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1.

WPROWADZENIE

Celem projektu “SDHp2m” (Solar District Heating, policy to market) jest wdrażanie Słonecznego
Ogrzewania Sieciowego w trzech “A regionach” (Thuringia w Niemczech, Styria w Austrii oraz Auvergne-Rhône-Alpes we Francji) I w sześciu “B-regionach” (Hamburg w Niemczech, Mazowsze w
Polsce, Varna w Bulgarii, Västra Götaland w Szwecji, Aosta i Veneto we Włoszech) Europy.
Warunki takiego wdrożenia różnią się w zależności od regionu. Niemniej jednak znaleziono trzy standardowe rozwiązania, które można zastosować do prawie wszystkich regionów. Są one następujące:


Ogrzewanie sieciowe słoneczne w połączeniu z biomasą na terenach wiejskich bez dostępu
do sieci ciepłowniczej.



Ogrzewanie sieciowe słoneczne w połączeniu z istniejącą siecią ciepłowniczą, wykorzystującą
biomasę.



Ogrzewanie sieciowe słoneczne zintegrowane z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi na terenach miejskich.

W niniejszym podręczniku opisano integrację słonecznej sieci ciepłowniczej z istniejącą siecią
ciepłowniczą na terenach miejskich.
Wdrożenie projektu słonecznego ogrzewania sieciowego napotyka na dwa istotne problemy. Pierwszym z nich jest fakt, że letnie obciążenie przedsiębiorstw ciepłowniczych jest już zwykle "zajęte", ponieważ ciepłownia miejska posiada w tym okresie nadwyżki ciepła. Po drugie zaś, trudnym i drogim
problemem jest znalezienie odpowiedniego terenu, na którym można umieścić wielkowymiarową instalację słoneczną.
Nie oznacza to, że nie da się wdrożyć słonecznego ogrzewania sieciowego, ponieważ coraz więcej
miast chce zamienić dostawę ciepła z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii (OZE).
Aby to wykonać, przykładowo, stosuje się często magazyny ciepła, jako część sieci ciepłowniczej.
W takim przypadku dużą rolę odgrywa słoneczne ogrzewanie sieciowe, ponieważ jest ono jedną
z najtańszych technologii grzewczych.
Podręcznik podzielony jest na etapy kończące się procesem decyzyjnym. Po każdym etapie, inwestorzy muszą podejmować decyzję, czy kontynuować lub nie dalsze etapy.
Podręcznik jest "żywym" dokumentem, co oznacza, że nowe doświadczenia i pomysły są zawsze mile widziane i można je włączyć do projektowania.
WYMAGANIA WSTĘPNE

2.

Powodami wdrożenia słonecznego ogrzewania w istniejących sieciach ciepłowniczych w miastach,
mogą być:





Uniknięcie emisji ze spalania paliw w okresie lata.
Osiągnięcie wysokiego poziomu zasilania z odnawialnych źródeł energii (i niski poziom emisji
CO2), uwzględniając ambitny cel klimatyczny miasta.
Podłączenie do sieci obszarów, gdzie ograniczony jest dostęp do sieci (niska przepustowość
lub brak sieci), co powoduje, że podłączanie nowych budynków jest bardzo kosztowne, o ile
nie zostanie zdecentralizowana (słoneczna) sieć ciepłownicza.
Zastąpienie gazu ziemnego w systemach, w których wytwarzanie ciepła przez elektrociepłownię w okresach letnich jest niemożliwe.

Jeśli ciepłownia miejska ma wystarczającą nadwyżkę ciepła w okresie letnim, integracja ze słoneczną
siecią ciepłowniczą nie będzie priorytetem. Niemniej jednak nie musi to być sytuacja stała, ponieważ
ceny w taryfach za energię elektryczną z elektrociepłowni mogą ulec zmianie. Przykładem są
duńskie elektrociepłownie, opalane gazem ziemnym, w których taryfy dla energii elektrycznej zostały
zmienione na ceny rynkowe ponad 10 lat temu. Zmniejszyło to średnią liczbę godzin pracy/rok śred2

nio z 4000 do 500. Przez długi czas ciepło jest wytwarzane tylko przez kotły na gaz ziemny, dzięki
czemu możliwa jest budowa słonecznej sieci grzewczej.
Wiele dużych miast ma nadmiar ciepła z kilku źródeł (spalanie odpadów, rafinerie, przemysł wytopu
metali itd.), tak więc letnie zapotrzebowanie w ciepło może być łatwo pokryte tymi źródłami plus nadwyżka ciepła. Jeśli miasto ma ambitne cele związane ze zmianą klimatu, a latem występuje nadwyżka ciepła, część tego ciepła może być magazynowana i zastępować produkcję ciepła z paliw kopalnych w zimie. Słoneczne ogrzewanie sieciowe może być dodatkowym źródłem dla sezonowego magazynu ciepła, umożliwiając wykorzystanie ciepła z OZE w okresie zimowym. Instalacje w takich
przypadkach często będą bardzo duże, ale w przypadku takich instalacji dłuższe rury przesyłowe nie
będą problemem, a cena ciepła może być dość niska.
Przed rozpoczęciem procesu wdrażania nowego systemu sieciowego z instalacją słoneczną należy
spełnić pewne dodatkowe warunki.
Prawo własności i finansowanie przedsięwzięcia
Pole kolektorów słonecznych może być własnością i być finansowane przez istniejącą miejską ciepłownię lub przez zewnętrznego dostawcę. W procesie decyzyjnym ważne jest poznanie modelu własności i finansowania, od samego początku zaistnienia projektu.
Należy się więc zapoznać z opcjami:


Właścicielem jest ciepłownia,



Własność prywatna pola kolektorów zainstalowanych na dachach,



Własność prywatna i finansowanie przez stronę trzecią,



Instalacja słoneczna własnością spółdzielczą.

w [1], arkuszu informacyjnym 2.5 “Prawo własności i finansowanie przedsięwzięcia”.
Pozytywne nastawienie uczestników
Niezależnie od tego, czy słoneczne ogrzewanie sieciowe będzie własnością i będzie finansowane
przez użytkowników, czy też przez stronę trzecią, użytkownicy powinni być gotowi do realizacji projektu/zakupu ciepła, jeśli będą spełnione warunki do udziału w tym projekcie. Na przykład, jeśli cena
ogrzewania sieciowego nie będzie wyższa, niż w obecnej sytuacji (lub nie wyższa niż X%). W takim
przypadku kalkulacja ceny musi zostać zatwierdzona przez wszystkich potencjalnych użytkowników.
Ponadto władze lokalne muszą poprzeć projekt i wesprzeć proces jego wdrażania, poprzez:


Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy. W projektach europejskich opracowywane są narzędzia do planowania ogrzewania: Mapy ciepła http://www.hotmaps-project.eu/
i Plan ciepła http://planheat.eu/.



Nawiązanie stałego kontaktu z gminą celem uzyskania uprawnień i wsparcia dzięki wiedzy
eksperckiej.



Sieć ciepłownicza należy do firmy komunalnej, więc dostęp do słonecznego ogrzewania sieciowego może być kontrolowany przez administrację publiczną.
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Integracja krajobrazowa:

Rysunek 1: “Wyspa kolektorów słonecznych” (SUNMARK), Almere, Holandia. [1], Arkusz informacyjny 2.2

Podwójne wykorzystanie:

Rysunek 2: Na stoku (Schüco), Crailsheim, Niemcy (Stadtwerke Crailsheim GMBH). Należy zwrócić uwagę na rozmiar kolektorów, porównując je z samochodem na szczycie i człowiekiem w tle. [1], Arkusz informacyjny 2.2.

Integracja krajobrazowa:

Rysunek 3: Alternartywne rozmieszczenie kolektorów słonecznych, Przykład z Brædstrup, Horsens [5]

4

Dobór miejsca pod budowę pola kolektorów słonecznych
Brak dostępnego miejsca wydaje się być główną przeszkodą przy instalacji kolektorów słonecznych.
W związku z tym pierwszą czynnością powinno być ustalenie lokalizacji pola kolektorów słonecznych .
Kolektory słoneczne mogą być umieszczone na budynkach (dachach) lub na ziemi. Umieszczanie
kolektorów słonecznych na dachach jest kosztowniejsze i często konkuruje o przestrzeń z systemami
PV. Dlatego kolektory naziemne są najczęstszym rozwiązaniem stosowanym na terenach wiejskich.
Najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie kolektorów słonecznych na istniejących terenach rolniczych. Przykładowo Dania ma zamiar do roku 2030 zastąpić 10% wytwarzanej energii, energią słoneczną. Wymagałoby to zainstalowania ok. 8 milionów m2 kolektorów słonecznych. Jeśli każdy z paneli zajmie powierzchnię 2-4 m2 gruntów rolnych, to przyjmując powierzchnię 3,5 m2/m2 panelu,
to pokryją one łącznie powierzchnię 2 800 ha. Łączna powierzchnia użytków rolnych w Danii wynosi
ok. 2,65 miliona ha. W związku z tym kolektory słoneczne zajmowałyby powierzchnię ok. 0,1% gruntów rolnych. Dla porównania, pola golfowe w Danii pokrywają ponad 10 000 ha. Ponadto, ten obszar
zajęty pod produkcję energii z różnych OZE byłby najbardziej korzystny dla instalacji słonecznej,
patrz tabela 1.

Roczny zakres uzysku
energetycznego
Średni roczny uzysk
energetyczny
Wzrost w stosunku
do instalacji słonecznej (mnożnik)

Instalacje
słoneczne
133 do 167
kWhth/m2
150
kWhth/m2

Instalacje
fotowoltaiczne
50 do 69
kWte/m2

Biomasa
/Bioetanol
2 do 5
kWhth/m2

59,5 kWte/m2

3,5 kWhth/m2

3

43

Tabela 1: Roczna wydajność energetyczna na metr kwadratowy powierzchni ziemi dla różnych odnawialnych źródeł energii
w Europie Północnej: Fraunhofer ISE, PlanEnergi i Chalmers University, [2]

Tabela 1 dotyczy Europy Północnej, ale mnożnik jest podobny do analogicznego w Europie Południowej. Użytki rolne nie powinny być czynnikiem ograniczającym, co najwyżej może to mieć wpływ
na cenę gruntu. Zatem rozwiązaniem może być wykorzystanie np. nieużytków rolnych, obszarów zanieczyszczonych lub mokradeł. Należy również podczas procesu planowania, uwzględnić integrację
krajobrazową,. Przykłady rozmieszczenia kolektorów są podane w [1], [3] i [4], a także na rysunkach
1, 2 i 3.
Grunty pod instalacje słoneczne można wykupić lub wynająć. Nie mniej należy pamiętać, że powinna
być uwzględniona więcej, niż jedna lokalizacja alternatywna, aby uniknąć sytuacji, w której cena zostanie narzucona przez monopolistę.
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Instalacja słoneczna może być scentralizowanym lub rozproszonym systemem.

Rysunek 3: Rozproszony słoneczny system grzewczy. [1]

Rysunek 4: Scentralizowany słoneczny system grzewczy [1]

Niezbędne zasoby
Przed rozpoczęciem procesu planowania ogrzewania sieciowego z instalacją słoneczną należy zapewnić następujące zasoby:






Koordynacja wszystkich działań.
Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach roboczych.
Przygotowywanie wytycznych do decyzji.
Informowanie o projekcie i zapewnienie podwykonawców.
Opracowywanie informacji dla lokalnych mediów.

Dotychczasowy właściciel (ciepłownia) istniejącej sieci ciepłowniczej może sobie z tym poradzić,
ale jeśli dostawca jest z zewnątrz, proces planowania musi być zrealizowana we współpracy.
3.

PODSTAWY DECYZJI

Aby przekonać inwestorów, gminy i przyszłych użytkowników do realizacji projektu, należy przygotować tzw. plan biznesowy.
Informacje dla inwestorów:








Opis możliwych rozwiązań grzewczych (różne przyszłe rozwiązania sieci ciepłowniczej).
Powód integracji instalacji słonecznej z obecną siecią ciepłowniczą.
Lokalizacja instalacji słonecznej.
Zorganizowanie i finansowanie instalacji słonecznej.
Wyniki ekonomiczne projektu (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, roczne koszty
dla konsumentów). Analizy wrażliwości.
Wpływ na środowisko (emisje do gleby, wody i powietrza).
Harmonogram czasowy projektu.
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Ustalenie możliwych barier w realizacji projektu.
Projekt umowy pomiędzy ciepłownią, a inwestorami zewnętrznymi (jeśli inwestor jest z zewnątrz).
Projekt umowy pomiędzy ciepłownią, a dostawcą instalacji słonecznej (jeśli ciepłownia jest inwestorem).

Informacje dla gminy:






Efekty ekonomiczne dla gminy.
Wpływ na zatrudnienie w gminie.
Wpływ na środowisko (emisje).
Wnioski dla planowania miejskiego (wpływ na krajobraz chroniony przyrodniczo, oddziaływanie na sąsiednie zakłady produkcyjne).
Ekonomia społeczna.

Informacje dla użytkowników:


Cena za ciepło z ogrzewania sieciowego z instalacją słoneczną i bez instalacji słonecznej.

3.1 Uwagi do “Podstaw decyzji”
4

Opis możliwych rozwiązań systemu grzewczego

Jeśli istnieje lokalny dostęp do tańszego ciepła, niż z kolektorów słonecznych (np. nadwyżka ciepła
z procesów przemysłowych lub inne), słoneczna ogrzewanie sieciowe będzie prawdopodobnie mniej
atrakcyjne ekonomiczne. Te możliwości/przeszkody należy opisać rozważając proces wdrożenia instalacji sieciowej zasilanej ciepłem z promieniowania słonecznego i ewentualnie z biomasy. Zobacz
także [1], arkusz informacyjny 2.1 "Ciepło słoneczne połączone z innymi paliwami."
Powód integracji instalacji słonecznej z obecną siecią ciepłowniczą.
Wybór słonecznego źródła ciepła i projektu instalacji musi być uzasadniony. Ponadto, należy oszacować możliwość pokrycia przez słoneczne ogrzewanie sieciowe rocznego zapotrzebowania
w ciepło, aby wyjaśnić, czy będzie można wyłączyć kotły na biomasę przez dłuższy okres czasu
i ustalić, czy instalacja słonecznego ogrzewania sieciowego ma mieć centralne lub zdecentralizowane
połączenie z istniejącą siecią ciepłowniczą.
Lokalizacja instalacji słonecznej
Mapa przedstawiająca przypuszczalny obszar zaopatrzenia, przewidywanie rozmieszczenie instalacji
słonecznej i użytkowanie ciepłowni musi stanowić część podstawy decyzji.
Organizacja i finansowanie ogrzewania sieciowego
Prawo własności jest ważne dla inwestorów i użytkowników. Dla inwestorów ważny jest przypadek
biznesowy (bezpieczeństwo inwestycji). Dla użytkownika ważniejszymi czynnikami są: cena, zaufanie
do właściciela ciepłowni i przejrzystość oraz pewność dostaw.
Właścicielem słonecznej sieci ciepłowniczej może być lokalna ciepłownia lub inwestor zewnętrzny.
Należy opisać model własności i należy uzasadnić wybór własności. Zobacz także [1], arkusz informacyjny 2.5 "Własność i finansowanie".
Efekty ekonomiczne i środowiskowe projektu
Aby ustalić efekty ekonomiczne projektu, należy wykonać projekt instalacji w oparciu o następujące
informacje:





Koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji rurociągów.
Koszty budowy, eksploatacji i konserwacji instalacji słonecznej. Ceny można znaleźć w [7].
Niemniej dostawcy mogą podać szacunkową wartość instalacji.
Krzywa efektywności dla instalacji słonecznej i temperatury sieci w przeciągu roku.
Roczna produkcja ciepła w przez ciepłownię sieci ciepłowniczej.
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Oszczędność kosztów w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej.
Warunki finansowania.

Na podstawie powyżej podanych warunków można obliczyć całkowity koszt inwestycji, roczne koszty
produkcji ciepła i straty ciepła. W następnej kolejności można oszacować roczne koszty ogrzewania
standardowego domu i porównać z kosztami istniejącej sieci ciepłowniczej.
Wpływ na środowisko (emisję) dla kotłów na biomasę można znaleźć w [6] i [7].
Narzędzia do obliczania ilości pozyskanej energii, to: energyPRO (https://www.emd.dk/energypro/),
Polysun
(http://www.velasolaris.com/english/home.html),
T*Sol
(http://valentin.de/calculation/thermal/start/en), TRNSYS (http://www.trnsys.com/), itp.
Wytyczne dotyczące wykonania projektu instalacji można znaleźć w [1], rozdziałach 6, 7 i 8.
Projekt umowy między ciepłownią, a zewnętrznym właścicielem/dostawcą słonecznej sieci ciepłowniczej
Jeżeli słoneczna sieć ciepłownicza jest własnością innych podmiotów niż ciepłownia, umowa musi
zostać uzgodniona między stronami. W [1] arkuszu informacyjnym 2.5 "Własność i finansowanie"
znajduje się lista ważnych kwestii, które należy uwzględnić w umowie:
1. Przedmiot umowy
Ustalenie podstaw zaopatrzenia w energię słoneczną:




Kto jest właścicielem ciepłowni, a kto sieci ciepłowniczej?
Ogólne informacje o integracji instalacji słonecznej z siecią ciepłowniczą.
Początek dostaw energii cieplnej.

2. Okres obowiązywania umowy
Ustalenie początku i końca zasilania w ciepło oraz dodatkowo:


Klauzule odstąpienia oraz warunki odstąpienia od umowy, dla obu stron umowy. To może być
trudny akapit i należy negocjować warunki zapewniające długoterminową stabilność sprzedaży energii słonecznej!

3. Montaż instalacji słonecznej, granice własności







Kto jest odpowiedzialny za instalację wyposażenia technicznego?
Określenie terminu wykonywania umowy, a w szczególności granic odpowiedzialności stron.
Ponadto miejsca dostawy energii cieplnej (zazwyczaj jest to wymiennik ciepła).
Wymagane certyfikaty.
Kto płaci za energię elektryczną do napędu pomp i innego wyposażenia?
Kto wykonuje bieżącą obsługę i konserwację instalacji słonecznej?
Struktura własności obszarów, na których znajduje się instalacja słoneczna (pomieszczenie
techniczne, dach, miejsca na rurociągi, ...).

4. Szczegóły dotyczące zaopatrzenia w energię i eksploatacji instalacji
Ustalenie wszystkich szczegółów między właścicielem instalacji a ciepłownią, które są związane
z usługą dostarczania energii słonecznej:




Czy właściciel instalacji ma obowiązek do dostarczenia ciepła do ciepłowni? Wymagana temperatura, ciśnienie i maksymalny przepływ dostarczanej podgrzanej wody. Obowiązek tworzenia rezerwowego obejścia?
Czy ciepłownia ma obowiązek zakupu energii słonecznej? Jaka jest wymagana temperatura
powrotu?
Wszystkie ryzyka związane z uszkodzeniem instalacji słonecznej oraz szkody lub szkody
wtórne wynikające z niewłaściwej eksploatacji instalacji są po stronie właścicieli instalacji.
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Data najwcześniejszego i/lub najpóźniejszego rozpoczęcia dostawy energii cieplnej do ciepłowni.

5. Cena ciepła z instalacji słonecznej
Ta część zawiera wszystkie pytania związane z modelem taryfowym ciepła z energii słonecznej. Obie
strony umowy uzgadniają model, który służy interesom obu stron.






Czy jednakowa cena będzie obowiązywała przez cały rok, czy będzie jej zróżnicowanie pomiędzy sezonem letnim i zimowym?
Czy zmniejszenie temperatury dostarczanej wody będzie skutkowało obniżeniem ustalonej
ceny?
Czy cena energii ze słońca będzie indeksowana do wskaźnika cen konsumpcyjnych/jakiejś
innej energii (ostrożnie z ryzykiem wahań cen) / lub inny sensowny współczynnik?
Jaka jest data wejścia w życie, która jest podstawą obliczeń indeksowania?
Co się stanie, jeśli jeden z tych czynników drastycznie się zmieni? Czy będzie nowa definicja
tej części umowy?
Co się stanie, jeśli ceny energii słonecznej będą powiązane z innymi cenami paliw kopalnych?

6. Pomiar i opłaty za energię ze słońca






Jak jest mierzona energia słoneczna?
Czy istnieją jakiekolwiek warunki wstępne dla urządzeń pomiarowych lub ogólnie systemu
pomiarowego?
W jaki sposób energia słoneczna zostanie zmierzona i obciąży klienta?
Kto kalibruje urządzenia pomiarowe?
Termin opłacania faktur za energię słoneczną.

7. Inne klauzule umowne


W jaki sposób obsługiwane są wypłaty z umowy za dostawę energii? Podać wszystkie okoliczności, w których jedna z umawiających się stron mogłaby wyjść z umowy bez konsekwencji prawnych.

8. Właściwy sąd



Ustalić właściwy sąd dla rozpatrywania wszelkich nieporozumień między stronami umowy.
Zazwyczaj do umowy za dostawę energii dołączane są załączniki. Najczęściej dołączane są
poniższe:
o Schemat hydrauliczny sposobu dostarczania energii z instalacji słonecznej.
o Schemat hydrauliczny instalacji słonecznej.

Jeśli, ciepłownia jest właścicielem słonecznej instalacji ciepłowniczej, musi zawrzeć umowę z dostawcą instalacji słonecznej. Jeśli jest to główny kontrahent, lista kontrolna dotycząca treści umowy
znajduje się w [1] Arkuszu informacyjnym 3.2 "Przetarg i umowy" str.4. Wzór do ustanowienia gwarancji wydajności można znaleźć w [1] Arkuszu informacyjnym 3.3 "Gwarancje wydajności".
Harmonogram czasowy
Harmonogram pokazujący etapy w okresie planowania (kampania informacyjna, uzyskiwanie zezwoleń), szczegółowy projekt, zaproszenie do składania ofert, zawieranie umów, budowa instalacji i oddanie jej do eksploatacji musi być częścią schematu decyzyjnego.
Możliwe bariery
Możliwymi barierami, które muszą być wzięte pod uwagę, w przypadku budowy pola kolektorów słonecznych, są: wpływ na krajobraz chroniony przyrodniczo (np. Natura 2000), hałas i ingerencję w krajobraz. Nie mniej, porównując do tradycyjnego rolnictwa, instalacje słoneczne raczej zwiększą bioróżnorodność, a rośliny mogą otaczać pola kolektorów słonecznych np. w postaci zielonych korytarzy
pomiędzy obszarami leśnymi.
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Ponadto można obliczyć efekty ekonomiczne inwestycji dla gminy, a także wpływ na zatrudnienie.
Wykonuje się to poprzez oszacowanie lokalnego udziału kosztów inwestycji, paliwa i utrzymania,
a następnie podzielenia ich przez całkowite roczne koszty pracowników. Wyniki porównuje się
z odpowiednimi danymi dotyczącymi istniejącej sieci ciepłowniczej.
Na koniec należy przeprowadzić ocenę wrażliwości inwestycji pokazującą, na ile pewna jest instalacja
ogrzewania sieciowego w najbardziej niekorzystnych warunkach. Przykładowo, ważne są warunki
finansowania i obliczeniowa żywotność słonecznej sieci ciepłowniczej i kotłów na biomasę, jak również wahania cen biomasy.
AKCEPTACJA SPOŁECZNA I ZEZWOLENIA WŁADZ

4.

Jeśli, decyzja jest zaakceptowana przez potencjalnych udziałowców, można rozpocząć działalność
od rozsyłania informacji i zaangażowania lokalnej ludności, wraz z procesem uzyskiwania pozwoleń
publicznych. Zazwyczaj nie jest trudno uzyskać publiczną akceptację słonecznego ogrzewania sieciowego.
Jednak z doświadczeń z planowania energetyki wiatrowej i instalacji biogazowych wynika, że inwestor (-rzy) musi (-szą) bardzo aktywnie działać, aby uzyskać akceptację społeczną. Jeśli dla gminy
opracowany był już strategiczny plan energetyczny i/lub plan zaopatrzenia w ciepło, może to być bardzo pomocne w uzyskaniu akceptacji społecznej, o ile społeczeństwo było zaangażowane w proces
planowania, ponieważ brak informacji i integracji daje poczucie bezsiły i może powodować ogromne
zniechęcenie, odczucie gniewu i opór przed nowymi projektami.
W okresie od 1996 r. na duńskiej wyspie Samsø zostało wdrożonych kilka projektów energetycznych,
mających akceptację społeczną. Jednym z głównych doświadczeń z projektów wdrożeniowych jest
staranne przygotowanie pierwszych etapów projektu. W projekcie "wdrożenie", wspieranym przez
program UE Interreg Akademia Energetyczna Samsø opisała proces wdrażania w "Instrukcji dot. społecznego zaangażowania obywateli" [8]. Instrukcja została opracowana przy okazji projektu biogazowego, ale jest również przydatna przy innych projektach.
Przy opracowywaniu takiej instrukcji stosuje się następujące etapy:







Opracowanie podstawowych badań obejmujących zbieranie informacji o lokalnych zwyczajach
społecznych.
Zaangażowanie osób znających lokalne zwyczaje i warunki.
Identyfikacja bezpośrednio zaangażowanych potencjalnych udziałowców projektu.
Znalezienie "tego, co jest dla mnie" dla zainteresowanych stron.
Określenia celów zaangażowania i strategię dotarcia do potencjalnych użytkowników.
Zaangażowanie do projektu lokalne władze.

Proces (musi być przeprowadzony od dołu i kontrolowany od góry)




Komunikacja musi być przejrzysta i proaktywna. Muszą być zdefiniowane kanały komunikacyjne.
Cel spotkań z kluczowymi udziałowcami, musi być jasny. Tematy spotkania muszą być przygotowane wcześniej i należy omówić prawdopodobne scenariusze dyskusji.
Pomiędzy spotkaniami projektowymi, można utrzymywać kontakt z kluczowymi udziałowcami,
organizować grupy robocze, organizować zwiedzanie podobnych obiektów.

Ta metoda zaangażowania stworzyła lokalną własność wszystkich rodzajów projektów energetycznych na wyspie Samsø. Ważnym było stworzenie planu przejścia na energię odnawialną na wyspie
i plan ten był społecznie akceptowalny i politycznie zatwierdzony.
5.

BUDOWA INSTALACJI

Po zgromadzeniu wymaganych zezwoleń, można rozpocząć przetargi, kontraktację i budowę inwestycji. Należy zaznaczyć, że prace te muszą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie
uprawnienia i wykwalifikowanych pracowników. Istotną sprawą jest, aby firma i lokalna grupa robocza
10

(lub wybrana rada współpracy) stale informowały mieszkańców miasta o postępach w realizacji projektu. Instalacja rurociągów może powodować lokalne zaburzenia w ruchu drogowym lub inne problemy, które należy odpowiednio wcześniej uzgadniać z mieszkańcami. Patrz [1] i arkusz informacyjny 3.2 "Przetarg i umowy" oraz arkusz informacyjny 4.1 "Nadzór nad budową i uruchomieniem".
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Załącznik 1: BIG SOLAR GRAZ
Zadanie
Obecne wytwarzane ciepło dla ciepłownictwa komunalnego w Grazu w Austrii pochodzi głównie
z ciepła odpadowego elektrociepłowni opalanych paliwami kopalnymi. Ze względu na niskie ceny,
na europejskim rynku energii elektrycznej, eksploatacja elektrociepłowni staje się nieopłacalna
i to może powodować problemy dla miast, które są w dużym stopniu zależne od ciepła pochodzącego
z tego typu elektrowni. Operator elektrociepłowni w Mellach koło Graz, z której pochodzi prawie 80%
całkowitej produkcji ciepła, ogłosił, że zostanie ona zamknięta w 2020 r. Elektrociepłownia ta musi
zostać zamieniona przez inne źródło ciepła.

Rysunek 1: obecne wytwarzanie ciepła dla sieci ciepłowniczej w Grazu

Działania
W związku z powyższym, w 2014 r., Rada Miasta Graz powołała zespół projektowy, który miał za zadnie zaproponować inne możliwości dostarczenia ciepła dla Grazu i okolicznych gmin w latach
2020/2030. Ponadto Rada Miasta wyznaczyła główne cele, które zespół powinien uwzględnić. Tymi
celami były: (1) zachowanie współczynnika energii pierwotnej w ciepłowniach; (2) niepowiększenia
emisji gazów cieplarnianych (g/kWh); (3) rozważenie aktualnych emisji w Grazu; (4) zachowanie aktualnych kosztów; (4) zachowanie niepodwyższonych cen w porównaniu z innymi rodzajami ogrzewania; oraz (5) bezpieczeństwo dostaw i jakość [9].
Rozważano różne opcje alternatywne, takie jak biomasa, energia geotermalna, ciepło odpadowe
przemysłowe, duże i małe elektrociepłownie, pompy ciepła i inne. Spotkania pokazały, że energia
słoneczna z sezonowym magazynowaniem ma ogromny potencjał w porównaniu z innymi alternatywami, dlatego w czerwcu 2015 roku firma S.O.L.I.D. została wyznaczona do współpracy z regionalnym dostawcą energii, Energie Steiermark, celem opracowania technicznego i ekonomicznego studium wykonalności dotyczącego integracji wielkowymiarowego systemu kolektorów słonecznych
z siecią ciepłowniczą w Grazu. Zostało to zrealizowane dzięki pomocy technicznej duńskiej firmy konsultingowej PlanEnergi,, która ma bogate doświadczenie w modelowaniu dynamicznych symulacji dla
dużych systemów słonecznych i magazynów sezonowych ciepła, a ponadto lokalną firmę doradczą
Energy Agency Graz.
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Rysunek 2: Koncepcja BIG Solar Graz

Koncepcja „BIG Solar Graz” przewiduje maksymalny udział ciepła słonecznego przy konkurencyjnej
cenie w stosunku do ciepła z kotłów gazowych dla sieci ciepłowniczej w Grazu. Rysunek 2 przedstawia ogólny zarys koncepcji. Należy jednak zauważyć, że wielkość pola kolektorów słonecznych, sezonowy magazyn ciepła i absorpcyjne pompy ciepła były symulowane w takim zakresie, aby można
było zwymiarować każdego składnik systemu. Absorpcyjne pompy ciepła odgrywają kluczową rolę
w tej koncepcji, powodując istotną poprawę wydajności wytwarzania ciepła słonecznego.

Rysunek 3: Profil obciążenia sieci ciepłowniczej w Grazu, podzielony przez wymaganą temperaturę w okresie roku

Aby oszacować potencjał koncepcji, profil obciążenia sieci ciepłowniczej podzielono na dwie części.
Zapotrzebowanie w ciepło o niskiej temperaturze może być pokryte przez energię słoneczną lub bezpośrednio z magazynu albo poprzez absorpcyjne pompy ciepła. Natomiast zapotrzebowanie w ciepło
o wysokiej temperaturze, musi być zapewnione ze źródeł o wysokiej temperaturze, takich jak kotły
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gazowe. Rysunek 3 pokazuje udział tych dwóch części. Latem miasto Graz ma wystarczająco dużo
ciepła z istniejących słonecznych instalacji cieplnych i ciepła odpadowego z przemysłu, dlatego długi
rurociąg z instalacji Big Solar Graz jest wyłączony przez trzy letnie miesiące. Kolor pomarańczowy
to udział ciepła z Big Solar, zaś niebieski udział kotłów gazowych. Z tych obliczeń wynika, że udział
Big Solar Graz może wynosić 55% zapotrzebowania w ciepło w Graz przy obecnych warunkach
brzegowych. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę, że część energii jest dostarczana przez energię
słoneczną, a pozostała część pochodzi od energii napędowej pomp ciepła, które mogą być napędzane gazem albo biomasą, udział netto energii słonecznej wyniesie 33%. Dlatego przeprowadzono
szczegółowe badania tej koncepcji dla udziału części słonecznej w wysokości 30% (rysunek 4). Symulacje wykazały, że koncepcja przedstawiona na rysunku 5 jest wykonalna.

Rysunek 4: Obliczenia ekonomiczne dla różnych rozmiarów instalacji solarnych (po lewej) i wielkości magazynowania (u
góry); kolor ciemnozielony oznacza najniższy koszt wytwarzania ciepła

Z symulacji wynika, że jest technicznie możliwe zbudowanie takiego słonecznego systemu cieplnego
na dużą skalę, obejmującego sezonowe magazynowanie ciepła i absorpcyjne pompy ciepła, jak zaproponowano w koncepcji BIG Solar Graz. Jeśli chodzi o ekonomiczną wykonalność, należy stwierdzić, że cena ciepła jest konkurencyjna w porównaniu do ciepła pochodzącego z kotłów gazowych
w sieci ciepłowniczej Graz. Chociaż taki system słoneczny na dużą skalę jest bardzo kosztowny, czas
jego zwrotu jest umiarkowany i ekonomicznie uzasadniony. Ponadto należy stwierdzić,
że z ekonomicznego punktu widzenia wielkość projektu jest całkiem elastyczna. Uwzględniając warunki brzegowe w Grazu, w tym dostępność gruntów, wielkość systemu słonecznego może wynosić
od 150 000 m² do 650 000 m², w tym dostosowanie wielkości magazynu ciepła i absorpcyjnych pomp
ciepła, cena pozostaje w najbardziej ekonomicznym zakresie (rysunek 4)
.

.
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Rysunek 5: Schemat instalacji Big Solar Graz

Wielkowymiarowy system słoneczny ma następujące zalety dla ciepłowni oraz odbiorców ciepła
sieciowego:







Konkurencyjność ekonomiczna (pomimo wysokich temperatur sieci ciepłowniczej w Grazu).
Rozwiązanie systemowe dla dostępnego ciepła w dowolnym momencie.
Bezpieczeństwo dostaw.
Przyjazne dla klimatu dostarczanie ciepła, brak zanieczyszczenia pyłem (bardzo ważne
w Grazu).
Długoterminowa stabilność cen.
Koszty refinansowania są przewidywalne, niezależnie od cen kopalnych źródeł energii.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze i firmy partnerskie zdecydowały się na budowę systemu Big Solar
i od końca 2017 r. będą prowadzone negocjacje w sprawie pozyskania potrzebnej powierzchni
gruntu około 100 ha. Kontynuowany jest dalszy rozwój koncepcji systemu i opracowywana jest
strategia działania, kontroli i aspektów bezpieczeństwa. Trwa także przygotowywanie pozwoleń
i procedur administracyjnych.
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