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TECHNICZNE I SPO£ECZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA
ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW POZYSKIWANIA ENERGII
Streszczenie. W artykule omówiono wp³yw wybranych czynników na proces projektowania odpowiedniego uk³adu pozyskiwania energii oraz mo¿liwoci realizacji obiektów
wykorzystuj¹cych energiê promieniowania s³onecznego. Przedstawiono przyk³ady skojarzonych uk³adów pozyskiwania cieplej wody i wytwarzania ciep³a pochodz¹cego z energii
s³onecznej. Pokazano istniej¹ce instalacje kolektorów cieplnych dzia³aj¹ce zarówno w du¿ych obiektach jak i w domach jednorodzinnych. Omówiono ponadto sposoby modelowania i symulacji przydatne do projektowania uk³adów zintegrowanych ze ród³ami odnawialnymi. Przedstawiono przyk³ady obliczeñ modelowych uzyskanych za pomoc¹ programów komputerowych TRNSED, ESOP, WUFI oraz stosuj¹c algorytmy opracowane
metod¹ zastêpczej sieci cieplnej. Pokazano korzyci i wady stosowania tych programów.
W koñcowej czêci artyku³u skupiono siê na sposobach tworzenia i realizowania strategii optymalnego wykorzystania odnawialnych róde³ energii dla regionu lubelskiego.
Stwierdzono, ¿e region ten wystarczaj¹co zasobny jest pod wzglêdem dostêpnoci
energii promieniowania s³onecznego.

1. WSTÊP
Systemem zintegrowanym w odniesieniu do pozyskiwania energii nazywamy uk³ad,
w ramach którego wspó³pracuj¹ podsystemy wykorzystuj¹ce kilka odnawialnych
róde³ energii oraz uk³ad tradycyjnego ród³a energii. Okreleniem u¿ywanym zamiennie jest tak¿e: system hybrydowy. O po³¹czeniu poszczególnych sk³adowych,
których warunki eksploatacji bardzo zale¿¹ od w³aciwej lokalizacji i dostêpnoci
ród³a energii decyduj¹ wyniki wnikliwej analizy rodzaju dostêpnych zasobów oraz
innych czynników, które maj¹ wp³yw na racjonalne wykorzystanie energii. Nale¿y
równie¿ uwzglêdniaæ:
 lokalne czynniki klimatyczne,
 uwarunkowania spo³eczne wp³ywaj¹ce na harmonogram poboru energii,
 charakter obiektu,
 aspekty techniczne wynikaj¹ce z projektowanych do zainstalowania urz¹dzeñ,
 aspekty ekonomiczne decyduj¹ce o mo¿liwociach inwestycyjnych w ramach danego przedsiêwziêcia oraz
 koszty eksploatacyjne.
* Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK  Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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W artykule przedstawiono omówienie wp³ywu wybranych czynników na proces
projektowania odpowiedniego uk³adu pozyskiwania energii oraz mo¿liwoci realizacji
obiektów wykorzystuj¹cych energiê promieniowania s³onecznego (eps), wynikaj¹ce
z obowi¹zuj¹cego systemu uregulowañ.

2. HIERARCHIA KRYTERIÓW PROJEKTOWYCH
Oczywistoci¹ dla in¿ynierów jest, ¿e chêæ posiadania systemu pozyskiwania
energii odnawialnej nie mo¿e byæ decyduj¹ca przy wyborze sk³adowych zasilania
w energiê obiektu. Powstaje jednak pytanie czy niechêæ (powszechna w niektórych
rodowiskach) mo¿e decydowaæ o rezygnacji, a nie, na przyk³ad, racjonalne uzasadnienie wzglêdami technicznymi oraz warunkami naturalnymi. Jednak¿e, a¿eby takie
uzasadnienie mog³o zmusiæ lub zniechêciæ potencjalnych inwestorów nale¿y zmieniæ
zarówno przepisy i normy reguluj¹ce dobór róde³ energii, jak i mentalnoæ oraz
poczucie wspó³odpowiedzialnoci za rodowisko w spo³eczeñstwie. Na tej dalekiej
drodze pomoc¹ staje siê powszechna edukacja w tej dziedzinie zwracaj¹ca uwagê na
wszelkie uwarunkowania. Dopiero ich pe³na wiadomoæ pozwala ustawiæ w³aciw¹
hierarchiê kryteriów projektowych.
Zwykle przystêpuj¹c do procesu projektowania obiektu znamy jego lokalizacjê
oraz charakter. Niekiedy mamy tak¿e mo¿liwoæ dopasowania usytuowania w celu
uzyskania lepszej ekspozycji na promieniowanie s³oneczne czy korzystniejsze rozmieszczenie wymiennika gruntowego. Ide¹ stosowania systemów zintegrowanych
nie jest jak najszersze wykorzystanie wszystkich form energii w jednym uk³adzie, ale
najbardziej racjonalne zintegrowanie tych, które s¹ dostosowane do danej lokalizacji
i charakteru obiektu. Stosunkowo du¿¹ elastycznoci¹ w dopasowaniu mo¿liwoci
lokalizacyjnych do wymagañ stawianych systemom ogrzewania charakteryzuj¹ siê
obszary poza miejskie. Jest to istotne tym bardziej, ¿e dotychczas istniej¹ce w nich
instalacje ogrzewania s¹ zwykle przestarza³e i np. zawieraj¹ ma³o efektywne kot³y
opalane wêglem lub s¹ kosztowne tak jak kot³y opalane gazem p³ynnym lub olejem
z powodu wysokiej ceny dostarczanego paliwa.
W pierwszej fazie projektowania nastêpuje rozwa¿enie rodzaju dostêpnych zasobów. Ze wzglêdu na mnogoæ zagadnieñ, w artykule ograniczamy siê do omówienia
szeroko pojêtego wykorzystania energii s³onecznej. Energia promieniowania s³onecznego mo¿e byæ transformowana na ciep³o za pomoc¹ kolektorów s³onecznych (system aktywny) lub cian s³onecznych (system bierny) oraz drog¹ konwersji fotoelektrycznej za pomoc¹ ogniw fotowoltaicznych na pr¹d elektryczny sta³y. W sposób
poredni energia s³oneczna zakumulowana w gruncie w formie ciep³a mo¿e byæ przetwarzana dzia³aniem pompy ciep³a wspomaganej zasilaniem elektrycznym. Bardziej
z³o¿onemu procesowi konwersji podlega energia s³oneczna w rolinach, których spalanie, bezporednie lub w postaci przetworzonej na oleje, pelety itp., pozwala na jej
wykorzystanie w procesie spalania tzw. biopaliw. W okrelonych przypadkach rów-
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nie¿ energia z³ó¿ geotermalnych mo¿e byæ wykorzystana do celów ogrzewania ca³ych zespo³ów obiektów takich jak osiedla lub ca³e miejscowoci. Poszczególne, szeroko rozumiane sposoby pozyskiwania eps posiadaj¹ okrelone uwarunkowania, poni¿ej wymieniono podstawowe [5]:
1. Uk³ady pozyskiwania promieniowania s³onecznego bezporedniego wymagaj¹ ekspozycji po³udniowej z mo¿liwoci¹ regulacji nachylenia do powierzchni poziomej,
a wiêc najdogodniej na powierzchni terenu lub dachach niskich, najlepiej parterowych, zabudowañ. Wymagaj¹ tak¿e dopasowania trybu zu¿ycia tej energii do
cyklu jej pozyskiwania aby unikn¹æ uszkodzeñ na skutek przegrzania elementów
oraz strat ciep³a z powodu stygniêcia masy podgrzanej wody. Znajduj¹ one zastosowanie:
 do podgrzewania wody u¿ytkowej (kolektory s³oneczne) w przetwórstwie rolno-spo¿ywczym, dla celów sanitarno bytowych w obiektach o sta³ym zasiedleniu, dla celów produkcji ¿ywnoci w zbiornikach hodowlanych, nawadniania rolin szklarniowych i ogrzewania pod³o¿a,
 w suszarnictwie i wspomaganiu ogrzewania pomieszczeñ produkcyjnych (kolektory powietrzne i bierne systemy s³oneczne), suszenie biomasy na biopaliwa sta³e,

Rys. 2.1. Obiekt eksperymentalny w Budach Grabskich [8]
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Zaprezentowany na rys. 2.1. obiekt posiada s³oneczne kolektory rurowe (na dachu) oraz p³askie (wolnostoj¹ce), a na terenie przed kolektorami zakopana jest
instalacja wymiennika gruntowego. Dostarczaj¹ one ciep³o do instalacji ciep³ej
wody u¿ytkowej pracuj¹cej na potrzeby orodka szkoleniowego z zapleczem hotelowym na 30 osób. Dla porównania skali instalacji s³onecznej przedstawiono
rys. 2.2., na którym znajduje siê fotografia 2 kolektorów zasilaj¹cych instalacje
cwu w domku jednorodzinnym.

Rys. 2.2. Kolektory zainstalowane w instalacji przygotowania ciep³ej wody domku
jednorodzinnego, lokalizacja  Legionowo k. Warszawy [9]

2. Uk³ady wspó³pracuj¹ce z pompami ciep³a dla celów grzewczych zarówno na
potrzeby ogrzewania centralnego jak i ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.), wymagaj¹ zapewnienia odpowiedniej mocy ch³odniczej urz¹dzenia ze ród³a energii
o ni¿szym, tzw. dolnym potencjale energetycznym np. z gruntu. Mog¹ one
byæ w postaci:
 studni wody gruntowej, które wymagaj¹ odpowiedniej ch³onnoci gruntu dla
odbioru wody z otworów ch³onnych, lokalizacji tych otworów we w³aciwej
odleg³oci oraz odpowiedniej jakoci gruntu zapewniaj¹cego trwa³oæ obiektu,
 wymienników gruntowych poziomych i pionowych, które wymagaj¹ du¿ych
powierzchni niezabudowanych.
3. Kot³y mog¹ byæ opalane biopaliwami, ale w takim przypadku nale¿y rozwa¿yæ,
czy lokalizacja jest uzasadniona ekonomicznie, ze wzglêdu na koszt transportu
takiego paliwa.
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4. Wszelkiego rodzaju systemy odzysku ciep³a technologicznego np. z ch³odnictwa 
czêste przypadki w przetwórstwie ¿ywnoci, lub odzysku ciep³a z g³êbokiej ció³ki
np. w chlewni.
5. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych znajduje uzasadnienie w przypadku, gdy
tradycyjny wariant przy³¹czenia do sieci zwi¹zany jest z podwy¿szonymi kosztami, zw³aszcza je¿eli zwiêkszenie poboru pr¹du w gospodarstwie wymaga dodatkowych nak³adów ze strony terenowego Zak³adu Energetycznego, które czêsto
przenoszone s¹ na u¿ytkownika. W uk³adach zintegrowanych na terenach wiejskich traktuje siê je zazwyczaj jako instalacje dodatkowe do wspomagania zasilania w energiê elektryczn¹ urz¹dzeñ o niewielkim zapotrzebowaniu mocy (panele
PV do pomp cyrkulacyjnych w instalacjach wodnych). Nie bez znaczenia s¹
tak¿e wzglêdy ekologiczne na terenach znajduj¹cych siê w s¹siedztwie parków
przyrodniczych. W takich sytuacjach instalacja montowana jest czêsto na niewielkich obiektach. Najbardziej znanym w naszym kraju przyk³adem takiego
zastosowania jest schronisko w Dolinie Piêciu Stawów Polskich. Praktykowane
s¹ tak¿e w obiektach s³u¿¹cych do okresowego przebywania ludzi (np. schroniska, osady lene, pokoje gocinne, chaty pasterskie), ale tam wymagaj¹ uwzglêdnienia sposobu magazynowania energii i zabezpieczenia uk³adu w okresie braku
zapotrzebowania.
6. ciany s³oneczne, w naszych warunkach klimatycznych, powinny byæ uzupe³nione o elementy z transparentnych materia³ów izolacyjnych i w tej postaci poprawiaj¹ ca³kowity bilans energii budynku, prowadz¹c do zmniejszenia zu¿ycia energii na cele ogrzewania. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o wspó³towarzysz¹cej prawid³owej
izolacji budynków i odpowiednim przygotowaniu terenu wokó³ obiektu.
Pos³u¿ymy siê tutaj przyk³adem studium przypadku przeprowadzonym na potrzeby projektu dla Domu Pomocy Spo³ecznej dla kobiet w Jadwinowie k. Lubartowa.
Z powodu niskiego natê¿enia strumieni energii w postaci ciep³a pochodz¹cego ze
róde³ odnawialnych takich jak grunt czy promieniowanie s³oneczne, uk³ady pozyskuj¹ce z nich energiê maj¹ wzglêdnie rozbudowane ruroci¹gi. Jest to jedna z przyczyn znacznych strat ciep³a pozyskanego w elementach czynnych. W porównaniu
z grzejnictwem tradycyjnym wydajnoæ systemów odnawialnych róde³ energii silniej zale¿y od samego przebiegu obci¹¿enia. Zw³aszcza uk³ady zasilaj¹ce pracuj¹ce
przy obci¹¿eniu ni¿szym od przyjêtego w projekcie jako obliczeniowe, maj¹ znacznie zmniejszon¹ efektywnoæ, co wp³ywa bezporednio na poziom op³acalnoci rozwi¹zania. Badania prowadzone przez Chochowskiego i in. [2, 3] wykaza³y, ¿e parametry energetyczne poszczególnych sekcji systemu odbiegaj¹ od przewidywanych
na podstawie charakterystyk statycznych. Nierównomierne obci¹¿enie systemu w kolejnych dobach prowadzi do obni¿enia sprawnoci przemian. W zaprojektowanym
systemie uda³o siê unikn¹æ d³ugich ruroci¹gów gdy¿ kot³ownia zlokalizowana jest
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w czêci parterowej budynku z dachem o odpowiedniej dla kolektorów s³onecznych
ekspozycji po³udniowej i zachodniej. Proces opracowania koncepcji systemu zintegrowanego przeprowadzono gdy rozwa¿ano modernizacjê zak³adu opiekuñczego oraz
zmianê paliwa z gazu p³ynnego magazynowanego w zbiornikach na terenie posesji na
gaz ziemny z sieci lubartowskiej. Projektowany system mia³ wspomagaæ system podstawowy. Zaprojektowana instalacja s³oneczna ma sk³adaæ siê z baterii dwunastu
p³askich kolektorów s³onecznych firmy Paradigma typ SOLAR 750. Dziewiêæ kolektorów planowanych jest na po³udniowej stronie dachu kot³owni, natomiast pozosta³e trzy na zachodniej stronie dachu ze skierowaniem w kierunku po³udniowym. Ewentualne uzupe³nienie baterii kolektorów o 8 paneli mo¿liwe by³oby na
terenie uzyskanym po usuniêciu zbiorników na gaz. Spe³niony zosta³ zatem warunek dostêpnoci ród³a.

Rys. 2.3. Budynek kot³owni i gara¿y  elewacja po³udniowa, na której projektuje siê
zamontowanie 12 kolektorów [8]

Kolejnym kryterium do rozpatrzenia by³o dopasowanie obci¹¿enia do cyklu
wytwarzania ciep³a. W tym przypadku okaza³o siê, ¿e zarówno w cyklu rocznym
jak i dobowym wystêpuje idealna zgodnoæ cyklu zu¿ycia cieplej wody i wytwarzania ciep³a pochodz¹cego z energii s³onecznej. Ze wzglêdu na podesz³y wiek pensjonariuszek i ma³¹ odpornoæ na zmiany temperatury k¹piele w okresie zimowym zredukowane s¹ do absolutnie niezbêdnego minimum. Natomiast, w okresie letnim, kiedy otrzymujemy wiêcej energii z promieniowania s³onecznego pensjonariuszki mog¹
czêciej korzystaæ z k¹pieli. Ponadto w cyklu dobowym równie¿ obserwujemy zgod-
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noæ, gdy¿ k¹piele odbywaj¹ siê w godzinach popo³udniowych gdy obs³uga domu
upora³a siê ju¿ ze sprz¹taniem i przygotowaniem posi³ków, a zbiorniki magazynuj¹ce posiadaj¹ wtedy maksymaln¹ iloæ cieplej wody ogrzanej z baterii kolektorów.
W godzinach wieczornych rozpoczyna siê powolne stygniêcie, a obs³uga poza osobami dy¿uruj¹cymi udaje siê do domu. Domy opieki nie pustoszej¹ w okresie wakacyjnym tak jak osiedla mieszkaniowe czy dzielnice biurowe. Rysunek 2.3. przedstawia
po¿¹dan¹ lokalizacje kolektorów i z ¿alem mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e przy tylu sprzyjaj¹cych okolicznociach nie skorzystano z tego rozwi¹zania.
Orodki akademickie, szczególnie podatne na edukacyjny aspekt zastosowania
róde³ odnawialnych powinny wnikliwie rozwa¿aæ kwestiê dopasowania. Rozwi¹zaniem by³by tutaj obiekt gocinno sportowy z basenem u¿ytkowany tak¿e w okresie
przerwy w zajêciach. Nie jest uzasadnione zaopatrywanie w energiê s³oneczn¹ budynków wy³¹cznie z pomieszczeniami wyk³adowymi i biurowymi gdy¿ wtedy nale¿y
zagospodarowaæ najwiêksze iloci energii, gdy zu¿ycie cieplej wody spada do zera.
Przegrzane kolektory ulegaj¹ uszkodzeniu, a magazynowana zbyt d³ugo ciep³a woda
staje siê rodowiskiem sprzyjaj¹cym rozwojowi bakterii. Problem ten nale¿y równie¿
rozwa¿yæ przy projektowaniu instalacji ciep³ej wody w domach jednorodzinnych.
Pod tym wzglêdem lokalizacje miejskie s¹ uprzywilejowane, gdy¿ w osiedlach domów wielorodzinnych czêæ mieszkañców pozostaje przez ca³y rok i nawet jeli nie
s¹ to te same osoby przy centralnym przygotowaniu ciep³ej wody zu¿ycie jest wystarczaj¹ce do zapewnienia ci¹g³ego przep³ywu przez kolektory. Nale¿y jedynie pamiêtaæ, ¿e zbiorniki magazynuj¹ce powinny byæ jedynie co kilka dni przegrzane powy¿ej 60 oC, je¿eli nie dochodzi do tego samoistnie w czasie dzia³ania instalacji.
Innym podejciem do kwestii dopasowania mo¿e byæ rozwa¿enie integracji systemu z sieci¹ ciep³ownicza lub energetyczn¹, która mog³aby odbieraæ ewentualne
nadmiary energii. Jest to w obecnym stanie administracyjno-prawnym w naszym
kraju niezwykle trudne przedsiêwziêcie. Jak dotychczas, najlepiej sprawdza siê po³¹czenie róde³ geotermalnych z sieci¹ ciep³ownicz¹ lub kot³owni z kot³ami opalanymi
biopaliwem w zintegrowaniu z gazowymi zasilanymi gazem sieciowym. W tym ostatnim przypadku, jednak sieæ nie odbiera energii, a jedynie daje mo¿liwoæ zredukowania iloci pobieranego paliwa lub ca³kowitego wy³¹czenia. Szczególnie po¿¹dane s¹
takie po³¹czenia w przypadku instalacji fotowoltaicznej i sieci energetycznej. Uzupe³niaj¹ siê w nim dwa aspekty autonomicznej pracy uk³adu odnawialnego oraz profilu
regularnej dostawy energii sieci energetycznej.
Kolejnym przyk³adem dobrego dopasowania by³aby koncepcja po³¹czenia technologii produkcji i instalacji kolektorowej rozwa¿ana w ramach studium przypadku
dla zak³adu przetwórstwa miêsnego w Ksiê¿polu. Ze wzglêdu na technologiê masarni
wykorzystuje siê gor¹c¹ wodê o temp. do 80 oC na potrzeby zmywania pomieszczeñ
technologicznych (rozbiór intensywny ok. godz. 15) oraz ciep³¹ wodê do 60 oC na
potrzeby higieny pracowników i technologii produkcji (rozbiór równomierny w godzinach pracy na dwie zmiany). Woda gor¹ca pozyskiwana jest z systemu ch³odniczego oraz kot³ów parowych, które równoczenie pracuj¹ na potrzeby c.o. W kon-
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cepcji proponuje siê zasilenie z systemu ch³odniczego oraz z kolektorów s³onecznych, w których cykl pozyskiwania ciep³a jest zgodny z rozbiorem wody w porze
dnia, a tak¿e konwencjonalne wspomaganie z parowych kot³ów gazowych.
Nawet przy drobiazgowo opracowanej procedurze walidacji kryterium doboru
systemów niezbêdne jest opieranie procesu projektowania o symulacjê która podawa³yby u¿ytkownikowi oczekiwan¹ iloæ i rozk³ad zapotrzebowania na energiê przez
obiekt w po³¹czeniu z efektami pracy systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
czy owietlenia. W przypadku systemów zintegrowanych tak¿e rozk³ad tych efektów
na poszczególne modu³y z jednoczesn¹ mo¿liwoci¹ dostosowywania do lokalnych
warunków klimatycznych, danego typu produkcji czy sposobu u¿ytkowania obiektu.
W kolejnoci zostan¹ omówione techniki symulacyjne szczególnie przydatne
w pracy uk³adów zintegrowanych ze ród³ami odnawialnymi, a wiêc modelowanie
i symulacja na potrzeby in¿ynierów projektantów, inwestorów czy przedstawicieli
rodowisk regionalnych zajmuj¹cych siê planowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury w budownictwie, transporcie czy spo³ecznej.
Najbardziej zaawansowane techniki symulacji przydatne s¹ dla projektantów,
którzy w przypadku projektowania systemów nietypowych mogliby sprawdzaæ ich
efektywnoæ. Mo¿liwoci takie posiadaj¹ programy TRNSYS, ESOP, WUFI oraz
algorytmy opracowane metod¹ zastêpczej sieci cieplnej.
Na rysunku 2.4 przedstawiono przyk³adow¹ symulacjê wykonan¹ za pomoc¹
oprogramowania TRNSYS na potrzeby zasilania ogniw PV dla Chicago z zestawem 4 paneli Solec 070 w czasie 1 roku. Oprogramowanie to pozwala na symulacje

Rys. 2.4. Symulacja dla paneli PV z oprogramowania TRNSYS  pakiet TRNSED [6]
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zmian parametrów termodynamicznych w ró¿nych urz¹dzeniach i ich konfiguracjach
wchodz¹cych w sk³ad systemów eps., a tak¿e ich finansowych konsekwencjach. Jest
ono bardzo u¿yteczne, posiada ró¿ne pakiety dla poszczególnych typów instalacji,
jednak¿e jest kosztowne, a dostêpne bezp³atne pakiety pracuj¹ wy³¹cznie na danych
pochodz¹cych z terenu USA, zarówno geograficznych, klimatycznych jak i rynkowych lub tak jak WUFI  niemieckich [4].
Równie¿ producenci urz¹dzeñ dostêpnych powszechnie na rynku polskim dostarczaj¹ projektantom programy symulacyjne ale bez mo¿liwoci wgl¹du w uproszczenia obliczeñ. S¹ one proste w obs³udze i udzielaj¹ informacji o iloci pozyskanej
energii, emisji CO2 i oszczêdnoci paliw konwencjonalnych. Bardzo przydatne mog¹
byæ dla pracowników administracji lokalnej, aczkolwiek dostosowane s¹ jedynie do
instalacji w niewielkich obiektach mieszkalnych. Program taki jak ESOP zosta³ opracowany dla niewielkich obiektów o ustalonej technologii pozyskiwania eps bez mo¿liwoci wprowadzania zmian. Na rysunku 2.4 wyniki symulacji ca³orocznej wykonane dla budynku jednorodzinnego w programie ESOP.
Mo¿na tak¿e zaproponowaæ polskie rozwi¹zanie oparte na modelowaniu za pomoc¹ uk³adów elektrycznych, które jest uniwersalne gdy¿ w jednym z³o¿onym uk³adzie mo¿na modelowaæ przep³yw energii ro¿nymi nonikami, nadaje siê zatem dla
systemów zintegrowanych. Okrela siê je mianem zastêpczej sieci cieplnej i nie zosta³o jeszcze skomercjalizowane. Korzystanie z niego jest niew¹tpliwie bardziej pracoch³onne, ale umo¿liwia kontrolê i zmianê sposobu przeprowadzania symulacji dostarczaj¹c projektantowi informacje o wszelkich uproszczeniach i ich wp³ywie na
wyniki obliczeñ. Przyk³adowy wynik symulacji wykonanej t¹ metod¹ przedstawiony
jest na rysunku 2.5.

Rys. 2.5. Wynik symulacji z programu ESOP Viessmann [7]
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Rys. 2.6. Graficzny obraz wyników symulacji temperatury poszczególnych wêz³ów
za³o¿onego uk³adu zintegrowanego zamodelowanego zastêpcz¹ sieci¹ ciepln¹
w ci¹gu 10 godzin dnia [8]

3. STRATEGIA OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA RÓDE£ ENERGII
Wspó³praca rodowisk administracji lokalnej z orodkami badawczymi, rodowiskami projektantów i dostawców urz¹dzeñ dla promocji zrównowa¿onego rozwoju
regionalnej infrastruktury, z racjonalnym poszanowaniem rodowiska naturalnego
zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich jest bardzo po¿¹dana. Mo¿e ona
przybieraæ równie¿ sformalizowane postaci w oparciu o za³o¿one programy promocji
rozwoju edukacji, przemys³u, a tak¿e szeroko rozumianej komercji w regionie, czy
przedsiêbiorczoci akademickiej, która ³¹czy w sobie aktywne postawy rodowiska
akademickiego, jego otoczenia, wobec zagadnienia komercjalizacji dorobku naukowego uczelni oraz sposobów u³atwiania przep³ywu nowych wyrobów i technologii do
przemys³u. Wród przejawów zaanga¿owania w rozwój przedsiêbiorczoci akademickiej wyró¿nia siê dzia³ania nie tylko zwi¹zane z komercjalizacj¹ wyników badañ
ale tak¿e nauczaniem przedsiêbiorczoci czy tworzeniem firm typu spin-off. W regionie lubelskim niew¹tpliwie nale¿y zwróciæ uwagê na program Rozwój Polski Wschodniej, maj¹c w zamyle wspó³tworzenie i realizacjê strategii rozwoju dla naszego
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regionu, w tym strategii optymalnego wykorzystania odnawialnych róde³ energii.
Zw³aszcza, ¿e pod wzglêdem dostêpnoci eps region nasz jest doæ zasobny, o czym
wiadczy iloæ 1600 godzin nas³onecznienia rocznie [5].
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski, projekt polityki gospodarczej w tej dziedzinie, opracowany do 2030 roku, przewiduje w dalszym ci¹gu
oparcie siê na wêglu jako g³ównym paliwie elektroenergetycznym. Przewiduje tak¿e
rozwój wykorzystania odnawialnych róde³ energii (OZE), poprawê efektywnoci
energetycznej, a w konsekwencji równie¿ ograniczenie oddzia³ywania energetyki na
rodowisko. Podejcie takie wydaje siê w pe³ni uzasadnione jeli jednoczenie wspó³gra z rozwojem konkurencyjnych rynków paliw i energii. Oczekuje siê osi¹gniêcia
poziomu wykorzystania OZE w wielkoci 20% udzia³u w bilansie energii. Znaczn¹
rolê maj¹ tu odgrywaæ biopaliwa, których krajowe technologie produkcji zosta³y
rozwiniête na tyle aby mo¿na by³o wdra¿aæ je do zastosowañ komercyjnych, jednak¿e wskazuje siê na koniecznoæ utrzymania zwolnienia z akcyzy energii pochodz¹cej z OZE.
W przypadku bezporedniego wykorzystania energii s³onecznej osi¹gniêto równie¿ zadowalaj¹cy poziom rozwoju technologii pozyskiwania utrzymuj¹cy siê na poziomie sprawnoci 6080% urz¹dzeñ konwersji termicznej i 25% modu³ów do konwersji fotowoltaicznej (PV). W tym sektorze jednak utrzymanie konkurencyjnoci
wymaga wprowadzenia wielu mechanizmów np. poprzez wdra¿anie stymuluj¹cych
programów wsparcia tak jak w innych krajach europejskich o podobnym potencjale
rozproszonych róde³ energii. Czynnikiem pogarszaj¹cym wskaniki ekonomiczne
OZE jest w³anie niewielka skala urz¹dzeñ i produkcji energii w danej lokalizacji.
Sprzyjaj¹cym natomiast to, ¿e urz¹dzenia mog¹ byæ produkowane przez rednie i ma³e
przedsiêbiorstwa bez anga¿owania takiego potencja³u jak dla stoj¹cej na przeciwleg³ym biegunie uwarunkowañ energetyki j¹drowej.
W Polsce wydaje siê istnieæ sprzyjaj¹ca atmosfera do tworzenia klastrów regionalnych, czyli grup przedsiêbiorstw i powi¹zanych z nimi instytucji znajduj¹cych siê
w s¹siedztwie, a zajmuj¹cych siê okrelon¹ dziedzin¹ i wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych zmierzaj¹cych do zrównowa¿onego rozwoju infrastruktury i tworzenia nowych
miejsc pracy w regionie. Konieczne rozwi¹zania prawne ju¿ istniej¹, a nowopowstaj¹ce grupy mog¹ korzystaæ z dowiadczeñ ju¿ dzia³aj¹cych, takich jak Ba³tycki Klaster Energetyczny, Ma³opolski klaster czystych technologii czy Regionalny Klaster
w Lublinie.
Na podstawie przegl¹du literatury [1, 10] omawiaj¹cej wp³yw uwarunkowañ prawnych, regulowanych okrelonymi dokumentami, na rozwój OZE w naszym kraju,
najistotniejsze znaczenie maj¹:
 Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Zespól do Spraw Polityki Energetycznej  dokument przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 04.01.2005,
 Wspólnotowe zasady ramowe dotycz¹ce pomocy pañstwa na dzia³alnoæ badawcz¹,
rozwojow¹ i innowacyjn¹, Dz. U. UE, C323 z dn. 30.12.2006,
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 Krajowy Plan Dzia³añ Energetyki dotycz¹cy efektywnoci energetycznej (EEAP),
Warszawa 2007,
 Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dn. 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsiêwziêcia bêd¹ce
inwestycjami, zwi¹zanymi z odnawialnymi ród³ami energii, Dz. U. Nr 14, poz.
89 z 29 stycznia 2008,
 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku  projekt Ministerstwa Gospodarki
z dnia 04.09.2008.
Niestety, w opiniach znajduj¹ siê zarówno stwierdzenia o pozytywnym jak i negatywnym wp³ywie wymienionych dokumentów na rozwój OZE.

4. PODSUMOWANIE
W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ, ¿e nale¿y d¹¿yæ do zdynamizowania rozwoju OZE, szczególnie w naszym regionie  energii promieniowania s³onecznego.
Nie bêdzie to jednak mo¿liwe bez ka¿dorazowego wnikliwego przygotowania studium przypadku, wspó³dzia³ania wielu animatorów gospodarki lokalnej oraz uruchomiania bodców pozytywnie wp³ywaj¹cych na wytwarzanie energii ze róde³ odnawialnych.
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Technical and social aspects of integrated energy supply systems
Summary
The paper defines and describes factors that should be considered by designers of integrated energy supply systems that incorporate solar systems in particular. In the first point,
the author establishes the hierarchy of criteria to apply at subsequent phases of the decision processes carried out when renewable energy systems are to be used. To do this, she
takes the advantage of the following case studies: a solar hot water system in an elderly
house and an integrated system of steam boilers, heat recovery from a cooling system in
connection with solar heating in a food production plant. The images of thermal collectors
in experimental objects, i.e.,: the educational centre and the small detached house are presented. Then, the paper indicates the necessity of energy simulations prior to: taking up the
decisions of localization and to final verification of the project. Moreover, the examples
of simulation results derived from different software such as TRNSED, ESOP and from
the method called equivalent thermal network are presented. The advantages and disadvantages of this software are described. The third chapter is focused on forms of promotion
that can be applied to positively stimulate the sustainable development of the use of renewable sources in the central eastern region of Poland. It is also explained why this region is
predestinated for solar energy use. The most important legislative documents for renewable energy applications are listed.
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