rys. 14).

Rys. 14 Parametry źródła energii elektrycznej systemu alternatywnego - sieć elektroenergetyczna.

Krok 4

Nakłady inwestycyjne

W kroku 4 należy prowadzić wartości nakładów inwestycyjnych. Nakłady te powinny
obejmować wszystkie ponoszone nakłady związany z zastosowanymi źródłami energii, a
zatem oprócz kosztów zakupu samych źródeł, ewentualne koszty projektowania i
przeprowadzanych badań/analiz oraz koszty przyłączy zewnętrznych określone na podstawie
warunków przyłączenia do sieci. Poniżej przedstawione zestawienie kosztów przyjętych w
analizie ().
a)

b)

Rys. 15 Nakłady inwestycyjne systemu: a) konwencjonalnego, b) alternatywnego

Krok 5

Nakłady eksploatacyjne

W kroku 5 należy określić wielkość nakładów eksploatacyjnych. Oprócz nakładów
związanych z zakupem nośników energii należy uwzględnić tutaj również koszty związane z
konserwacją urządzeń takie jak okresowe przeglądy, wymiana czynnika roboczego itp.
W analizowanym przykładzie w przypadku systemu konwencjonalnego uwzględniono
coroczny przegląd kominiarski, oraz odbywający się raz na 2 lata przegląd kotła (Rys. 16).

Rys. 16 Nakłady eksploatacyjne systemu konwencjonalnego

W przypadku systemu alternatywnego, brak jest instalacji kominowej, a zatem jej przegląd
nie jest wymagany. Uwzględniona natomiast przegląd pompy ciepła odbywający się podobnie
jak w przypadku kotła gazowego raz na 2 lata (Rys. 17).

Rys. 17 Nakłady eksploatacyjne systemu alternatywnego

Koszty zakupu nośników energii określa się za pośrednictwem kalkulatorów taryf. Na
rysunkach (Rys. 18, Rys. 19) przedstawiono wartości wprowadzone zgodnie z
obowiązującymi na terenie Warszawy taryfami dla gazu (W 3.6) oraz energii elektrycznej
(G11).

Rys. 18 Wprowadzone wartości taryfy dla gazu ziemnego (W 3.6)

Rys. 19 Wprowadzone wartości taryfy dla energii elektrycznej (G11)

a)

b)

Rys. 20 Wielkości charakteryzujące koszty zakupu poszczególnych nośników energii w systemie:
a) konwencjonalnym, b) alternatywnym.

Krok 6

Dofinansowanie OZE

W kroku 6 można wprowadzić ewentualne dofinansowanie systemu alternatywnego. W
analizowanym przykładzie założono brak dofinansowania ().

Rys. 21 Okno pozwalające na określenie sposobu dofinansowania alternatywnego systemu zaopatrzenia w
energię.

Krok 7

Przychody z czystej energii

W kroku 7 można wprowadzić parametry pozwalające na oszacowanie przychodów z
produkcji i sprzedaży czystej energii (energii elektrycznej pochodzącej z wysokosprawnej
kogeneracji lub odnawialnych źródeł energii). W analizowanym nie przewidziano
zastosowania alternatywnych źródeł energii elektrycznej a zatem brak będzie przychodów
(Rys. 22).

Rys. 22 Okno pozwalające na określenie przychodów z produkcji i sprzedaży czystej energii.

Krok 8

Wskaźniki emisji i EP

W kroku 8 można modyfikować przyjęte w analizie ekologicznej wskaźniki nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisji CO2. Domyślnie w programie przyjęto wartości
zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, oraz
dokumentem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) Wartości
opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (Rys. 23).

Rys. 23 Wskaźniki EP oraz emisji dla rozpatrywanych nośników energii.

Krok 9

Podsumowanie

W kroku 9 można porównać systemu pod względem efektywności ekonomicznej i
ekologicznej (Rys. 24) i dokonać wyboru systemu za pomocą listy wyboru w dolnej części
ekranu.

Rys. 24 Podsumowanie wyników analizy

Po dokonaniu wyboru systemu można sprawdzić próbny wydruk raportu a następnie dokonać
zakupu finalnego wydruku.

