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1. Wprowadzenie 

 

Od szeregu lat z powodzeniem udawało mi się omijać tematy związane z zastosowaniem 

pomp ciepła. Może wynikało to z faktu, że nie zajmuję się instalacjami „domkowymi”? No, ale 

wszystko dobre kiedyś się kończy. 

Jako audytor efektywności energetycznej za bardzo grymasić też nie mogę.  

W ubiegłym roku musiałem przygotować modernizację systemu energetycznego w dużym 

zabytkowym obiekcie z początki XVII wieku. Istniejąca kotłownia węglowa, w stanie „przedago-

nalnym” licząca sobie kilkadziesiąt lat, wymaga niezwłocznej gruntownej modernizacji. Znalezie-

nie obecnie finansowania na wymianę starych kotłów węglowych na nowe kotły węglowe nie jest 

chyba możliwe. Musi być coś ekologicznego.  

Inwestor, po różnych wcześniejszych ustaleniach, ukierunkowany został na pompy ciepła 

(głównie gruntowe) oraz na dużą instalację fotowoltaiczną. Kotłownia węglowa wykorzystywana 

jest jedynie do centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kilku elek-

trycznych zasobnikach pojemnościowych. 

Teren posesji obejmuje pięknie utrzymany stary park (miejsce na ewentualne odwierty dla 

pomp ciepła), a za ogrodzeniem, na dużej łące należącej do inwestora, swobodnie zmieści się 

instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 – 2 MW. Z tym, że inwestor wcale nie był zainteresowany 

prowadzeniem fotowoltaicznej farmy. 

I to był mój punkt wyjściowy do pracy.  

Po wstępnej analizie zapotrzebowania na ciepło okazało się, że zastosowanie gruntowej 

pompy ciepła będzie wymagało wykonania ponad 24 stumetrowych odwiertów. Było to równo-

znaczne z dewastacją parku. Zupełnie niecelowe było pytanie konserwatora zabytków czy coś 

takiego zaakceptuje. Jednym słowem, gruntowa pompa ciepła odpadła, ale problem pozostał. 

Warunki techniczne i organizacyjne umożliwiają zastosowanie pomp ciepła powietrze-

woda. Na naszym rynku jest sporo firm oferujących tego typu urządzenia. W ogromnej większości 

są to urządzenia przeznaczone do zastosowania w domkach jednorodzinnych.  

Dostępne są poradniki o pompach ciepła przeznaczone głównie dla instalatorów, z czego 

znaczna część na bardzo przyzwoitym poziomie. Można zaopatrzyć się w programy doborowe 

opracowane dla urządzeń określonego producenta.  

Firma PORTPC sprzedaje „Wytyczne projektowania wykonania i odbioru instalacji z pom-

pami ciepła, Materiały informacyjne, poradniki”. Pan dr Adolf Mirowski jest autorem pięknie wy-

danej książki „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źró-

deł energii oraz likwidacji niskiej emisji”. 

Skoro jest tak dobrze to w czym problem? 

Otóż, problemów jest sporo: 

1. Większość firm, jak już wspomniałem, nastawiona jest na obsługę „domkową”. Problem z 

dostępnością urządzeń zaczyna się przy większych mocach cieplnych.   

2. O ile z kartami katalogowymi i materiałami technicznymi do projektowania pomp małej mocy 

jest w miarę dobrze to już dane techniczne pomp większej mocy (od kilkudziesięciu kW mocy 

cieplnej) – na zapytanie. Uzyskanie ceny katalogowej urządzenia poprzedzone jest często 

daleko idącym przepytywaniem na temat inwestycji i inwestora. 
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3. Poziom wielu doradców techniczno-handlowych nie przekracza poziomu prospektów i bro-

szurek handlowych, którymi dysponują. 

4. Prawdziwym kataklizmem jest pytanie o kaskadową pracę dwóch pomp. Sprawę dodatkowo 

komplikuje, jeśli chcemy zastosować dwie pompy różniące się mocą. Dobór fabrycznej auto-

matyki dla dwóch pomp pracujących w kaskadzie i sterowanie pracą kotła szczytowego sta-

nowi poważny problem (nie wspominamy już o sterowaniu pracą kilku obwodów grzewczych). 

5. Fabryczny program komputerowy doboru pomp ciepła jest poważnym utrudnieniem. Bywa, 

że program doborowy jest dostępny jedynie dla doradcy techniczno-handlowego i nie rzadko 

cała jego wiedza sprowadza się do tego co w programie „wyklika”. Zapomnijmy o interpretacji 

wyników lub wprowadzaniu lokalnych wymagań, takich jak np. profil zużycia ciepła i prądu 

przez obiekt.  

6. Większość, o ile nie wszystkie, poradniki przeznaczone są dla projektantów oraz instalatorów. 

Bardzo często jest tam perfekcyjnie rozpisane jak wyliczać elementy składowe instalacji, ile i 

jakich odwiertów trzeba dokonać, żeby uzyskać określoną moc cieplną lub chłodniczą, zabez-

pieczenia instalacji itd.  

 

To w takim razie co stanowi główny problem? 

Doradcy techniczno-handlowi, a w zasadzie handlowo-techniczni, mają za zadanie pro-

dukt sprzedać. Słyszymy, że pompa ciepła może w 100% ogrzać domek i zapewnić ciepłą wodę 

użytkową. Pomijam kwestie zmiany klimatu i fakt, że zimy są ciepłe, to i tak rodzi się pytanie – 

jak to się dzieje? Otóż, źródłem ciepła szczytowego w pompie ciepła jest grzałka elektryczna. Jak 

nastają silniejsze mrozy to fizyka się wyłącza a włącza się elektrownia. Jeśli inwestor nie zostanie 

poinstruowany jak pompa ciepła działa to następują spore rozczarowania przy fakturze za prąd. 

I wtedy słyszymy, że eksploatacja pompy ciepła jest strasznie droga. Jak wytłumaczyć inwesto-

rowi, że w wielu przypadkach, oprócz pompy ciepła trzeba zainstalować „zwykły” kocioł gazowy. 

Dlatego zdarzają się przypadki, że inwestorzy rezygnują z użytkowania zainstalowanej 

pompy ciepła i instalują kocioł gazowy jako główne i jedyne źródło ciepła i ciepłej wody użytkowej. 

Rozczarowania powstają także w sytuacji, gdy pompa ciepła ma współpracować ze starą 

istniejącą wewnętrzną instalacją grzewczą. Jeśli grzejniki dobierane były pierwotnie na parametry 

np. 70/55 oC (a w zupełnie starych instalacjach 90/70 oC) to po zainstalowaniu pompy ciepła z 

parametrami np. 35/30 oC w domu będzie zimno, bo grzejniki są zbyt małe, a pompa ciepła prze-

widziana była dla ogrzewania podłogowego. 

 

Przedstawione problemy sprowadzają się do odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy 

instalowanie pompy ciepła jest opłacalne? 

W przytoczonych powyżej źródłach wiedzy wszelakiej o pompach ciepła podawane są 

kilkudziesięcioprocentowe oszczędności, tylko nie bardzo wiadomo z czego to wynika. Dla auto-

rów takich rewelacji nie ma znaczenia jaki to budynek, jaki jest profil zużycia energii – po prosu 

są oszczędności i tyle. 

 

Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden kluczowy aspekt zastosowania powietrznych pomp cie-

pła. Wiele osób „z rozpędu” zalicza powietrzne pompy ciepła do odnawialnych źródeł energii. A 

przecież podstawą działania urządzenia jest energia elektryczna produkowana w Polsce głównie 

z węgla. Więc o jakiej ekologii mówimy? 
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Pewnym rozwiązaniem tego zagadnienia ma być obowiązek wykorzystywania energii 

elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych do zasilania powietrznych pomp ciepła. 

I teraz niech ktoś wskaże analizę efektywności energetycznej i finansowej wykorzystania 

powietrznej pompy ciepła i fotowoltaiki w jednej instalacji. 

 

Na bazie przeprowadzanej analizy dla mojego obiektu postanowiłem przedstawić różne 

aspekty zastosowania pomp ciepła.  

Tak samo jak w przypadku poprzednich moich artykułów, dotyczących głównie agregatów 

kogeneracyjnych, nasuwa się pytanie – czy w danych warunkach można wykorzystać pompy 

ciepła do ogrzewania? Odpowiedź jest często pozytywna.  

Jednak kluczowe jest inne pytanie - czy zastosowanie takiego systemu jest opłacalne. 

 

Jeśli podczas zgłębiania tajników pracy PC czytelnik dostrzeże jakieś drobne nieścisłości 

to mogą one stanowić zabieg celowy autora dla uwypuklenia pewnych elementów analizy. Naj-

ważniejsze jest zrozumienie istoty zachodzących zjawisk i wpływu na końcową efektywność ener-

getyczną i finansową. 

 

 

Pisząc ten artykuł chciałem także zaprosić do współpracy inwestorów i projektantów. Pro-

ducenci pomp ciepła i fotowoltaiki dysponują programami doborowymi, ale ich możliwości, w mo-

jej ocenie, są bardzo ograniczone. Zwykle dotyczą realiów niemieckich i najczęściej odnoszą się 

do instalacji o małej mocy. W sytuacji, gdy musimy dokonywać analizy systemów hybrydowych o 

większych mocach zdani jesteśmy na własne siły.  

Programy, które sam tworzę pozwalają mi dokonywać analizy efektywności energetycz-

nej, finansowej i ekologicznej złożonych systemów energetycznych. 
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2. Warunki klimatyczne 

 

Lokalizacja inwestycji jest ważnym elementem decyzyjnym przy wyborze technologii i 

urządzeń. Mając na uwadze zapotrzebowanie obiektu na moc grzewczą przyjęto jako podsta-

wowe źródło ciepła zastosowanie dwóch pomp ciepła powietrze-woda (dalej określane jako PC). 

Szczytowym źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł olejowy.  

System grzewczy może pracować w trzech trybach: 

 w zadanym okresie; 

 w określonym zakresie temperatury zewnętrznej; 

 w zadanym okresie oraz w określonym zakresie temperatury zewnętrznej. 

 

Dla uproszczenia omówiony zostanie wariant pierwszy. Przyjęto, że ostatnim dniem se-

zonu grzewczego będzie dzień 30 kwietnia, a nowy sezon grzewczy rozpocznie się 15 września. 

Parametry temperaturowe są następujące: 

Obliczeniowa temperatura dla strefy klimatycznej    -22,00 oC 

Najniższa dzienna zanotowana temperatura     -12,08 oC 

Najniższa godzinowa zanotowana temperatura     -15,50 oC 

Najwyższa dzienna zanotowana temperatura      22,99 oC 

Najwyższa godzinowa zanotowana temperatura      31,00 oC 

Średnioroczna temperatura          7,19 oC 

Długość normatywnego sezonu grzewczego     232 dni 

Długość sezonu grzewczego dla przyjętego kryterium    227 dni 

 

Rys. 1  Wykres uporządkowany godzinowej temperatury zewnętrznej w ciągu roku –  

  temp. dodatnie 277 dni/rok, temp. ujemne 88 dni/rok w ciągu roku 
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Rys. 2  Średnie godzinowe temperatury zewnętrzne z pokazanym okresem grzewczym 

Kolorem szarym, tak samo jak na poprzednim wykresie, zaznaczony jest okres grzewczy. 
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3. Bilans mocy 

Ponieważ kotłownia węglowa nie jest opomiarowana więc ilość zużywanej energii cieplnej 

można było określić jedynie na podstawie zużytego węgla oraz oszacowanej niskiej sprawności 

wytwarzania i przesyłu ciepła. 

 

Rys. 3  Zużycie ciepła [MWh/mc] 

Zużycie energii cieplnej w roku bazowym oszacowano na 411,67 MWh. 

Zużycie prądu przez obiekt wynosiło w roku bazowym 28,41 MWh, dodatkowo pomp cie-

pła 143,02 MWh, co daje łącznie 171,43 MWh. Czyli mamy sytuację, w której po modernizacji 

zużycie prądu będzie wielokrotnie większe niż w roku poprzedzającym modernizację. 

 

Rys. 4  Godzinowy pobór prądu w roku bazowym 

 

Rys. 5  Przewidywany pobór prądu pompy ciepła 
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Rys. 6  Łączny pobór prądu po zainstalowania pomp ciepła 

 

Przy tak dużym wzroście zużycia prądu po zainstalowania PC problematyczna staje się  

efektywność finansowa inwestycji i opłacalności jej realizacji. Pewnym ułatwieniem może być inne 
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czy kosztów inwestycji. Każdy kocioł gazowy, olejowy, na zrębki lub pelet jest znacznie droższy 

od najdroższego kotła węglowego.  

 

Sprawa wskaźników efektywności finansowej komplikuje się jeszcze bardziej, gdy weź-

miemy pod uwagę, że w ramach inwestycji należy wymienić całą wewnętrzną instalację grzew-

czą. Mamy więc kolejny bardzo duży element kosztowy. 
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cji na etapy: 

 pierwszy etap, niezbędny do wykonania, polega na wymianie starej kotłowni węglowej 

na dwie pompy ciepła powietrze-woda; 

 drugi etap to wykonanie instalacji fotowoltaicznej; 

 trzeci etap to wykonanie pozostałych elementów inwestycji, w tym technologii kotłowni 

olejowej, wewnętrznych instalacji grzewczych, prac remontowo-montażowych i instalacyj-

nych. 

Dzięki temu uzyskamy „przesunięcie” roku bazowego, w którym: 

 zużycie ciepła wynosi 411,67 MWh/rok 

 zużycie energii elektrycznej wynosiło 171,43 MWh/rok 
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Rys. 7  Zużycie energii elektrycznej [MWh/mc] 

 

Jako źródło szczytowe do pomp ciepła przyjęto kondensacyjny kocioł olejowy Vitoradial 

300 - T 201 kW + Vitotronic 200 CO1E.  

Uprzedzając zarzuty, że nie jest to ani ekologiczne źródło ciepła ani najtańsze w eksplo-
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 zastosowanie gazu płynnego jest niemożliwe ze względu na usytuowanie kotłowni; 
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brak zgody na posadowienie w pobliżu stacji regazyfikacji (zresztą przy takim wolumenie 

zużycia gazu trudno byłoby znaleźć rozsądnego dostawcę – nawet gdyby cały obiekt miał 
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oraz wykonania przekuć przez ponad metrowej grubości fundamenty kamienne; 

 teoretycznie najlepszym rozwiązaniem było zainstalowanie kotła na pelet, ale decydujące 

okazały się kwestie długiego okresu przechowywania paliwa i jego znaczne zawilgocenie 

(o czym poniżej); 

 obiekt zlokalizowany jest w obszarze o bardzo dużej wilgotności, więc składowanie zrębek 

lub peletu wiąże się ze znacznym zawilgoceniem paliwa. Przy długiej linii podawania zrę-

bek z pewnością dochodziłoby do zatykania podajnika ślimakowego, a pelet pod wpływem 

wilgoci puchnie i robi się z niego mokra pulpa. Pomijamy już obniżanie wartości opałowej 

biomasy pod wpływem wzrostu wilgoci. 

 olejowy kocioł kondensacyjny charakteryzuje się wysoką sprawnością, w pełni automa-

tyczną pracą w układzie z pompami ciepła, wygodą i bezpieczeństwem przechowywan ia 
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Biorąc powyższe argumenty pod uwagę uznałem, że olejowy kocioł kondensacyjny jest 
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4. Zastosowanie pomp ciepła 

 

Po analizie zapotrzebowania na energię cieplną optymalne okazało się zastosowanie 

dwóch rewersyjnych dwustopniowych pomp ciepła powietrze-woda. Przyjęto urządzenia firmy 

Viessmann: ENERGYCAL AW PRO AT 90.2 oraz ENERGYCAL AW PRO AT 70.2. 

Pompy ciepła wyposażone są w hermetyczne sprężarki spiralne Copeland Scroll, w kom-

plecie z zabezpieczeniem w postaci wyłącznika automatycznego umieszczonego w uzwojeniach 

silnika elektrycznego, podgrzewaniem karteru i gumowymi podkładkami antywibracyjnymi. Sprę-

żarki tej serii są specjalnie skonstruowane do zastosowania w pompach ciepła. Dzięki optymali-

zacji stopnia sprężania na poziomie wysokich wartości zapewniono osiąganie wysokiego po-

ziomu sprawności w porównaniu z tradycyjnymi sprężarkami spiralnymi. 

Wentylatory helikoidalne sprzężone bezpośrednio z silnikiem elektrycznym, wykonane z 

materiału plastycznego o profilu łopatkowym wyposażonym w rozpraszacz (winglet), czyli spe-

cjalnego kształtu element w końcowej części łopatek, który pozwala na ograniczenie hałasu i 

zwiększenie sprawności.1 

Z technicznego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zastosować dwie 

pompy ciepła o różnej mocy. Dzięki temu w dwóch rewersyjnych dwustopniowych pompach cie-

pła uzyskujemy cztery poziomy mocy. W mojej ocenie podstawą jest załączanie poszczególnych 

sprężarek w zależności od zapotrzebowania mocy a nie w funkcji ilości przepracowanych moto-

godzin przez poszczególne sprężarki – jak sugerują niektórzy sprzedawcy. Równomierne obcią-

żanie sprężarek stanowi jedną z opcji automatyki – wykorzystywanie tej funkcji nie może być 

obowiązkowe. Zależy nam na tym, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać do ogrzewania 

pompy ciepła, a kocioł szczytowy ma stanowić uzupełnienie. Procentowe wykorzystanie poszcze-

gólnych sprężarek pomp ciepła i kotła szczytowego przestawia poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - dwie pompy ciepła ENERGYCAL AW PRO AT 70.2 

 
1 Karta katalogowa Energycal AW PRO AT firmy Viessmann 
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B - ENERGYCAL AW PRO AT 90.2 (master), ENERGYCAL AW PRO AT 70.2 (slave) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - ENERGYCAL AW PRO AT 70.2 (master), ENERGYCAL AW PRO AT 90.2 (slave) 

Rys. 8  Procentowe wykorzystanie sprężarek pomp ciepła i kotła szczytowego 

Na wykresie pompy ciepła oznaczone są jako PC1 i PC2, a praca poszczególnych sprę-

żarek jako: 1 stopień (1 st.) i 2 stopień (2 st.). 

Jak widać, największe wykorzystanie pomp ciepła mamy w wariancie B, w którym wiodąca 

(master) jest większa pompa ciepła, a nadążna (slave) jest pompa mniejsza. Obciążenie kotła 

szczytowego wynosi jedynie 3,6%. 

Sumarycznie można przyjąć, że PC1 pokrywa 74,9% zapotrzebowania na ciepło, PC2 

pokrywa 21,5%, a kocioł szczytowy 3,6%. 

Pod względem obciążenia wariant z dwoma takimi samymi pompami oraz z mniejszą 

pompą wiodącą (master) i większą nadążającą (slave) są bardzo podobne. Wprawdzie różnica 

obciążenia sprężarek w pompach jest mniejsza, ale obciążenie kotła szczytowego jest o ponad 5 

punktów procentowych większe. 

Trochę więcej informacji o układach hydraulicznych kaskady pomp ciepła można znaleźć 

w artykule Dawida Pantery „Kaskady pomp ciepła, czyli praca w ciągle udoskonalanym zespole”. 
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Do prawidłowego dobory mocy PC niezbędne jest określenie charakterystyki zapotrzebo-

wania obiektu na ciepło oraz dysponowanie charakterystykami pomp ciepła. 

Można przyjąć, że zakres charakterystyki obiektu zawiera się w przedziale od obliczenio-

wej ujemnej temperatury określonej dla danej strefy klimatycznej (w naszym przypadku to -22 oC) 

do zewnętrznej granicznej temperatury dodatniej, przy której następuje wyłączenie ogrzewania 

(w naszym przypadku +15 oC). Temperatura graniczna, przy której następuje wyłączenie PC 

może być określona jedynie w sytuacji, gdy nie mamy produkcji ciepłej wody użytkowej (cwu).  W 

przeciwnym razie PC może pracować cały rok. 

Temperatura zewnętrzna ulega w ciągu roku stałym zmianom, a to oznacza stałe zmiany 

zapotrzebowania na moc grzewczą. Przy zmiennym zapotrzebowaniu na moc grzewczą oraz 

przy zmiennej temperaturze powietrza, szczególnie w PC o małej mocy, najlepiej sprawdzają się 

sprężarki inwerterowe. Nazwa pochodzi od zastosowanego inwertera prądu stałego. W inwerte-

rze, zasilanym prądem zmiennym, następuje przekształcenie prądu zmiennego na prąd stały, a 

następnie na prąd 3-fazowy. Obroty sprężarki, czyli jej wydajność, zależą od częstotliwości i am-

plitudy prądu 3 fazowego z inwertera. 

W naszym przypadku mamy dwie pompy ciepła każda z dwoma sprężarkami typu 

ON/OFF. Zasilanie sprężarki odbywa się prądem zmiennym poprzez regulator, którego zadaniem 

jest włączenie i wyłączenie sprężarki. Nie mamy możliwości sterowania wydajnością sprężarek. 

W sprężarkach typu ON/OFF występuje zjawisko przekraczania zapotrzebowanie obiektu 

na moc grzewczą. Aby uniknąć częstego włączania i wyłączania sprężarki (taktowania) stosuje 

się bufory gorącej wody grzewczej o odpowiednio dobranej pojemności. 

Przy dwóch PC i czterech sprężarkach pracę układu można przedstawić następująco: 

 

Rys. 9  Charakterystyka obiektu oraz praca poszczególnych sprężarek PC 

Linia niebieska od temperatury -22 oC do +15 oC to charakterystyka mocy obiektu. Piono-

wymi odcinkami zaznaczona jest temperatura PC_min (minimalna temperatura zewnętrza do któ-

rej pracuje PC) oraz dodatnia temp. graniczna, przy której nastąpi wyłączenie ogrzewania PC. 
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Kolor zielony przerywany to charakterystyka pracy pierwszej sprężarki PC1 (master). Ko-

lor zielony (linia ciągła) to charakterystyka pracy drugiej sprężarki PC1 (master).  

Pozostałe dwie linie odpowiadają analogicznie: pierwszej sprężarce PC2 (slave) i drugiej 

sprężarki PC2 (slave). 

Z punktu widzenia eksploatacyjnego bardzo ważne jest określenie temperatur (punktów) 

biwalencyjnych. 

Wydajność PC powietrze/woda maleje ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Tempera-

tura zewnętrzna decyduje o tym, kiedy zostanie uruchomiona kolejna sprężarka i kolejna PC oraz 

kiedy zostanie uruchomione dodatkowe źródło ciepła (źródło szczytowe). Tym charakterystycz-

nym momentem załączenia kolejnego stopnia jest właśnie temperatura biwalencyjna. 

Dla analizowanych warunków uzyskaliśmy następujące temperatury (punkty) biwalen-

cyjne: 

PC1 sprężarka 1 t_PC1.1      10,40     oC 

PC1 sprężarka 2 t_PC1        3,10     oC 

    

PC2 sprężarka 1 t_PC2.1      - 1,29     oC 

PC2 sprężarka 2 t_PC2      - 5,02     oC 

 

Jeśli temperatura zewnętrzna będzie niższa niż - 5,02 oC to nastąpi włączenie kotła – 

źródła szczytowego. 

Przebieg pracy systemu grzewczego, korzystając z powyższego wykresu, można scha-

rakteryzować w sposób następujący: 

 przy temperaturze granicznej (u nas +15 oC) następuje włączenie pierwszej sprężarki 

pierwszej PC; 

 do temperatury biwalencyjnej (t_PC1.1) pierwsza sprężarka pokrywa zapotrzebowanie 

obiektu na moc grzewczy i dodatkowo mamy nadwyżki mocy. Nadwyżki mocy wykorzy-

stywane są do grzania wody w buforze; 

 od temperatury biwalencyjnej t_PC1.1 następuje włączenie drugiej sprężarki pierwszej 

PC, gdyż zapotrzebowanie obiektu przekracza moc grzewczą pierwszej sprężarki; 

 temperatura biwalencyjna pierwszej PC oznaczona jest na wykresie jaki t_PC1. Przy dal-

szym spadku temperatury zewnętrznej od t_PC1 następuje włączenie pierwszej sprężarki 

PC2; Od tej temperatury PC1 oraz pierwsza sprężarka PC2 pokrywają zapotrzebowanie 

obiektu na moc grzewczą. Tak jak poprzednio występują nadwyżki mocy grzewczej wy-

korzystywane do podgrzewania wody w buforze. 

 przy temperaturze zewnętrznej t_PC2.1 włącza się druga sprężarka PC2; 

 przy dalszym spadku temperatury zewnętrznej od temperatury biwalencyjnej oznaczonej 

t_PC2 włącza się dodatkowe źródło ciepła – kocioł szczytowy, gdyż obie pompy ciepła nie 

są w stanie pokryć w całości zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu; 

 energia cieplna zgromadzona w wodzie w buforze jest rozładowywana do celów grzew-

czych, żeby przeciwdziałać taktowaniu sprężarek; 
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 wszystkie sprężarki pracują w zakresie od włączenia do temperatury minimalnej PC_min 

(u nas -12 oC); 

 gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej poziomu PC_min następuje wyłączenie obu 

pomp ciepła i cała moc grzewcza pochodzi od dodatkowego źródła ciepła – kotła szczy-

towego. 

 

Na kolejnym wykresie pokazana jest schematycznie praca obu pomp ciepła, dodatkowego 

źródła ciepła – kotła szczytowego oraz nadwyżki ciepła gromadzone w buforze. 

 

Rys. 10 Schemat ideowy pracy systemu grzewczego 

 

Przedstawiony schemat działania jest z ideowego punktu widzenia uproszczony, gdyż 

temperatura zewnętrzna zmienia się dynamicznie w obie strony (maleje poniżej zera i rośnie aż 

do temperatury granicznej). 

Nasuwa się pytanie – co się dzieje z pokazanymi na wykresie nadwyżkami ciepła? Otóż, 

nieodzownym elementem instalacji hydraulicznej z PC typu ON/OFF jest odpowiednio duży bufor 

ciepłej wody.  

Praca systemu grzewczego z pompami ciepła określona została jako „schemat ideowy”. 

Na wykresie zaprezentowana została ogólna zasada pracy pomp ciepła w całym przedziale tem-

peratur. Jednak na podstawie tego wykresu nie można określić ilości wytworzonej i zużytej energii 

cieplnej, chociażby dlatego, że najniższa godzinowa zanotowana temperatury zewnętrzna wyno-

siła -15,5 oC, a temperatura średnioroczna +7,19 oC. Na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowych oraz audytów jesteśmy zobowiązani do stosowania parametrów normatywnych. 
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Pewnym uproszczeniem jest przyjęcie temperatur biwalencyjnych jako punktów, w których 

nastąpi załączenie kolejnej sprężarki pomp ciepła. W rzeczywistości należy się liczyć z pewnym 

opóźnieniem załączenia. Wynika ono z czasu niezbędnego na wykorzystanie nadmiaru energii 

cieplnej zgromadzonej w buforze (rozładowanie bufora). Dopiero po uzyskaniu zadanej tempera-

tury wody w buforze nastąpi załączenie kolejnej sprężarki. Na obecnym etapie analizy określenie 

tego opóźnienia nie jest możliwe. 

Przystępując do analizy pracy PC należy także wyjaśnić czy charakterystyka obciążenia 

prądowego uwzględnia pobór prądu przez pompę obiegową. Pompa obiegowa zaczyna działać 

od momentu załączenia pompy ciepła i w naszym przypadku jest to moc nominalna 1,4 kW. 

  

W swoich artykułach dotyczących kogeneracji wielokrotnie pisałem, że podstawą do 

wszelkich analiz nie są wykresy uproszczone (schematy ideowe) lub wykresy uporządkowane, 

ale rzeczywiste 15 minutowe lub godzinowe pomiary produkcji i zużycia prądu/ciepła. 

Roczne pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji temperatury zewnętrznej po-

kazuje załącznik 1. Załącznik 2 pokazuje pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji 

temperatury zewnętrznej w styczniu. Żeby lepiej zrozumieć z czego wynikają chwilowe moce 

cieplne PC, w górnej części wykresu pokazane zostały godzinowe zmiany temperatury zewnętrz-

nej. Od maja do połowy września pompy ciepła są wyłączone. 

Przy schemacie ideowym wspominaliśmy o nadwyżkach ciepła podczas pracy sprężarek. 

Załącznik 3 pokazuje nadwyżki mocy grzewczej jakie powstają w styczniu. Pokazana została 

także praca kotła szczytowego oraz poziom temperatury zewnętrznej. 

 

4.1. Podsumowanie PC 

 

Pewne wątpliwości może budzić ocena sezonowej sprawności układu z dwoma rewersyj-

nymi pompami ciepła. 

Patrząc na schemat ideowy pracy systemu grzewczego widać, że mamy część energii 

cieplnej wykorzystanej w sposób bezpośredni do ogrzewania obiektu i jest to 397,02 MWh/rok 

oraz nadwyżkę energii wynoszącą 139,09 MWh/rok przekazaną do bufora, co daje łącznie 

536,11 MWh/rok ciepła wytworzonego w PC.  

Chwilowe nadwyżki energia cieplnej przekazane do bufora nie są rozpraszane, ale wyko-

rzystywane w pierwszej kolejności do celów grzewczych. Czyli, jeżeli z temperatury zewnętrznej 

wynika, że należy włączyć kolejną sprężarkę to czynność ta nastąpi dopiero wtedy, gdy tempe-

ratura w buforze spadnie do zadanego poziomu. Oznacza to również, że rzeczywiste zużycie 

prądu przez pompy ciepła będzie mniejsze niż wynika to z analizy opartej o pracę PC w funkcji 

temperatury zewnętrznej.  

 

Dla analizowanego przypadku sezonowy współczynnik sprawności układu SCOP = 3,75. 
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5. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej 

 

Pompę ciepła powietrze-woda trudno uznać za odnawialne źródło energii, skoro na wej-

ściu mamy energię elektryczną wytwarzaną głównie z węgla. Trochę lepiej sytuacja wygląda, jeśli 

do systemu energetycznego dołożymy instalację fotowoltaiczną (dalej PV). Można przyjąć, że 

tylko „trochę lepiej” bo niestety obecnie obowiązujący system rozliczania prądu wytworzonego z 

PV nie pozwala na racjonalne wykorzystanie całej dostępnej energii słonecznej. 

Rozliczania prądu w systemie prosument możliwe jest jedynie w przypadku instalacji PV 

do 50 kWp, a to nie zawsze wystarcza. 

Przeanalizujemy teraz kilka wariantów współpracy pomp ciepła i instalacji fotowoltaicz-

nych o różnych mocach oraz rozliczania zużycia prądu w systemie prosument i sprzedaży nad-

wyżek prądu do sieci. 

 

5.1. Aspekty energetyczne instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp 

 

Instalacja PV składa się ze 120 paneli, każdy o mocy 410 Wp, co daje łącznie po stronie 

DC 49,20 kWp. Stosunek AC/DC falownika wynosi 0,85. Po stronie prądu zmiennego (AC) otrzy-

mujemy moc 41,82 kW.  

Dla danej lokalizacji możemy uzyskać z instalacji PV 45,55 MWh prądu w ciągu roku.  

 

Rys. 11  Zużycie prądu oraz uzysk i wykorzystanie prądu z PV 

 

W dalszych analizach przyjmujemy zużycie prądu uwzględniające pompy ciepła. 

 

Największe zyski energii elektrycznej z PV występują w okresie letnim – wtedy pompy 

ciepła nie pracują. Nadwyżki prądu zostają przekazane do sieci elektroenergetycznej (nazywanej 

magazynem). Zgodnie z zasadami systemu prosument, przy mocy instalacji PV o mocy większej 

od 10 kWp i mniejszej od 50 kWp, z przekazanej do sieci nadwyżki prądu możemy odzyskać 70%. 

Z pozostałych 30% OSD rekompensuje sobie koszty przesyłu. 
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Rys. 12 Bilans energii elektrycznej [MWh/rok] 

Dwa podstawowe wskaźniki charakteryzujące efektywność energetyczną instalacji PV to: 

 zużycie prądu z PV na potrzeby własne   84,80% 

 współczynnik samowystarczalności    22,53% 

 

 

Rys. 13 Wykres uporządkowany zużycia prądu 
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Interpretację wykresu zacznijmy od czerwonej linii – profil bazowy. Jest to wykres upo-

rządkowany zużycia prądu przed rozpoczęciem inwestycji. Po dodaniu pomp ciepła wzrosło zu-

życie prądu – zielona linia ciągła.  

Jest to równocześnie przyjęty poziom wyjściowy do analizy opłacalności zastosowania 

instalacji PV. Zielona linia przerywana to poziom zużycia prądu po zastosowaniu fotowoltaiki (rok 

bazowy + PC). Ciemne pole na wykresie to prąd z PV zużyty bezpośrednio na potrzeby własne. 

Nadwyżka prądu wytwarzanego przez PV (pole szare) jest oddawana do sieci i właśnie z tego 

prądu będziemy mogli jako prosument odzyskać 70%. 

Godzinowe obciążenie obiektu oraz pracę instalacji PV pokazuje załącznik 4. Pokazane 

jest bieżące zużycie prądu z PV, nadwyżka prądu oddawana do sieci oraz prąd pobierany z ma-

gazynu. Przy takiej skali wykresu trudno ocenić w jakim stopniu instalacja PV pokrywa bieżące 

potrzeby obiektu i czy pobierany jest prąd z magazynu. Dlatego załącznik 5 i 6 pokazują te same 

zjawiska w lipcu i wrześniu. 

W lipcu (załącznik 5) w godzinach dziennych prąd z PV jest wykorzystywany na potrzeby 

własne (kolor niebieski). Nadwyżki (kolor brązowy) są oddawane do sieci, a w godzinach wie-

czornych i nocnych prąd pobierany jest z sieci – z magazynu (kolor zielony). 

Od 16 września (załącznik 6) zaczynają pracę pompy ciepła. Widać, że nastąpił znaczny 

wzrost poboru mocy elektrycznej, który w znacznej części pokrywany jest z bieżących zysków z 

instalacji PV, a wszelkie niedobory są pobierane z magazynu. Nawet we wrześniu mogą być dni 

bardzo słoneczne, w które zyski prądu z PV przewyższają bieżące potrzeby. 

Z wykresu – załącznik 4 – widać, że przy tak małej instalacji PV nadwyżki prądu w maga-

zynie zostaną zużyte do połowy października. Później występują dni słoneczne, które zapewniają 

w minimalnym stopniu prąd na bieżące potrzeby własne. Pozostałe potrzeby mocy elektrycznej 

pokrywane są z sieci. 

Mamy także możliwość podglądania wybranej doby. Na wykresie – załącznik 6 – poka-

zana jest bramka na dacie 16 wrzesień. 

 

Rys. 14 Praca instalacji elektrycznej w ciągu doby 16 września 

Jak widać, w poniedziałek 16 września całość zużytego prądu pochodzi albo bezpośred-

nio z PV, albo z magazynu. O godzinie 12 i 13 nadwyżka prądu zostanie oddana do sieci.  
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5.2. Montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp 

 

Instalacja PV montowana będzie na konstrukcji wsporczej na gruncie. Składa się ze 120 

paneli każdy o wymiarach 2,015 m x 0,996 m. Panele montowane będą w układzie poziomym po 

dwa (jeden nad drugim). 

 

Rys. 15 Wymiary jednej pary paneli PV 

Warunki montażu: 

 kąt pochylenia gruntu γ        2,00o 

 kąt nachylenia paneli liczony od poziomu β    40,00o 

 wysokość Słońca w dniu przesilenia zimowego 22 XII α  12,51o  

 

Wyliczając odstępy między rzędami paneli PV i przyjmując wysokość Słońca w dniu prze-

silenia zimowego, mamy pewność, że przez cały rok nie będzie zacieniania najniższych ogniw 

dolnego panela następnego rzędu, nawet przy najniższym położeniu Słońca. Stosując tę zasadę 

tracimy na powierzchni zajętej przez instalację PV. 

Jeśli przyjmiemy, że uzysk energii elektrycznej z PV w styczniu stanowi około 1,3% całości 

wyprodukowanego prądu, to może bardzie opłacalne jest pogodzenie się z nieznacznymi stratami 

uzysku prądu, ale przyjęcie do obliczeń innej daty położenia Słońca niż 22 grudzień. 

W naszym przypadku przyjęta została data 22 styczeń. 

 

Rys. 16 Wysokość Słońca 
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Rys. 17 Azymut słoneczny i kąt wzniesienia 

Dzięki przyjęciu do obliczeń daty 22 stycznia uzyskujemy, w tym konkretnym przypadku, 

skrócenie odstępu między rzędami paneli o 1,0 m. Może przy instalacji liczącej kilka rzędów nie 

jest to wielki zysk, ale przy dużych instalacjach składających się z wielu rzędów zysk będzie zna-

czący. 

 

 Załącznik 8 pokazuje rozmieszczenie rzędów paneli w terenie. Przy zakładanej maksy-

malnej szerokości rzędów paneli uzyskaliśmy 3 rzędy po 40 paneli: 

 Długość instalacji    40,8 m 

 Szerokość instalacji               12,2 m 

 Powierzchnia instalacji            496,8 m2 

 Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt wykonywania instalacji PV jakim jest masa pa-

neli: 

 Masa pojedynczego panela      23 kg 

 Masa paneli bez konstrukcji            2 760 kg 

 

Gdybyśmy taką instalację PV mieli montować na dachu budynku to bezwzględnie należy 

sprawdzić jego wytrzymałość. Oglądając filmy pokazywane po katastrofach budowlanych po 

przejściu silnych wiatrów, widać jak lichutko te dachy były wykonane – „po taniości”. 

Inną kwestią jest posiadanie atestów na konstrukcje wsporcze paneli. Producenci elemen-

tów montażowych są zobowiązani do posiadania odpowiednich certyfikatów wytrzymałościowych 

na swoje produkty. Ale czy wykonana z takich elementów, złożona konstrukcja wsporcza, również 

posiada odpowiednie dokumenty potwierdzone przez konstruktora? Czy taka, prawie 3 tonowa, 

konstrukcja nie pofrunie razem z dachem? 
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5.3. Efektywność finansowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp 

 

Zwykle analizy finansowe instalacji fotowoltaicznych wykonywane są „na skróty” lub są 

całkiem pomijane. A przecież od nich powinny zależeć decyzje o przystąpieniu do realizacji in-

westycji lub nie.  

W dostępnych analizach efektywności finansowej instalacji PV trudno znaleźć informacje 

o optymalnej grupie taryfowej po zrealizowaniu inwestycji. Nie rzadko grupa taryfowa, która była 

korzystna w roku bazowym nie jest korzystna po wykonaniu instalacji. 

Zasadniczym celem wykonywania instalacji PV jest zmniejszenie zakupu prądu z sieci. 

Pomijam względy ekologiczne bo nie bardzo wierzę, że inwestor wyda własne kilkadziesiąt lub 

kilkaset tysięcy dla ratowania klimatu planety. Montując panele PV nie zmniejszamy zużycia 

prądu tylko zmniejszamy zakup prądu z sieci. Zwykle, przygotowując inwestycję, nie dokonuje 

się optymalizacji grupy taryfowej oraz mocy umownej. Przy mniejszej ilości kupowanego prądu 

jego cena jednostkowa może znacząco wzrosnąć. Im większy uzyskamy wskaźnik samowystar-

czalności z PV tym cena jest wyższa. Dlatego nie trzeba załamywać rąk nad ceną prądu lecz 

należy oceniać koszt kupowanego prądu i uzyskane oszczędności. 

W analizowanym przypadku najprościej byłoby przyjąć tradycyjny model polegający na 

pozostawieniu taryfy prądu z roku bazowego. Byłby to jednak zły przykład. Dlatego określona 

została optymalna stała i zmienna moc umowna po wykonaniu instalacji. 

 

Rys. 18 Moc umowna po optymalizacji 

Zróżnicowanie optymalnej mocy umownej w poszczególnych miesiącach jest tu ogromne. 

Nie chodzi o bezwzględne wartości mocy umownej ale na procentowe zmiany.  

W naszym przykładzie będziemy dokonywać analiz w zakresie grup taryfowych niskiego 

napięcia – C i G. Przy tak małych mocach przechodzenie na rozliczanie na średnim napięciu 

(grupa taryfowa B) nie ma sensu ze względu na dodatkowe koszty.  

W roku bazowym obowiązywała grupa taryfowa G11. W grupie taryfowej G11 nie ma opłat 

zależnych od mocy umownej, ale składnik zmienny stawki sieciowej całodobowy wynosił aż 238 

zł/MWh (ceny dotyczą roku 2020) i był nie wiele mniejszy od ceny energii czynnej. 
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Rys. 19 Cena zakupu prądu dla różnych taryf p wykonaniu instalacji PV [zł/MWh] 

Ceny prądu dokupowanego z sieci po zainstalowaniu PV w systemie prosument pokazane 

są na powyższym wykresie w kolejności rosnącej. Intuicyjnie rzecz biorąc można by przyjąć, że 

grupa taryfowa G11 jest najkorzystniejsza, jednak po analizie okazuje się, że nie jest to prawdą. 

Jeśli przed instalacja PV cena prądu dla grupy G11 wynosiła 580,64 zł/MWh to po zainstalowaniu 

PV jest to już 644,44 zł/MWh, i jest to najwyższa cena. 

Najbardziej opłacalna jest grupa taryfowa C23 ze zmienną optymalną mocą umowną i jest 

tańsza od G11 aż o około 17%.  

 

Rys. 20 Roczny koszt prądu oraz uzyskane oszczędności w stosunku do roku bazowego 
 

Porównując ceny prądu po wykonaniu instalacji PV można dojść do wniosku, że jest to 

działanie całkowicie nieopłacalne bo cena prądu dla bazowej taryfy G11 jest znacznie wyższa niż 

przed modernizacja. Jednak patrząc na koszty prądu po modernizacji stwierdzamy, że nawet dla 

taryfy G11 uzyskujemy spore roczne oszczędności. Jeśli zmienimy grupę taryfową na C23 uzy-

skujemy, w tym konkretnym przypadku, podwojenie oszczędności. 

Oznacza to, że wnioski jakie wyciągamy zależą od źródła informacji i ich interpretacji.   

 

-4,89% -4,82% 0,18% 1,25% 1,32% 1,81%
6,32% 7,95% 10,99%

580,64    552,24    552,65    581,67    587,91    588,32    591,14    617,34    626,80    644,44    

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

G11 - przed
instalacją PV

C23 -
zmienna moc

um.

C22b
dzień/noc -

zmienna moc

C22a
szczyt/poza -
zmienna moc

C23 - stała
moc um.

C22b
dzień/noc -
stała moc

um.

C21 -
zmienna moc

um.

C22a -
szczyt/poza
stała moc

um.

C21 - stała
moc um.

G11

Cena roku bazowego Cena dla taryfy

26 197    26 143    22 289    21 460    21 406    21 032    17 553    16 295    13 954    

99 536

73 339 73 393 77 246 78 075 78 129 78 504 81 983 83 240 85 582

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

G11 - przed
instalacją PV

C23 -
zmienna
moc um.

C22b
dzień/noc -

zmienna
moc

C22a
szczyt/poza -

zmienna
moc

C23 - stała
moc um.

C22b
dzień/noc -
stała moc

um.

C21 -
zmienna
moc um.

C22a -
szczyt/poza
stała moc

um.

C21 - stała
moc um.

G11

Oszczędność Koszt roku bazowego Koszt dla taryfy



24 

Niniejszy artykuł powstał na przełomie 2020 i 2021 roku. Do taryfy wprowadzona została 

ponownie opłata OZE w wysokości 2,20 zł/MWh i zlikwidowano opłatę kogeneracyjną  1,39 

zł/MWh.  

Największe spustoszenie wprowadza jednak opłata mocowa, która dla przedsiębiorstw 

wynosi 76,20 zł/MWh.  

Każda inwestycja powinna być poprzedzona studium przedinwestycyjnym zawierającym 

wybór optymalnej koncepcji oraz analizę efektywności energetycznej, finansowej i ekologicznej 

dla aktualnych warunków. 

 

Z punktu widzenia inwestora ważne jest czy bardziej opłacalne jest pozostanie w systemie 

prosument (odzyskujemy jedynie 70% lub 80% wprowadzonych do sieci nadwyżek prądu z PV), 

czy może sprzedaż całości nadwyżek prądu z PV i normalny zakup potrzebnego prądu.  

Rozbudowaną analizę efektywności instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie zawiera 

poprzedni artykuł. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy przyjąć, że tam gdzie istnieje możliwość 

skorzystania z systemu prosument, czyli do 50 kWp, należy z tego systemu korzystać. 

 

Analiza efektywności rozpatrywanego wariantu wygląda następująco: 

Koszt instalacji PV       186 960 zł 

Zaoferowana cena sprzedaży nadwyżek prądu   166 zł/MWh 

Przyjęta grupa taryfowa     C23 zmienna moc umowna 

Stopa dyskontowa        1,23%2 

Okres trwałości projektu      15 lat 

 

Koszt prądu w roku bazowym (z PC) 99 154 zł/rok 

Koszt dokupowanego prądu po modernizacji (z PV) 73 098 zł/rok 

     - w tym opłata mocowa   4 258 zł/rok 

Przychód ze sprzedanego prądu  zł/rok 

Razem koszt kupowanego prądu 73 098 zł/rok 

Oszczędność 26 056 zł/rok 

   

Uzyskane wskaźniki efektywności finansowej   

   

Prosty okres zwrotu SPBT 7,18 lat 

Bieżąca wartość netto NPV 167 957 zł 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 11,04%  

 

 
2 Obowiązuje od 1.01.2021 r. 
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Rys. 21 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 

Rys. 22 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) 

 

Rys. 23 SPBT w funkcji wysokości dotacji – bez kosztów finansowych 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy można przyjąć, że instalacja PV w systemie pro-

sument jest opłacalna. Wprawdzie okres zwrotu nieznacznie przekracza 7 lat, ale przy fotowolta-

ice jest to okres akceptowalny. 

Okres zwrotu poniesionych nakładów będzie tym krótszy im wyższa będzie dotacja . 

Można mieć jedynie pewien niedosyt z faktu, że magazyn prądu w sieci pokrywa potrzeby  

jedynie do połowy października (załącznik 4). 
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5.4. Efektywność finansowa instalacji fotowoltaicznej 2 x 50 kWp 

 

Bardzo dużo mówi się o stanie naszej energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem sieci 

elektroenergetycznych. Przywoływanie kwestii związanych z obowiązującym prawem energe-

tycznym lub OZE też nie bardzo ma sens. Z czego wynika ograniczenie systemu prosument do 

mocy PV 50 kWp trudno zgadnąć. Rozproszone źródła fotowoltaiczne stanowią lokalne uzupeł-

nienie zapotrzebowania na prąd. Budowanie baterii akumulatorowych przy generatorach PV nie 

ma obecnie najmniejszego sensu – głównie ze względu na koszty. „Magazynowanie” prądu w 

sieciach elektroenergetycznych jest dobrym rozwiązaniem, nawet jeśli OSD pozbawia nas 20% 

lub 30% oddanej do sieci energii. Można się z tym jakoś pogodzić, pod warunkiem, że te sieci 

będą sprawne a prawo przyjazne inwestorom. 

W mojej ocenie próg 50 kWp jest dla OZE zdecydowanie za niski. Pewnym rozwiązaniem, 

ale nie każdy ma możliwość z tej opcji skorzystać, jest zapewnienie sobie drugiego punktu po-

miarowego energii (PPE). Na każdym takim punkcie pomiarowym możemy „zawiesić” prosu-

mencką instalację PV o mocy do 50 kWp każda. 

Jednak koszt samego przyłącza z drugim PPE to dopiero początek problemów. Trzeba 

dokonać fizycznego rozdziału instalacji wewnętrznych, a to mogą być spore koszty. 

 

Po ustanowieniu drugiego PPE przygotowujemy instalację PV. 

Do analizy przyjęto instalację PV składającą się ze 240 paneli każdy o mocy 410 Wp, co 

daje łącznie po stronie DC 98,40 kWp. Przyjmujemy falownik, w którym stosunek AC/DC wynosi 

0,85. Po stronie prądu zmiennego otrzymujemy moc 83,64 kW.  

W określonej lokalizacji możemy uzyskać z instalacji PV 91,10 MWh prądu w ciągu roku.  

 

Rys. 24 Zużycie prądu oraz uzysk i wykorzystanie prądu z PV 

W stosunku do poprzedniej instalacji nastąpił znaczny wzrost uzysku prądu w okresie let-

nim. Czyli więcej prądu trafia do magazynu. 
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Rys. 25 Wykres uporządkowany zużycia prądu 

Dwa podstawowe wskaźniki charakteryzujące efektywność energetyczną PV to: 

 zużycie prądu z PV na potrzeby własne   80,65% 

 współczynnik samowystarczalności   42,86% 

 

Analogicznie do wykresu stanowiącego załącznik 4, załącznik 9 pokazuje godzinowe zu-

życie prądu oraz produkcję prądu w instalacji do 100 kWp. Do najważniejszych różnic obu wykre-

sów zaliczyć możemy uzyski prądu z PV o większej mocy oraz, to co najważniejsze, znacznie 

dłuższy okres wykorzystania prądu z magazynu na potrzeby własne (aż do 19 listopada włącznie) 

Analiza efektywności rozpatrywanego wariantu wygląda następująco: 

  Optymalna taryfa     C22 b (dzień/noc) zmienna moc umowna 

  Koszt instalacji PV3         458 920        zł 

Koszt prądu w roku bazowym (z PC) 99 154 zł/rok 

Koszt dokupowanego prądu po modernizacji (z PV) 55 754 zł/rok 

     - w tym opłata mocowa 2 988 zł/rok 

Przychód ze sprzedanego prądu  zł/rok 

Razem koszt kupowanego prądu 55 754 zł/rok 

Oszczędność 43 399  zł/rok 

   

Uzyskane wskaźniki efektywności finansowej   

Prosty okres zwrotu SPBT 10,57 lat 

Bieżąca wartość netto NPV 132 241 zł 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 4,73%  

 
3 Oprócz koszty paneli wraz z montażem uwzględniono dodatkowe koszty związane z rozdzieleniem instalacji elek-
trycznej na potrzeby drugiego PPE 
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Rys. 26 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 

Rys. 27 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) 

 

Rys. 28 SPBT w funkcji wysokości dotacji – bez kosztów finansowych 

  

-300 000

-250 000

-200 000

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10,57 

9,52 

8,46 

7,40 

6,34 

5,29 

4,23 

3,17 

2,11 

1,06 

-
 -

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

 12,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SP
B

T 
[l

at
]



30 

5.5. Efektywność finansowa instalacji fotowoltaicznej 123 kWp 

 

Do analizy instalacji PV o mocy przekraczającej 100 kWp przyjęto 300 paneli każdy o mocy 

410 Wp, co daje łącznie po stronie DC 123,00 kWp. Przyjmujemy falownik, w którym stosunek 

AC/DC wynosi 0,85. Po stronie prądu zmiennego otrzymujemy moc 104,55 kW. i możemy uzy-

skać z instalacji 113,87 MWh prądu w ciągu roku.  

 

Rys. 29 Zużycie prądu oraz uzysk i wykorzystanie prądu z PV 

Nastąpił znaczny wzrost uzysku prądu w okresie letnim. W systemie prosument prąd ten 

trafiłby do magazynu. 

 

Rys. 30 Bilans energii elektrycznej [MWh/rok] 
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Rys. 31 Wykres uporządkowany zużycia prądu 

 

Wskaźniki charakteryzujące efektywność energetyczną PV: 

 zużycie prądu z PV na potrzeby własne   31,19% 

 współczynnik samowystarczalności   20,72% 

 

Analiza efektywności rozpatrywanego wariantu wygląda następująco: 

  Optymalna taryfa     C22 b (dzień/noc) zmienna moc umowna 

  Koszt instalacji PV         467 400        zł 

Koszt prądu w roku bazowym (z PC) 99 154 zł/rok 

Koszt dokupowanego prądu po modernizacji (z PV) 73 686 zł/rok 

     - w tym opłata mocowa 4 018 zł/rok 

Przychód ze sprzedanego prądu 13 006 zł/rok 

Razem koszt kupowanego prądu 60 680 zł/rok 

Oszczędność 38 474  zł/rok 

   

Uzyskane wskaźniki efektywności finansowej   

Prosty okres zwrotu SPBT 12,15 lat 

Bieżąca wartość netto NPV 56 669 zł 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 2,76%  
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Rys. 32 Zależność NPV od stopy dyskonta 

 

Rys. 33 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) 

 

Rys. 34 SPBT w funkcji wysokości dotacji – bez kosztów finansowych 
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6. Podsumowanie 

 

W powyższym artykule analizowałem modernizację systemu energetycznego polegającą 

na zastąpieniu starych kotłów węglowych dwoma pompami ciepła powietrze-woda wraz ze szczy-

towym kondensacyjnym kotłem olejowym.  

Głównym zagadnieniem było zastosowanie pomp ciepła powietrze-woda. Należy uznać, 

że zastosowanie przyjętych pomp ciepła ma sens pod warunkiem wykonania instalacji PV o od-

powiedniej mocy.  

Analizowane były instalacje PV o różnej mocy, pracujące w systemie prosument oraz ze 

sprzedażą nadwyżek prądu do sieci.  

Dla uproszczenia, w poniższych zapisach, zaokrąglone zostały moce instalacji PV. 

 Uzyskano następujące wskaźniki efektywności energetycznej instalacji PV: 

 50 kWp 2 x 50 kWp 123 kWp 

Zużycie prądu z PV na potrzeby własne 84,80% 80,65% 31,19% 

Współczynnik samowystarczalności 22,53% 42,86% 20,72% 

 

 Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej instalacji PV: 

 50 kWp 2 x 50 kWp 123 kWp  

Prosty okres zwrotu SPBT 7,18 10,57 12,15 lat 

Bieżąca wartość netto NPV 167 957 132 241 56 669 zł 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR  11,04% 4,73% 2,76%  

 

 Z punktu widzenia efektywności energetycznej rekomendowałbym wariant drugi, czyli 

dwie instalacje PV każda o mocy około 50 kWp. Wprawdzie zużycie prądu z PV na potrzeby 

własne jest nieznacznie mniejsze od pojedynczej instalacji o mocy 50 kWp, ale za to współczynnik 

samowystarczalności jest prawie dwukrotnie większy niż w wariancie pierwszym. 

Zastosowanie dwóch instalacji wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wydzie-

leniem dodatkowej instalacji elektrycznej i zastosowania drugiego PPE. Pozostajemy jednak w 

systemie prosument i instalacje PV nie wymagają pozwolenia na budowę. 

 Jeśli zrezygnujemy z systemu prosument i zrobimy jedną instalację przekraczającą 100 

kWp to efektywność energetyczna, oceniana z punktu widzenia interesu inwestora, jest najmniej-

sza. 

 Wskaźniki efektywności finansowej są najlepsze dla najmniejszej instalacji pracującej w 

systemie prosument, chociaż trzeba przyjąć, że wszystkie warianty spełniają kryteria inwestycji 

opłacalnych. Oczywiście największe wątpliwości budzi wartość SPBT, która we wszystkich wa-

riantach przekracza 7 lat. Jednak instalacje PV charakteryzują się relatywnie długimi okresami 

zwrotu. 

 Biorąc pod uwagę wskaźniki efektywności energetycznej oraz finansowej łącznie - reko-

mendowałbym wariant drugi licząc dodatkowo na dofinansowanie w formie dotacji.  
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 Należy zwrócić uwagę, że podczas analizy dokonaliśmy optymalizacji mocy umownej i 

zamiast stałej przyjęliśmy zmienną moc umowną. Okazało się także, że obecna grupa taryfowa  

G11 obowiązująca w roku bazowym wcale nie jest najkorzystniejsza po zrealizowaniu inwestycji. 

Mało tego, grupa taryfowa jest różna dla wariantu pierwszego (C23 zmienna moc umowna) i dla 

pozostałych wariantów (C22 b - dzień/noc, zmienna moc umowna). Z pewnością spory wpływ na 

grupę taryfową ma opłata mocowa oraz ilość prądu uzyskanego z PV w godzinach pomiędzy 7 

rano a 22 wieczorem (zakres obowiązywania opłaty mocowej). 

 

Na zakończenie należy bezwzględnie podkreślić, że pisząc „inwestycja” braliśmy pod 

uwagę jedynie te elementy, które są bezpośrednio związane z fotowoltaiką. Pełna analiza  inwe-

storska obejmuje wszelkie przewidywalne koszty takie jak: dokumentacja projektowa, koszt pomp 

ciepła wraz z buforem, kondensacyjny kocioł olejowy z palnikiem i wyposażeniem, automatyka 

zarządzająca systemem energetycznym, całość armatury kotłowni, instalacja fotowoltaiki z roz-

dzielniami i przyłączami energetycznymi oraz inne drobniejsze nie wymienione pozycje, w tym 

roboty budowlano-montażowe. W naszym przypadku dochodzi jeden z poważniejszych kosztów 

jakim jest wymiana całości wewnętrznej instalacji grzewczej. 

Dopiero analiza tych wszystkich składowych wraz z uzyskanymi oszczędnościami pozwoli 

na określenie podstawowych wskaźników efektywności finansowej, czyli opłacalności  całości in-

westycji. 

 

Należy podkreślić, że uzyskane wyniki odpowiadają konkretnej inwestycji i w każdym in-

nym przypadku należy przeprowadzić podobną analizę.  

 

Jak zwykle będę wdzięczny za wszelkie uwagi do przedstawionej analizy, a szczególnie 

krytyczne uwagi udokumentowane merytorycznie. 

 

 

 

 

 

 

  



35 

7. Załączniki 

 

Załącznik 1 
Roczne pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji temperatury ze-

wnętrznej 

Załącznik 2 
Pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji temperatury zewnętrznej 

– styczeń 

Załącznik 3 
Nadwyżki mocy cieplnej z PC w funkcji temperatury zewnętrznej gromadzone 

w buforze – styczeń 

Załącznik 4 Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV 

Załącznik 5 Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV - lipiec 

Załącznik 6 Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV - wrzesień 

Załącznik 7 Warunki montażu instalacji PV – przekrój 

Załącznik 8 Rozmieszczenie rzędów paneli PV w terenie 

Załącznik 9 
Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV 2 x 50 kWp  

- prosument 

Załącznik 10 Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV 123 kWp 

 

  



36 

8. Spis rysunków 

Rys. 1  Wykres uporządkowany godzinowej temperatury zewnętrznej w ciągu roku –........... 6 

Rys. 2  Średnie godzinowe temperatury zewnętrzne z pokazanym okresem grzewczym ...... 7 

Rys. 3  Zużycie ciepła [MWh/mc] ........................................................................................... 8 

Rys. 4  Godzinowy pobór prądu w roku bazowym ................................................................. 8 

Rys. 5  Przewidywany pobór prądu pompy ciepła .................................................................. 8 

Rys. 6  Łączny pobór prądu po zainstalowania pomp ciepła .................................................. 9 

Rys. 7  Zużycie energii elektrycznej [MWh/mc] .................................................................... 10 

Rys. 8  Procentowe wykorzystanie sprężarek pomp ciepła i kotła szczytowego .................. 12 

Rys. 9  Charakterystyka obiektu oraz praca poszczególnych sprężarek PC ........................ 13 

Rys. 10 Schemat ideowy pracy systemu grzewczego .......................................................... 15 

Rys. 11  Zużycie prądu oraz uzysk i wykorzystanie prądu z PV ............................................ 17 

Rys. 12 Bilans energii elektrycznej [MWh/rok] ..................................................................... 18 

Rys. 13 Wykres uporządkowany zużycia prądu ................................................................... 18 

Rys. 14 Praca instalacji elektrycznej w ciągu doby 16 września........................................... 19 

Rys. 15 Wymiary jednej pary paneli PV ............................................................................... 20 

Rys. 16 Wysokość Słońca ................................................................................................... 20 

Rys. 17 Azymut słoneczny i kąt wzniesienia ........................................................................ 21 

Rys. 18 Moc umowna po optymalizacji ................................................................................ 22 

Rys. 19 Cena zakupu prądu dla różnych taryf p wykonaniu instalacji PV [zł/MWh] .............. 23 

Rys. 20 Roczny koszt prądu oraz uzyskane oszczędności w stosunku do roku bazowego .. 23 

Rys. 21 Zależność NPV od stopy dyskonta ......................................................................... 25 

Rys. 22 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) .............................................................. 25 

Rys. 23 SPBT w funkcji wysokości dotacji – bez kosztów finansowych ................................ 25 

Rys. 24 Zużycie prądu oraz uzysk i wykorzystanie prądu z PV ............................................ 27 

Rys. 26 Wykres uporządkowany zużycia prądu ................................................................... 28 

Rys. 27 Zależność NPV od stopy dyskonta ......................................................................... 29 

Rys. 28 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) .............................................................. 29 

Rys. 29 SPBT w funkcji wysokości dotacji – bez kosztów finansowych ................................ 29 

Rys. 30 Zużycie prądu oraz uzysk i wykorzystanie prądu z PV ............................................ 30 

Rys. 31 Bilans energii elektrycznej [MWh/rok] ..................................................................... 30 

Rys. 32 Wykres uporządkowany zużycia prądu ................................................................... 31 

Rys. 33 Zależność NPV od stopy dyskonta ......................................................................... 32 

Rys. 34 Skumulowane przepływy pieniężne (CCF) .............................................................. 32 

Rys. 35 SPBT w funkcji wysokości dotacji – bez kosztów finansowych ................................ 32 

 



Roczne pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji temperatury zewnętrznej        Załącznik 1  

 

Pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w funkcji temperatury zewnętrznej – styczeń        Załącznik 2  

 

Nadwyżki mocy cieplnej z PC w funkcji temperatury zewnętrznej gromadzone w buforze – styczeń              Załącznik 3  

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

0  kW

50  kW

100  kW

150  kW

200  kW

250  kW

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364

1 st. PC1 2 st PC1 1 st PC2 2 st PC2 Kocioł szczytowy Temperatura zewn temp_graniczna temp_min

-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20

0  kW

50  kW

100  kW

150  kW

200  kW

250  kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PC1 1 stopień PC1 2 stopień PC2 1 stopień PC2 2 stopień Kocioł szczytowy

-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20

0  kW

50  kW

100  kW

150  kW

200  kW

250  kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

nadwyżka PC1 1 stopień nadwyżka PC1 2 stopień nadwyżka PC2 1 stopień nadwyżka PC2 2 stopień Kocioł szczytowy



Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV                Załącznik 4  

 

Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV - lipiec               Załącznik 5 

 

Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV - wrzesień              Załącznik 6 

 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0  kW

10  kW

20  kW

30  kW

40  kW

50  kW

60  kW

 7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84  91  98  105  112  119  126  133  140  147  154  161  168  175  182  189  196  203  210  217  224  231  238  245  252  259  266  273  280  287  294  301  308  315  322  329  336  343  350  357  364

Prąd z PV na potrzeby własne Prąd z magazynu - prosument Prąd oddany do sieci - prosument Zużycie prądu

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0  kW

5  kW

10  kW

15  kW

20  kW

25  kW

30  kW

35  kW

40  kW

45  kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PV do sieci Prąd z magazynu niedziela Obciążenie

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0  kW

5  kW

10  kW

15  kW

20  kW

25  kW

30  kW

35  kW

40  kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PV na potrzeby własne PV do sieci Prąd z magazynu niedziela Obciążenie



Warunki montażu instalacji PV – przekrój                   Załącznik 7 

 

 

 

Rozmieszczenie rzędów paneli PV w terenie                  Załącznik 8 

 

 

 

l = 1,992 m 

a = 1,57 m

b = b' + ∆b = 4,74 m 

b' = 3,73 m

∆b = 1,00 m

h1 = 1,23 m 

 0,0  m

 0,2  m

 0,4  m

 0,6  m

 0,8  m

 1,0  m

 1,2  m

 1,4  m

 1,6  m

 1,8  m

 2,0  m

 0,0  m  1,0  m  2,0  m  3,0  m  4,0  m  5,0  m  6,0  m  7,0  m  8,0  m  9,0  m

Warunki montażu: nachylenie paneli od poziomu β = 40,0°, pochylenie gruntu γ = 2,0°

 Słońce 22 XII - 12,51 st. Słońce 22 I - 16,19 st. długość cienia na panelu  = 0,32 m, dla instalacji na 22 I

 0m

 2m

 4m

 6m

 8m

 10m

 12m

 14m

 0m  4m  8m  12m  16m  20m  24m  29m  33m  37m



 

Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV 100 kWp - prosument            Załącznik 9 

 

 

Godzinowe zużycie prądu oraz produkcja prądu w instalacji PV o mocy 123 kWp             Załącznik 10 

 

 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0  kW

10  kW

20  kW

30  kW

40  kW

50  kW

60  kW

 7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84  91  98  105  112  119  126  133  140  147  154  161  168  175  182  189  196  203  210  217  224  231  238  245  252  259  266  273  280  287  294  301  308  315  322  329  336  343  350  357  364

Prąd z PV na potrzeby własne Prąd z magazynu - prosument Prąd oddany do sieci - prosument Zużycie prądu

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0  kW

10  kW

20  kW

30  kW

40  kW

50  kW

60  kW

 7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84  91  98  105  112  119  126  133  140  147  154  161  168  175  182  189  196  203  210  217  224  231  238  245  252  259  266  273  280  287  294  301  308  315  322  329  336  343  350  357  364

Prąd z PV na potrzeby własne Prąd z magazynu - prosument Prąd oddany do sieci - prosument Zużycie prądu


	D:\Dropbox\www.dotacje-ue.com.pl\Kogeneracja\Oryginały\13 Pompa ciepła, fotowoltaika i nie tylko.docx
	1. Wprowadzenie
	2. Warunki klimatyczne
	3. Bilans mocy
	4. Zastosowanie pomp ciepła
	4.1. Podsumowanie PC
	5. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
	5.1. Aspekty energetyczne instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp
	5.2. Montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp
	5.3. Efektywność finansowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp
	5.4. Efektywność finansowa instalacji fotowoltaicznej 2 x 50 kWp
	5.5. Efektywność finansowa instalacji fotowoltaicznej 123 kWp
	6. Podsumowanie
	7. Załączniki
	8. Spis rysunków

	D:\Dropbox\www.dotacje-ue.com.pl\Kogeneracja\Oryginały\13 Pompa ciepła, fotowoltaika i nie tylko - załączniki.docx

