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„Robię w swoim
zawodzie
TO CO LUBIĘ”

TRENDER 2021
PRZYZNANY!

Tomasz Zubilewicz
osobowością medialną
odnawialnych źródeł energii!

Tomasz Zubilewicz,

Robię w swoim zawodzie to, co lubię, często z pożyt-

prezenter telewizyjny

kiem dla innych, i ciągle dowiaduję się o czymś nowym.
A rodzaj wykonywanej pracy umożliwia mi przekazywanie ważnych zagadnień i moich spostrzeżeń wielu, wielu
Polakom. Do czego zmierzam? Próbuję przekonać niedowiarków: mamy kłopot z klimatem, nie tylko w Polsce, ale
na całej kuli ziemskiej. Tak, to prawda, że klimat na kuli
ziemskiej ulegał zmianom, zmienia się nadal i będzie się
zmieniać. Problem w tym, że od kilkudziesięciu lat zmiany
w klimacie zachodzą szybko, za szybko. Przyczyną gwałtownych zmian w atmosferze jest człowiek. Konkretne
działania związane z ochroną klimatu musi podejmować
każdy z nas. Musimy sobie uświadomić problem zagrożenia! Edukacja jest potrzebna na każdym poziomie nauczania, edukacja i przekonujące przykłady. Dlatego jestem
zwolennikiem Odnawialnych Źródeł Energii, namawiam
znajomych do budowania domów energooszczędnych,
w swoim domu dbam o efektywność energetyczną, robię
sobie zdjęcia przy elektrycznych autobusach w poszczególnych miastach. Przekonuję do tego, że pogoda w następnych latach zależy od nas samych.
Moje zamiłowania do poznawania przyrody i pogody
zaczęły się już w czasach szkolnych, kiedy to w ramach
obozów harcerskich bardzo dużo jeździłem na Mazury. To
przełożyło się na wybór kierunku moich studiów – geografia na Uniwersytecie Warszawskim. A to pozwoliło mi jeszcze bliżej poznać otaczający nas świat i zależności, jakie
nim rządzą. Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, jak istotną
rzeczą jest środowisko naturalne, bo już w latach 80. mówiło się, że mamy kłopot z klimatem. Dzisiaj ten problem
stał się ogólnoświatowy. W telewizji, w której pracuję,
miałem możliwość zgłębienia tematów związanych z pogodą, ale zdecydowałem się również, żeby pójść dalej, by
podejmować tematy związane z ochroną klimatu.
Z ekipą redakcji GLOBEnergia połączyły mnie odnawialne źródła energii, a także temat efektywności energetycznej. Jak budować domy, które będą zużywały mało
energii? Jak pozyskać energię tak, żeby to było działanie
zrównoważone dla środowiska? Te tematy zacząłem realizować poprzez program Dobre Klimaty. Przygotowywałem
też produkcje na takie zagadnienia dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udało
mi się przez te lata spotkać niesamowitych pasjonatów,
poznałem grono wyjątkowych ludzi – odważnych, by po-
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dejmować prośrodowiskowe decyzje i mądrych, by umieć
je realizować. Sam jestem prosumentem, dumnym właścicielem instalacji działających w oparciu o odnawialne
źródła energii: kolektory słoneczne, pompa ciepła, fotowoltaika. Mam w swoim dorobku wiele doświadczeń
i wspomnień, wszystko właśnie za sprawą pracy nad produkcjami związanymi z energią – wyjazd na sam szczyt
turbiny wiatrowej i nadawanie prognozy pogody z gondoli usytuowanej na wysokości 98 m, na wyspie Wolin,
z pięknym widokiem na Morze Bałtyckie. Albo produkcja
filmowa na terenie największej w Europie farmie kolektorów słonecznych. To były jedne z takich ekstremalnych
programów, które na zawsze zapamiętam.

Tytuł Trendera 2021 to dla mnie zwieńczenie
dotychczasowego dorobku zawodowego w zakresie
działalności proklimatycznych. To też szczyt umiejscowienia mnie w gronie ekspertów, którzy w poprzednich latach zostali odznaczeni tym tytułem.

Cieszę się, że możemy współpracować, że nasze działania związane z ochroną klimatu nie pójdą na marne.
Jestem dumny z każdego zrealizowanego programu,
z każdej nowej znajomości, bo po każdym wychodzę
z pozytywną energią, bogatszy o wiedzę i doświadczenie. Żyję blisko z branżą, bo to dzięki ludziom z branży
odnawialnych źródeł energii mam, nad czym pracować,
mam co pokazywać i szerzyć te dobre klimaty.
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Główne kierunki i tendencje globalnej polityki
klimatycznej – wnioski po COP26?
W dniach 31 października 2021 – 12 listopada 2021 roku
w Glasgow w Wielkiej Brytanii odbył się Szczyt KlimaLidia Wojtal,
Ekspertka
ds. polityki
klimatycznoenergetycznej,
Agora
Energiewende

tyczny – COP26, który zgromadził przedstawicieli prawie
wszystkich krajów świata. Spotkano się w jednym celu –
by przyspieszyć działania na rzecz realizacji celów Porozumienia Paryskiego z 2015 roku i Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Podczas
Szczytu omówiono główne kierunki i tendencje globalnej
polityki klimatycznej. Jakie wnioski płyną po tegorocznym
spotkaniu?

JAKIE CELE NA 2030 R.?
Podczas COP26 w Glasgow każde z państw zostało zobowiązane do przedstawienia swoich nowych, wyższych
celów redukcyjnych na 2030 r. Do tej pory takie plany zostały przedłożone przez większość, bo ponad 150 państw.
Pozytywną informacją jest to, że z wyjątkiem Indii, wszyscy najwięksi emitenci zaktualizowali swoje cele klimatyczne. Niestety – to nie wystarczy. Zsumowane cele zgłoszone przez państwa nie dają oczekiwanego wyniku, który
spowodowałby zahamowanie wzrostu średniej tempera-
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tury na Ziemi. O ile te cele nie zmienią się na wyższe, to

Już w 2015 roku podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu była mowa o tym, że emisje gazów cieplarnianych
w skali globalnej muszą zostać gwałtownie zredukowane.
Pojawiły się również postulaty, by wdrożyć działania, które doprowadzą do tego, że w drugiej połowie trwającego
stulecia, świat osiągnie neutralność klimatyczną. W jaki
sposób ma to zostać zrealizowane? Każde państwo, co
pięć lat – poczynając od roku 2020, powinno przedstawiać
nowe, coraz wyższe cele klimatyczne. Z powodu pandemii
realizacja tego zobowiązania została przesunięta na 2021
rok. Drugim celem Porozumienia Paryskiego jest adaptacja do zmian klimatu. W jego ramach każde z państw
powinno przygotowywać swoje plany adaptacji, które są
wdrażane na poziomie krajowym. Kolejnym celem było
przekierowanie inwestycji na niskoemisyjny rozwój. Konsekwencją tego trzeciego celu jest obecna dyskusja o tym,
jak zdefiniować niskoemisyjny rozwój i jakie technologie
w jego ramach mogą być wspierane.

w zależności od przyjętej metody obliczeń przewiduje się,
że wzrost temperatury do końca obecnego stulecia z pewnością przekroczy docelowe 2°C i wyniesie od 2,4 do 2,7°C.

DŁUGOTERMINOWE CELE
NEUTRALNOŚCI
Wspomniane wcześniej Porozumienie Paryskie zaprasza państwa do przedstawienia długoterminowych celów
neutralności klimatycznej. Warto podkreślić, że nie jest to
obowiązek sensu stricte. Mimo tego, chociażby w ubiegłym roku, Chiny złożyły ważną deklarację, że do 2060 roku
emisje dwutlenku węgla w tym państwie zostaną wyzerowane. Wpłynęło na to nie tyle samo Porozumienie, co
międzynarodowa presja, a także chęć przewodzenia w wyścigu technologicznym dążącym do dekarbonizacji. Ta tendencja do włączania się w globalny trend dekarbonizacyjny jest niezaprzeczalna. Już 74 państwa zgłosiły takie cele,
do których dołączyły liczne firmy z sektora prywatnego.

W 2018 roku odbył się COP24 – szczyt klimatyczny
w Katowicach, podczas którego uzgodniono, które państwa, w jaki sposób i w jakim stopniu mają zrealizować
założenia przyjęte w Porozumieniu Paryskim. Do tej pory
udało się dopracować wiele z ramowych celów tego porozumienia, ale kilka z nich zostało bez rozstrzygnięcia. Te
cele to: globalny system handlu emisjami, długość okresów zobowiązań oraz formularze dla raportowania emisji.
Uzgodnienia w tych sprawach zostały przeniesione na
szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow.

Warto dodać, że docelowe daty osiągnięcia celów
neutralności klimatycznej różnią się w zależności od państwa i jego historycznego wkładu w wywołanie kryzysu
klimatycznego. Przykładowo, Niemcy zadeklarowały, że
taką neutralność osiągną do 2045 roku. Indie zakładają osiągnięcie neutralności, a konkretnie wyzerowanie
emisji dwutlenku węgla, do roku 2070. Te różnice wynikają z historycznych zobowiązań oraz czasu rozpoczęcia
industrializacji powodującej emisje gazów cieplarnianych
i – co za tym idzie – powodujących zmiany klimatu. W tym
kontekście państwa wcześniej uprzemysłowione powzięły
zobowiązanie przewodzenia globalnym wysiłkom dekarbonizacyjnym.
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DEKLARACJE
Pomysłem prezydencji brytyjskiej na zwiększenie poziomu ambicji klimatycznej podczas COP26 są deklaracje
mające za zadanie zacieśnienie współpracy przy dekarbonizacji określonych sektorów. Wśród nich znalazła się między innymi deklaracja węglowa – odchodzenia od wykorzystywania i finansowania węgla w światowej gospodarce.
Podpisało się pod nią 46 państw oraz inne organizacje
i władze lokalne – łącznie ponad 190 podmiotów. Oprócz
tego, niektóre państwa podpisały się pod deklaracją zakończenia inwestycji we wszystkie paliwa kopalne. Wśród
wielu innych deklaracji pojawiły się również takie, które
dotyczyły ograniczenia emisji metanu, ograniczenia wylesiania, a także finansowy sojusz na rzecz celów Net Zero.
Kolejnym ważnym elementem tegorocznego Szczytu
Klimatycznego była tak zwana Agenda Przełomów. Dotyczy ona pięciu obszarów: elektromobilności, wodoru,
czystej energii, stali i rolnictwa. Jeśli prace nad tymi obszarami będą kontynuowane – a wiele wskazuje na to, że
tak będzie, bo w ich monitoring zaangażowana została
Międzynarodowa Agencja Energii, to w przyszłości mogą
one faktycznie doprowadzić do znacznego przyspieszenia
obniżenia emisji w powyższych sektorach.

GLOBALNY SYSTEM
HANDLU EMISJAMI

węglowych oraz wycofywaniu się z subsydiowania paliw
kopalnych. Jest to pierwszy tego rodzaju zapis w ramach
globalnych negocjacji klimatycznych. Wskazując na potrzebę odejścia od konkretnego paliwa kopalnego – czyli
węgla, rządy wszystkich państw świata dają jasny sygnał,
że kończy się czas rozwoju opartego o wysokoemisyjną
energię i związane z tym produkty.
Kolejnym istotnym elementem decyzji przyjętych na
COP26 jest wezwanie, by już za rok na COP27 państwa
przedłożyły wyższe cele na 2030 r. Taka decyzja została
podjęta, gdyż dotychczasowe cele na 2030 r. nie były wystarczające, by skutecznie zahamować wzrost temperatury Ziemi poniżej 2°C.
Warto również wspomnieć o decyzji ws. podwojenia, w perspektywie 2025 roku, finansowania adaptacji
w państwach rozwijających się oraz prowadzenia rozmów
o nowym, zbiorczym celu finansowania klimatycznego.
Ostatnią kwestią była decyzja o intensyfikacji rozmów
w sprawie wdrażania mechanizmu szkód i strat, który ma
pomóc tym państwom, które nie są w stanie zaadaptować
się do zwiększających się zmian klimatu powodujących
coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe i mogą tylko liczyć straty finansowe z nich wynikające. Polski jeszcze to
nie dotyczy, ale niewykluczone, że w przeciągu 20–30 lat
będziemy musieli się coraz częściej z takimi sytuacjami
mierzyć.

WNIOSKI

Podczas COP26 w Glasgow udało się donegocjować to,
na co zabrakło czasu w Katowicach. Jedną z tych kwestii
są zasady funkcjonowania globalnego systemu handlu
emisjami. W tym nowym systemie standardy generowania i rozliczania kredytów redukcyjnych zostały znacząco
podwyższone. Jest to o tyle ważne, że wraz z ogłaszaniem
celów Net Zero przez coraz liczniejsze podmioty – i to nie
tylko państwowe, ale też prywatne, zapotrzebowanie na
takie kredyty może znacząco wzrosnąć.
Kolejny element to długość okresu zobowiązań. Co pięć
lat wszystkie państwa powinny przedstawiać swoje plany
na okres 10 lat. Udało się również uzgodnić formularze
do raportowania emisji, które pozwolą na zweryfikowanie,
czy faktycznie cele redukcji emisji w poszczególnych państwach są realizowane zgodnie z planem.
Decyzja, która została przyjęta bez sprzeciwu żadnego
z państw na świecie i która jest jednym z najważniejszych
postanowień podczas COP26, wiąże się z przyspieszeniem
rozwoju i dystrybucji czystych technologii, przy jednoczesnym stopniowym eliminowaniu szkodliwych mocy

Wyniki szczytu COP26 wyraźnie wskazują, że globalna
agenda klimatyczna nie spowalnia – i to pomimo światowego kryzysu pandemicznego i energetycznego. Sukces
COP26 obejmujący globalne plany na znaczące redukcje
emisji do 2030 r., wyzerowanie emisji w horyzoncie długoterminowym, odchodzenie od węgla oraz dodatkowe,
dobrowolne inicjatywy sektorowe, daje nadzieję na osiągnięcie celów klimatycznych.
By to jednak doszło do skutku, konieczne jest zwiększenie wysiłku na rzecz zaplanowania i wdrożenia polityk
redukcyjnych w każdym z państw świata. Dzięki zaawansowanym pracom nad pakietem FitFor55, UE ma w tym
zakresie zdecydowaną przewagę, choć i tutaj z pewnością
nie obędzie się bez turbulencji. Podobnie bowiem, jak
w globalnych negocjacjach klimatycznych, tak i na poziomie UE konieczne jest znalezienie kompromisów pomiędzy szerokim spektrum politycznym i gospodarczym
reprezentowanym przez poszczególne państwa i ich negocjatorów w Radzie UE.
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Jaki jest rynek pomp ciepła w Polsce?

Paweł
Lachman,
Prezes Zarządu
Polskiej
Organizacji
Rozwoju
Technologii
Pomp Ciepła,
Koordynator
POBE

Rynek pomp ciepła w Polsce cały czas rośnie bardzo

mów dotacyjnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

dynamicznie, a prognozy na koniec 2021 roku są bardzo

ska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wprowadzenie

dobre. Wiele wskazuje na to, że polski rynek pomp ciepła

programu priorytetowego „Moje Ciepło” dla nowych bu-

powietrze-woda będzie rynkiem numer 3 w Europie, zaraz

dynków w lepszym standardzie – wyższym niż określają

po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dla porównania, jesz-

to Warunki Techniczne 2021. Uruchomienie dofinanso-

cze 3 lata temu Polska była ósmym rynkiem w Europie,

wania dla nowych budynków z pompami ciepła powinno

a w 2020 roku piątym.

pozytywnie wpłynąć na sytuację gruntowych pomp ciepła.
Myślę, że wyższe dofinansowanie, które wynika z analiz

Jako Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp

kosztowych, wzmocni tę grupę produktową. Czekamy na

Ciepła spodziewamy się, że 2021 rok zakończy się lekką

uruchomienie programu w I połowie 2022 roku. Według

stagnacją w sprzedaży gruntowych pomp ciepła i blisko

zapowiedzi, gruntowe pompy ciepła w nowych domach

190–200-procentowym – spektakularnym – wzrostem ryn-

zostaną dofinansowane na poziomie 30% kosztów kwali-

ku pomp powietrznych. Wszystko wskazuje na to, że liczba

fikowanych – nie więcej niż 21 tys. zł. To nie są małe kwoty.

sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda na koniec

W kontekście rozwoju gruntowych pomp ciepła warto też

2021 roku będzie wynosić około 80 tysięcy urządzeń. Jesz-

zaznaczyć, że ich dofinansowanie przekłada się na promo-

cze niedawno przewidywaliśmy, że ta liczba będzie wyższa

cję local content, który w całych systemach opartych o te

o kilka tysięcy. Powodem zrewidowania oczekiwań oka-

urządzenia wynosi znacznie powyżej 50%.

zał się czwarty kwartał, w którym pojawiły się problemy

SPLIT CZY
MONOBLOK?

z dostawami urządzeń i ich produkcją, przy jednoczesnym
bardzo dużym popycie w Europie. Pożar dużej fabryki półprzewodników doprowadził do problemów z dostępnością
mikroprocesorów we wszystkich branżach, w tym produ-

Powietrzne pompy ciepła odznaczają się spektakular-

centów urządzeń grzewczych. Początkowo ten problem zo-

nymi wzrostami sprzedaży, znacznie wyższymi niż grun-

stał zaobserwowany w przemyśle motoryzacyjnym. Szybko

towe pompy ciepła. W tej grupie produktowej mamy dwa

się okazało, że nie dotyczy on tylko motoryzacji. Problem

najbardziej popularne typy urządzeń: pompy ciepła typu

z dostępnością półprzewodników tak samo odbił się na

split i pompy ciepła typu monoblok. W 2020 roku propor-

produkcji urządzeń grzewczych – pomp ciepła czy kotłów

cja sprzedaży monobloków do splitów w Europie wynosiła

gazowych, doprowadzając po prostu do istotnych braków

1:1. W Polsce w 2021 roku szacujemy, że około 30% sprze-

urządzeń na rynku.

dawanych powietrznych pomp ciepła to monobloki, a pozostała część to splity. Jeszcze niedawno ta proporcja była

PERSPEKTYWA NA
KOLEJNE LATA

znacznie większa na korzyść pomp ciepła typu split i wynosiła więcej niż 3:1. To oznacza, że na każde cztery montowane pompy ciepła, trzy z nich były pompami ciepła

To już pewne, że rok 2021 zakończy się kolejnym rekor-

typu split. Rynek się jednak zmienia – pojawiają się nowe

dem sprzedażowym. Co będzie dalej? Spodziewam się, że

konstrukcje, nowe czynniki chłodnicze i nowe rozwiązania

dynamika wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce nieco

technologiczne. W momencie, gdy rośnie wykorzystanie

spadnie. Myślę, że w wariancie optymistycznym wzrost

naturalnych czynników roboczych, rośnie też rynek pomp

rynku wyniesie około 50%, a w wariancie bazowym

ciepła typu monoblok. Trudno jednak jednoznacznie wyro-

około 40%. Patrząc na liczby bezwzględne, oznacza to

kować, która z tych technologii będzie się rozwijać bardziej

przekroczenie 100 000 sprzedanych pomp ciepła typu

dynamicznie. Widzę sporo alternatywnych kierunków, któ-

powietrze-woda w ciągu przyszłego roku. Warto jednak

re mogą spowodować spore zmiany rynku w tym segmen-

dodać, że ostateczny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce

cie urządzeń.

będzie zależał również od uruchamiania nowych progra-

62

Dokąd zmierza rozwój technologii pomp ciepła?

Zmiany technologiczne w pompach ciepła są związane
z rozszerzeniem obszarów, w których mogą one działać.

coraz wyższą temperaturą w pompach ciepła idzie też konieczność wykorzystywania nowych kompresorów.

Pompy ciepła nadają się do nowych, starszych i wieloro-

HAŁAS I DESIGN

dzinnych budynków, ale też do przemysłu czy do ciepłownictwa. Te ostatnie, to właśnie główne kierunki, w których
zmierza rozwój technologiczny pomp ciepła.

Świat naukowców i technologów cały czas podejmuje
próby skonstruowania jednostek, które będą generowały

Już w starszych budynkach, bez termomodernizacji,

jak najmniej hałasu. Jest to szczególnie związane z dyna-

można zauważyć pewne dążenie do zasilania coraz wyż-

micznie rozwijającym się rynkiem powietrznych pomp cie-

szymi temperaturami. Przemysł czy ciepłownictwo, będzie

pła. Znam już przykład, w którym jednej ze znanych firm

wymagało jeszcze wyższych parametrów, znacznie powy-

produkujących kompresory, udało się obniżyć poziomu

żej 100°C. Czy pompy ciepła sprostają takim wymaganiom?

hałasu nawet do 10 dB. To jest naprawdę bardzo duże

Tak, już w tej chwili te urządzenia bez większych proble-

osiągnięcie i wiąże się z możliwością rozszerzenia rynku

mów osiągają temperatury zasilania na poziomie 180°C.

pomp ciepła w miastach i wykorzystania ich w miejscach,

Są też takie zastosowania, w których pompy ciepła mogą

w których jest bardzo gęsta zabudowa. Tam potrzebujemy

osiągać temperatury na poziomie 250°C. Jaki jest więc

urządzeń, które są naprawdę bardzo ciche.

wyraźny trend? Zastosowanie pomp ciepła nie tylko w domach, ale w wielu innych dziedzinach.

CZYNNIKI CHŁODNICZE
W kontekście rozwoju całych układów chłodniczych

Aspekt, który można połączyć z pewnym technologicznym rozwojem pomp ciepła i który jest brany coraz bardziej na poważnie, to estetyka. Ostatnio w wielu firmach
na wokandę trafiła kwestia estetyki i designu – to widać.
Coraz więcej pomp ciepła jest po prostu ładnych.

można zaobserwować, że rynek idzie coraz bardziej w kie-

INSTALACJE

runku tak zwanych „low GWP”, czyli czynników roboczych
o niskim Global Warming Potential – niskim potencjale
powodowania globalnego efektu cieplarnianego. Nad-

Bardzo istotnym wyzwaniem w kontekście rozwoju

chodzi era czynników, które mają możliwie neutralne od-

rynku, które może się wydawać nawet banalne, ale które

działywanie na środowisko. Na końcu tej drogi zobaczymy

zdecydowanie wymaga usprawnienia, jest oczywiście pro-

producentów, którzy będą wykorzystywać tylko tak zwane

ces instalacji, który w przyszłości musi zostać uproszczony.

naturalne czynniki robocze. Jako przedstawiciela takich

Absolutnie konieczna jest również digitalizacja. Umożliwi

czynników już teraz można wyróżnić propan – termodyna-

ona szybsze instalowanie urządzeń, co może być istotne

micznie bardzo obiecujący, ale niestety wybuchowy i ła-

w kontekście popularyzacji pomp ciepła i ograniczonych

twopalny czynnik.

możliwości instalacyjnych odpowiednio wykwalifikowanych firm wykonawczych. Kolejnym krokiem może być też

Nie tylko termodynamika czynników roboczych jest

samooptymalizacja pomp ciepła. Tego typu elementy są

ważna – pewnym trendem jest również zmniejszanie ich

na pewno dobrą ścieżką rozwojową i będą musiały się wy-

ilości wykorzystywanej przez urządzenie. Ten zabieg jest

darzyć. W efekcie może to spowodować, że pompy ciepła

wskazany dla każdej pompy ciepła, a dla propanu szcze-

staną się dużo tańsze w produkcji, ale też w instalacji. Bo

gólnie.

wszystko jedno, jak dobra ekologicznie jest technologia –
jeżeli nie będzie się opłacać odbiorcom indywidualnym, to

Aby można było urzeczywistnić te kierunki rozwoju,
potrzebne są albo nowe komponenty, albo takie, które

będzie miała duże problemy, żeby została szeroko zaimplementowana.

jeszcze w tej chwili nie są bardzo szeroko rozpowszechnione. Przykład – asymetryczne wymienniki ciepła. Za
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Hybrydowe pompy ciepła
– szybka odpowiedź na termomodernizację budynków
W Polsce istnieje około pięć milionów budynków, któMaciej Czop,
Prezes Zarządu
Immergas
Polska Sp. z o.o.

re posiadają bardzo niski, niski lub średni standard izolacyjności cieplnej. Dwa miliony z nich, to tzw. wampiry
energetyczne – budynki kompletnie nieocieplone i maksymalnie energochłonne. Dodajmy do tego nieefektywne
źródła ciepła, którymi są ogrzewane i które wpływają na
zanieczyszczenie powietrza w Polsce.

RYNEK HYBRYDOWYCH
POMP CIEPŁA
Choć o hybrydowych pompach ciepła mówi się rzadziej
niż o tradycyjnych urządzeniach, które jako źródło szczytowe wykorzystują grzałkę elektryczną, to ten rynek również
cały czas się rozwija. Aktualnie w Europie pracuje około 80

W perspektywie najbliższych 10 lat wszystkie te budynki powinny zostać poddane termomodernizacji. Zobaczmy,
więc, jaki mamy punkt startowy: 2 miliony budynków do
termomodernizacji w ciągu 10 lat to 200 tysięcy termomodernizowanych budynków rocznie, czyli 1 000 budynków dziennie, zakładając 200 dni roboczych w ciągu
roku. To jest niewykonalne.

000 hybrydowych pomp ciepła. Według danych EHI, w kilku europejskich krajach jak na przykład Włochy, Niemcy,
Holandia czy Wielka Brytania, między 2018 a 2020 nastąpił ponad dwukrotny wzrost rynku tych urządzeń. Warto
zaznaczyć, że w Holandii w dynamicznym rozwoju rynku
hybrydowych pomp ciepła na przestrzeni ostatnich dwóch
lat pomogły zmiany legislacyjne. Według danych PORT
PC, organizacji, która dostarcza dane do EHI, w 2020 roku

Nasz pomysł na ten problem to wykorzystanie hybrydowej pompy ciepła, która łączy w sobie pompę ciepła
typu split i kondensacyjny kocioł gazowy. Jest to zintegrowane i w pełni zautomatyzowane ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na wymianę źródła ciepła, bez konieczności przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji
budynku. W hybrydzie pompa ciepła jest podstawowym
źródłem energii, a kocioł kondensacyjny włącza się w momencie dużego zapotrzebowania na energię cieplną, czy
to związaną z ogrzewaniem budynku, czy z potrzebą przygotowania ciepłej wody użytkowej.

w Polsce zainstalowano 400 hybrydowych pomp ciepła.
Największym rynkiem są Włochy, gdzie w 2020 roku zamontowano 14 000 urządzeń.

HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA
– DO JAKICH BUDYNKÓW?
Zgodnie z pakietem Fit for 55, cała Europa będzie dążyła do tego, by do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych co najmniej o 55% w porównaniu z poziomem
z 1990 roku. Wykorzystanie hybrydowej pompy ciepła,
w starszych budynkach z kotłami opalanymi aktualnie paliwami stałymi, pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego

JAK TO DZIAŁA?

przy dużo niższej emisji i bez konieczności przeprowadze-

Hybrydowa pompa ciepła to dwa osobne źródła energii zintegrowane w jednym urządzeniu. Jego automatyka
skonstruowana jest tak, aby użytkownik, biorąc pod uwagę ceny i efektywność określonego źródła ciepła, mógł
zdefiniować, w którym momencie powinna pracować
pompa ciepła, a w którym kocioł kondensacyjny. Użytkownik może ustawić na sterowniku, żeby – przykładowo – przy
-5 st. C lub przy -10 st. C pompa ciepła przestawała pracować, a włączał się wtedy kocioł kondensacyjny. Przy określonej temperaturze pompa ciepła przełącza się automatycznie, dzięki zintegrowanej automatyce. Oszczędności,
które użytkownik dostrzeże na rachunkach dzięki takiemu
rozwiązaniu, mogą wynieść nawet do 40%.

nia gruntownej modernizacji.
Hybrydowe pompy ciepła można wykorzystywać jednak nie tylko do modernizowanych budynków. Hybrydy
mogą być z powodzeniem stosowane w nowych budynkach. Widać to po rosnącym zainteresowaniu inwestorów
tym rozwiązaniem. Coraz więcej konsumentów chciałoby
mieć w budynku dwa źródła ciepła, a nawet trzy, gdyby
policzyć fotowoltaikę. To świadomi inwestorzy, którzy
chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i chociaż trochę
uniezależnić się od wahań cen energii. To również osoby,
które zdają sobie sprawę, jak ważna jest jakość powietrza,
którym oddychamy. Bo to przecież nasze wspólne dobro
i wszyscy powinniśmy o nie dbać.

64

Budynki wielorodzinne skazane na
ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie budynków wielorodzinnych jest tematem
poruszanym stosunkowo rzadko. Dużo częściej mówi się

zmienimy: ogrzanie budynku niższą temperaturą generuje
niższe koszty.

o budynkach jednorodzinnych, a więc o urządzeniach
grzewczych o stosunkowo małych mocach. Tymczasem

W budynkach wielorodzinnych, które zostały zaprojek-

wielkimi krokami zbliża się moment, w którym dewelo-

towane z myślą o grzejnikach wysokotemperaturowych,

perzy będą musieli się zmierzyć z wyzwaniem, które przy-

trudno dobrać pompę ciepła. Z drugiej strony dobór grzejni-

szło wraz z nowymi Warunkami Technicznymi 2021. Będą

ków średniotemperaturowych o dużo większej powierzchni,

musieli wziąć na wokandę trendy, które już funkcjonują

również nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Niestety

w społeczeństwie, a także pewną „modę na ekologię”. Tym

pomieszczenie umeblowane potężnym grzejnikiem płyto-

samym będą zobowiązani wdrożyć ekologiczne rozwiąza-

wym nie będzie należało do najatrakcyjniejszych wizualnie

nia również w budynkach wielorodzinnych. Część dewelo-

– to po pierwsze. Po drugie – bardzo komplikuje się kwestia

perów już zwraca się do nas z pytaniem: „Jak to zrobić?”.

funkcjonalności pomieszczeń. To jest duży problem, o któ-

Widzimy, że deweloperzy chcieliby stawiać budynki, które

rym jeszcze cały czas mało się rozmawia. Trzeba uświado-

są wyposażone w ekologiczne, niskoemisyjne rozwiąza-

mić deweloperom i architektom, którzy projektują budynki

nia grzewcze, ale mają jeden podstawowy problem – naj-

wielorodzinne, że powinni rozważać inne – niskotempera-

bardziej popularnymi odbiornikami ciepła, które stosują

turowe odbiorniki ciepła. Mowa oczywiście o ogrzewaniu

w swoich budynkach są wysokotemperaturowe grzejniki

płaszczyznowym, a w tym wypadku konkretnie ogrzewaniu

płytowe.

podłogowym.

OGRANICZONA POWIERZCHNIA
Powierzchnie w mieszkaniach znajdujących się w bu-

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
– JEDYNA OPCJA W BUDYNKACH
WIELORODZINNYCH?

dynkach wielorodzinnych zwykle nie są duże. W konsekwencji, dobierany grzejnik, czyli odbiornik ciepła w tych

Niestety ogrzewanie ścienne w budynkach wieloro-

pomieszczeniach, nie może być duży. W ramach kompro-

dzinnych w dużej części przypadków się nie sprawdzi.

misu dobierane są grzejniki wysokotemperaturowe, które

Wynika to z faktu, że nowi nabywcy takich budynków

pracują na wysokim parametrze wody na zasilaniu. W mo-

często chcą zmieniać ich aranżację i wykorzystanie prze-

mencie, gdy deweloper decyduje, by zamiast kotła gazo-

strzeni. Przy ogrzewaniu ściennym przestawienie ściany

wego, olejowego lub węzła cieplnego, które były uwzględ-

albo przesunięcie drzwi może się okazać niemożliwe. Przy

nione w projekcie, zamontować pompę ciepła, pojawia się

ogrzewaniu podłogowym ten problem również występuje,

pewien problem. Dlaczego problem? Bo instalacja jest za-

ale jest łatwiejszy do rozwiązania. W efekcie, deweloper,

projektowana pod kątem wysokich parametrów, które nie

który chce zbudować ekonomiczny i ekologiczny budynek

są do końca odpowiednie dla pracy pompy ciepła.

wielorodzinny jest poniekąd skazany na ogrzewanie podłogowe. Drugim rozwiązaniem są klimakonwektory, których

Trendy współczesnego budownictwa mówią o tym, by

zaletą jest to, że mogą być wykorzystywane również do

dążyć do jak najniższych temperatur, które pozwalają na

chłodzenia pomieszczeń. Ich wadą jest natomiast element

ogrzanie budynku. Im niższe temperatury są wykorzysty-

mechaniczny – wentylator, który może powodować szum

wane, tym bardziej ekonomiczny i ekologiczny jest budy-

w pomieszczeniach.

nek. Większość pomp ciepła, które funkcjonują na polskim,
europejskim i światowym rynku, to urządzenia, które są

Istnieje również opcja, aby nie zmieniać projektu i do

nisko lub średnio temperaturowe. Pomimo tego, że wy-

budynku, w którym planowano zamontować grzejniki wy-

korzystanie nowych czynników chłodniczych, jak na przy-

sokotemperaturowe, zastosować je i zasilać mimo wszyst-

kład coraz popularniejszego propanu, pozwalają pracować

ko pompą ciepła. Należy się w tym przypadku liczyć z gor-

pompie ciepła na wyższych parametrach, to prawda jest

szymi parametrami pracy urządzenia i wyższymi kosztami

taka, że zawsze niskie temperatury pracy będą się wiąza-

eksploatacyjnymi.

ły z bardziej energooszczędnym ogrzewaniem. Tego nie
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Podążanie za Słońcem – kaprys czy konieczność?
ALGORYTMY

Szukając rozwiązań, które zwiększą uzyski energii proPaweł
Wiktorowicz,
Corab Sp. z o.o.

dukowanej przez farmy fotowoltaiczne, wielu inwestorów
zastanawia się nad wykorzystaniem systemów nadążnych.
Do tej pory ten temat nie był zbyt często poruszany w Polsce, między innymi ze względu na mity, które wokół niego
narosły, a także ze względu na brak dostępnych technologii. Chciałbym obalić mit, który mówi, że w naszej szerokości geograficznej stosowanie trackerów jest nieopłacalne
ze względu na niewielkie zyski energii. Czy konstrukcje
nadążne, tzw. trackery, mogą mieć zastosowanie w Polsce?
Absolutnie tak! Gdyby tak nie było, to duże fundusze inwestycyjne w ogóle nie interesowałyby się tym tematem,
ale… spójrzmy na wyniki badań.

Zwykle producenci posługują się dwoma podstawowymi algorytmami, które pozwalają śledzić drogę Słońca
w ciągu dnia. Pierwszy z nich to tak zwany algorytm różnicowy, który wymaga zastosowania dodatkowych czujników
promieniowania, które pozwalają na dostosowanie systemu do danej sytuacji, np. rozproszonego światła w zimie,
w krótkim czasu.
W naszym produkcie zastosowaliśmy jednak algorytm
astronomiczny. Dzięki niemu z góry wiemy, jak system będzie podążał za słońcem w ciągu dnia w danym miesiącu. Taki algorytm wiąże się z nieco mniejszymi uzyskami

WIĘKSZE UZYSKI

energii niż algorytm różnicowy, ale jest mniej podatny na

Corab, jako producent konstrukcji montażowych, we
współpracy z Państwową Akademią Nauk oraz Instytutami Badawczymi, cały czas bada wykorzystanie trackerów
w polskich warunkach geograficznych. Po wielu miesiącach testów opracowaliśmy nowy produkt – konstrukcję
przeznaczoną do systemów nadążnych, która pokazuje, że
z powodzeniem takie instalacje mogą powstawać również
w Polsce. Mowa oczywiście o trackerach jednoosiowych.
Dlaczego? Tracker dwuosiowy pozwala na osiągnięcie
niewiele większych uzysków energii od trackera jednoosiowego, a wiąże się z wyższymi kosztami budowy, a także
dużo większą złożonością techniczną. Wybór trackerów
jednoosiowych jest więc oczywisty. Przyjrzyjmy się jednak,
z jakimi korzyściami się wiąże.

błędy systemowe czy zabrudzenia. Jest też mniej podatny
na puste przebiegi systemu, które zdarzają się w szczególności w naszej szerokości geograficznej. Unikamy tym
samym sytuacji, w których system prostuje się, reagując
na chwilowe zacienienie, po czym wraca do optymalnego położenia. To czas stracony, który naszym zdaniem jest
nie do odzyskania. Z tego względu w polskich warunkach
klimatycznych postawiliśmy na algorytm astronomiczny,
którego zastosowanie jest bardziej uzasadnione.

KONTROLE SYSTEMÓW
NADĄŻNYCH
Niewielkie uzyski to nie jedyny mit, który krąży wokół
stosowania trackerów w instalacjach fotowoltaicznych.

Gdybyśmy porównywali system wolnostojący, skierowany na południe, o stałym kącie nachylenia i oparty
o moduły monofacjalne, do jednoosiowego systemu nadążnego opartego o te same komponenty, to okazałoby
się, że instalacja nadążna pozwala na 20% większe uzyski energii. Gdybyśmy porównali te instalacje, ale oparte
o moduły bifacjalne, które są coraz częściej stosowane
na farmach fotowoltaicznych, a ich cena jest już niewiele
wyższa niż modułów monofacjalnych, to okazałoby się, że
instalacja w systemie nadążnym jest w stanie wyprodukować nawet o 30% więcej energii. To wyniki badań, które
zostały potwierdzone przez niezależne instytuty badawcze.
Oczywiście trzeba zaznaczyć, że wiele zależy od projektu,
lokalizacji oraz zastosowanego algorytmu śledzenia Słoń-

Często przeciwnicy stosowania systemów nadążnych
zwracają uwagę na to, że zastosowanie dodatkowych elementów ruchomych powoduje, że instalacje wymagają dodatkowej kontroli i częstszych przeglądów, a tym samym
mogą częściej zawodzić inwestorów. Na pewno systemy
nadążne są bardziej złożone od standardowych konstrukcji,
które nie zawierają mechanizmów czy też automatyki, ale
trzeba podkreślić, że jest to rynek, który się rozwija. Cały
czas powstają nowe urządzenia i systemy. Tworzą się także
firmy, które specjalizują się w tych rozwiązaniach. Można
więc powiedzieć z całą pewnością, że systemy nadążne są
coraz lepiej dopracowane.
Faktem jest, że systemy nadążne wymagają pewnej
kontroli, ale systemy standardowe również jej wymagają

ca.
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ze względu na zastosowaną elektronikę. Kontrola konstrukcji jest więc po prostu niewielkim rozszerzeniem skali
monitoringu na farmach fotowoltaicznych.

OPŁACALNOŚĆ
Mówiąc o opłacalności systemów nadążnych, zwykle
mamy na myśli systemy stosowane na farmach fotowoltaicznych. Nie wykluczamy zastosowania systemów na-

kosztowna. Przy większych instalacjach ten koszt jest już
zdecydowanie mniej odczuwalny. Opłacalność zastosowania trackerów wzrasta więc wraz ze zwiększeniem skali inwestycji. Zdarzają się jednak instalacje nadążne w gospodarstwach domowych. W Corab dobieramy konstrukcję pod
daną inwestycję, w zależności od jej wielkości, zastosowanych komponentów i lokalizacji. Tym samym jesteśmy
w stanie reagować na potrzeby klientów i dopasowywać
się do ich wymagań.

dążnych w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ale trzeba
pamiętać, że automatyka w nich stosowana jest dosyć

Czy energia może być inteligentna?

System elektroenergetyczny, w którym funkcjonujemy,
cały czas się zmienia. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zmienia się sposób wytwarzania energii. Zmienia
się także miejsce jej wytwarzania – pojawia się pojęcie
decentralizacji.
Aktualnie w Polsce jesteśmy na etapie, w którym nasycenie odnawialnymi źródłami energii osiągnęło poziom,
w którym potrzeba efektywnego wykorzystania energii
w miejscu jej produkcji stała się bardziej odczuwalna. Coraz częściej w branży mówimy o magazynowaniu energii.
Zanim jednak zaczniemy ją magazynować, musimy nauczyć się efektywnie ją wykorzystywać w urządzeniach,
którymi możemy sterować, a także wyznaczać profile
konsumpcyjne budynku. Dzięki temu energia zostanie wykorzystana w sposób zrównoważony, najtańszy i najmniej
obciążający sieć elektroenergetyczną. Produkowana energia będzie mogła stać się właśnie inteligentna.

WYKORZYSTANIE
INTELIGENTNEJ ENERGII
Osoby, które myślą o inwestycji w fotowoltaikę, zastanawiają się, w jaki sposób tę energię będą mogły wykorzystać. Ogrzewanie w teorii wydaje się najprostszym roz-

rzystania energii. Przykładem takiego zastosowania może
być klimatyzacja, która włącza się wtedy, gdy rolety są
zasunięte. Chłodzenie jest więc dobrym przykładem tego,
jak możemy wykorzystywać inteligentnie energię zarówno
w domu, jak i w firmach.
Innym przykładem może być produkcja ciepłej wody
użytkowej, a także szeroko rozumiane sterowanie oświetleniem. Zastosowanie optymalizatorów mocy również
może być sposobem na produkcję inteligentnej energii.
Dlaczego? Optymalizatory mocy zwiększają efektywność
instalacji fotowoltaicznych, poprzez zmniejszenie wpływu
czynników, które mogą powodować obniżenie uzysków
energii, np. zacienienia. Warto też dodać, że wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznych mogą bez problemu
dołączyć do swoich instalacji systemy, które pozwolą na
bardziej efektywne zarządzanie energią.
Idealna instalacja fotowoltaiczna, w której produkowana jest energia, jest oparta o falownik, który jest jej
mózgiem. W idealnej instalacji falownik jest urządzeniem,
które zarządza wieloma odbiornikami znajdującymi się
w budynku, a także samochodem elektrycznym czy magazynem energii, który poprawia elastyczność całego systemu.

wiązaniem, ale niestety w tym wypadku problem polega

MAGAZYNOWANIE
ENERGII

na tym, że energii do ogrzewania potrzebujemy wtedy,
kiedy uzyski z instalacji fotowoltaicznej są najmniejsze.
Fotowoltaika produkuje najwięcej energii w okresie letnim, a wtedy nikt nie potrzebuje jej do ogrzewania. Potrzebujemy jej jednak do chłodzenia. I to właśnie chłodzenie
może być dowodem na możliwość inteligentnego wyko-

Kolejnym krokiem w rozwoju inteligentnej energii powinno być jej magazynowanie, a w zasadzie inteligentne
magazynowanie energii. Inwestycja w magazyn energii
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zwiększa autokonsumpcję, a więc jest elementem klu-

punktu widzenia jesteśmy w stanie zaprojektować insta-

czowym. Trzeba jednak pamiętać, że sama inwestycja, to

lację wykorzystującą magazyn energii, który zgromadzi

dopiero pierwszy krok do szerszego spojrzenia na maga-

80–90% produkowanej energii. Niestety taka instalacja

zynowanie energii i wykorzystywanie nadwyżek produk-

nie miałaby uzasadnienia ekonomicznego. W tym miejscu

cji. Tu pada często pytanie o to, w jaki sposób zarządzać

pojawiają się wirtualne elektrownie, które będą kształto-

zmagazynowaną energią? Pamiętajmy, energia powinna

wać wykorzystanie energii i które będą agregować wielu

być wykorzystywana w sposób najbardziej racjonalny, przy

prosumentów w jednym miejscu, a więc przyczyniać się do

zachowaniu opłacalności ekonomicznej. Z technicznego

stosowania inteligentnej energii.

Wzrost cen surowców zaskoczył producentów
WZROST RYNKU PV

Od początku roku obserwujemy wzrost cen wszystkich
komponentów, które są wykorzystywane do produkcji moMarcin
Jędrachowicz,
Jinko Solar

dułów fotowoltaicznych. Sama cena krzemu, który jest najbardziej kosztotwórczym surowcem przy produkcji modułu
fotowoltaicznego, w ciągu ostatnich 6–7 miesięcy wzrosła
dwukrotnie. Dodatkowo zauważalne wzrosty cen dotyczą
srebra i aluminium. W 2021 roku wzrosły ceny praktycznie
wszystkich komponentów, z których składa się moduł fotowoltaiczny.

W opozycji do wzrostu cen, w 2021 roku nastąpił bardzo
dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego. Tak dużego
wzrostu jak w ostatnich trzech latach nie było od ponad
10 lat! Oczekiwany na koniec 2021 roku wzrost wynosi
ponad 20% w stosunku do 2020 roku! Co więcej, w 2022
roku oczekuje się wzrostu nowych mocy fotowoltaicznych
o kolejne 20%.

WZROST CEN MODUŁÓW
FOTOWOLTAICZNYCH

Tak dynamiczne wzrosty wiążą się z wyzwaniami. Producenci muszą zmierzyć się z tym, jak podołać wzrostom

Wzrost cen poszczególnych elementów przełożył się na
wzrosty cen całych modułów fotowoltaicznych. Na przestrzeni roku podwyżki osiągnęły skalę wzrostu na poziomie 30%. Na tego typu podwyżki producenci nie byli przygotowani, co odbiło się przede wszystkim na kontraktach
z europejskim klientem.

rynku, przy równoczesnym wzroście cen komponentów.
Z punktu widzenia producenta należy się zastanowić, jak
w tak szybkim tempie zwiększyć zasoby produkcyjne, podołać popytowi i dostarczyć wymaganą liczbę produktów
do Europy. Problem dotyczy również firm wykonawczych,
które muszą zmierzyć się z problemem realizacji tak dużej
liczby instalacji.

Umowy podpisywane na europejskim rynku są długofalowe, a klienci zobowiązują się na odbiór zamówień
nawet na rok do przodu. W efekcie, jeśli klienci zakontraktowali zamówienia w danej cenie w ubiegłym roku,
to kiedy doszło do realizacji, okazało się, że wszystkie
europejskie kontrakty stały się nierentowne. To była dla
producentów zaskakująca sytuacja, bo do tej pory kontrakty długoterminowe były dla nich bardzo korzystne. Efekt
był lawinowy i przełożył się na innych uczestników rynku
fotowoltaicznego: dystrybutorów i wykonawców, którzy
również musieli podnosić ceny swoim klientom. Niektórzy
wykonawcy nie byli w stanie zrealizować instalacji w zagwarantowanej w umowie z klientem cenie.
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Trudna droga do dekarbonizacji budynków
Myśląc o dekarbonizacji czy o transformacji ogrzewnictwa i ciepłownictwa nie można zapomnieć o budynkach. Dzisiejsze budynki są odpowiedzialne za około 36%
całkowitej emisji dwutlenku węgla oraz 40% całkowitego
zużycia energii w Europie. Budynki są więc jednymi z największych trucicieli europejskiego powietrza. Jeżeli uda się
zwiększyć efektywność energetyczną budynków, to tym
samym uda się ograniczyć emisje i przyczynić do szybszej
dekarbonizacji. Niestety nie jest to takie proste… Przede
wszystkim budynki nie są sobie równe. Jeżeli porównamy
budynki w Europie, to zobaczymy, że zupełnie inaczej są
one budowane na południu Europy, a inaczej na północy.
W Polsce można zaobserwować podobne różnice. Budynki
zlokalizowane w górach, w środkowej Polsce i nad morzem
różnią się od siebie. Mają na to wpływ między innymi różne warunki klimatyczne w danym miejscu, ale również różna dostępność źródeł lokalnych.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
W kontekście przyspieszenia transformacji energetycznej, tak naprawdę cały sposób myślenia o energetyce,
systemie energetycznym i efektywności energetycznej
powinien zostać zrewidowany. Tę „piramidę” zaopatrzenia
w energię powinno się odwrócić i zamiast kilku głównych
źródeł energii w kraju, postawić na energię z czystych,
rozproszonych źródeł energii które stanowiłyby znaczący
udział w zaopatrzeniu w energię, czyli energetykę obywatelską. Jest to ważne również ze względów bezpieczeństwa
energetycznego, ponieważ nadmiar wytwarzanej w takich
źródłach energii mógłby w znaczący sposób uzupełniać
spodziewaną brakującą podaż energii w ogólnych sieciach
energetycznych.
Nie mniej ważne jest włączenie społeczeństwa w proces dekarbonizacji i wykorzystanie jego możliwości finansowych. Społeczeństwo powinno czuć się przekonane, że
dekarbonizacja jest ważna i potrzebna, aby z własnej woli
włączyć się do tego procesu. Straszenie koniecznością
spełnienia wymogów unijnych nie działa w ten sposób
może w niektórych przypadkach przynieść odwrotny do zamierzonego skutek. Do tego potrzebna jest odpowiednia
edukacja.

DEKARBONIZACJA BUDYNKÓW
– W JAKI SPOSÓB JĄ PRZEPROWADZIĆ?
Niektóre badania pokazują, że aby spełnić wymagania
dotyczące efektywności energetycznej w Europie do 2050
roku, aż 37% budynków powinno zostać wyburzonych. Jest
to pewien sposób na ich dekarbonizację, natomiast jego
realizacja mogłaby się okazać niemożliwa ze względu na
brak funduszy, czasu i wystarczającej liczby wykonawców.
Innym, bardziej realnym sposobem jest ograniczenie strat
ciepła w istniejących budynkach oraz podwyższenie ich
efektywności energetycznej. Kolejnym elementem jest
również wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła,
oraz wykorzystanie instalacji hybrydowych łączących różne
źródła ciepła wykorzystujące lokalne zasoby dopasowane
do lokalnych warunków, w oparciu o wykorzystanie różnych
nowoczesnych technologii pozwalających na ograniczenie
lub likwidację niskiej emisji i ograniczenie ilości energii
potrzebnej do ich zasilania. Ważna rolę w transformacji
ogrzewnictwa będzie miał wzrost udziału elektryfikacji
w ogrzewaniu poprzez pompy ciepła i inne formy ogrzewania elektrycznego, co wydaje się oczywiste, biorąc pod
uwagę plany elektryfikacji. Jednak chętnych do wykorzystania energii elektrycznej będzie więcej w różnych dziedzinach życia poza ogrzewaniem. Ponieważ szacuje się, że
energia elektryczna będzie mogła pokryć ok. 34% zapotrzebowania na ciepło i chłód w budynkach mieszkalnych i ok.
50% w budynkach komercyjnych do 2050 roku, dlatego potrzebujemy również innych – uzupełniających – źródeł, na
przykład w postaci kolektorów słonecznych z magazynami
ciepła wykorzystywanych do ogrzewania w układach hybrydowych, a nie tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej.
Według mnie nie ma jednego uniwersalnego sposobu
na modernizację ogrzewania w budynkach, który by się
sprawdził tak samo w każdej lokalizacji, w każdym budynku czy w każdej strefie klimatycznej. Obrany kierunek
powinien wynikać więc z dostępności lokalnych zasobów
przy jak najniższych kosztach eksploatacji, oraz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
czyli powinien zakładać również możliwość wykorzystania
dostępnej i modernizowanej infrastruktury gazowej do
wykorzystania gazów zdekarbonizowanych czy produkcji
i dystrybucji wodoru w przyszłości, a przede wszystkim instalacji hybrydowych, łączących różne technologie w sposób pozwalający na najbardziej optymalne wykorzystanie
lokalnych zasobów energii.
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Pompy ciepła plug-and-play
– czyli jakich urządzeń potrzebuje rynek
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Ze wszystkich stron słyszymy, że rynek pomp ciepła,

pracy, a także inne przepływy. W budynkach poddawanych

szczególnie tych powietrznych, rośnie bardzo dynamicznie.

termomodernizacji zazwyczaj istnieje też instalacja grzej-

Zgodnie z prognozami, do 2025 roku polski rynek pomp cie-

nikowa, a nie ogrzewanie podłogowe.

pła może wzrosnąć nawet o 300%. Jeżeli jednak chcemy,
by tak się stało, to musimy zmienić podejście do montażu

Idąc dalej – zastanówmy się – czy na rynku urządzeń

tych urządzeń. Potrzebujemy przede wszystkim skrócenia

grzewczych, mówimy o kotłach do modernizacji i do no-

czasu i uproszczenia montażu. Dzisiaj czas montażu kotła

wego budownictwa? Nie – jest jeden typ urządzenia, które

gazowego trwa dzień, a pompy ciepła średnio trzy dni. To

można wykorzystać w obu rodzajach budynków. Również

oznacza, że ta sama ekipa musi poświęcić trzykrotnie wię-

w przypadku pomp ciepła, kierunkiem rozwoju będzie

cej czasu, żeby zamontować pompę ciepła. To się na pew-

jedna pompa ciepła, która będzie w stanie spełnić wyma-

no musi zmienić. Czas montażu i brak wykwalifikowanych

gania nowego i modernizowanego budownictwa, bez ko-

instalatorów, to również między innymi powody, dla któ-

nieczności dostosowywania istniejącej instalacji CO.

rych rynek powietrznych pomp ciepła kieruje się w stronę
monobloków. Zobaczmy, dlaczego.

W dążeniu do opracowania pompy ciepła plug-and-play, widać też jak duże znaczenie nabiera kompaktowość

Dzisiaj liczba instalatorów, którzy posiadają kwalifikacje f-gazowe wynosi około 30 000. Od 2017 roku, czyli odkąd popularność pomp ciepła zaczęła dynamicznie rosnąć,
przybywa około półtora tysiąca nowych, wykwalifikowanych instalatorów rocznie. Taki przyrost oznacza, że w cią-

urządzeń, które mogą posiadać w sobie cały osprzęt potrzebny do zapewnienia ciepła i ciepłej wody.

CZYNNIKI CHŁODNICZE

gu najbliższych czterech lat baza instalatorów z uprawnie-

W poszukiwaniu pomp ciepła typu plug-and-play nie

niami f-gazowymi zwiększy się o około 20%. Jeżeli w tym

sposób pominąć kwestię czynników chłodniczych. Mó-

samym czasie rynek pomp ciepła zwiększy się o 300%,

wiąc w znacznym uproszczeniu – Unia Europejska chce

to musi zostać położony zdecydowanie większy na-

wiedzieć, jaki jest obrót czynnikami chłodniczymi, a także

cisk na pompy ciepła typu monoblok, których montaż,

gdzie i w jaki sposób są one wykorzystywane. Dlatego każ-

w przeciwieństwie do splitów, nie wymaga tych upraw-

da osoba, która prowadzi działalność, w której wykonywa-

nień.

ne są układy chłodnicze, musi raz na rok składać raport
z obrotu czynnikami we własnym przedsiębiorstwie. Pom-

POMPY CIEPŁA DO NOWYCH
CZY MODERNIZOWANYCH
BUDYNKÓW?

pa ciepła plug-and-play musi być więc urządzeniem, które
bez problemu spełni rosnące restrykcje względem czynników chłodniczych, czyli będzie oparta o czynnik naturalny.

Jakich pomp ciepła potrzebuje rynek? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, warto zwrócić uwagę na to, w jakich budynkach mają być one stosowane. Coraz większe znaczenie

POMPY CIEPŁA PLUG-AND-PLAY
– CZYLI JAKICH URZĄDZEŃ POTRZEBUJE
RYNEK?

nabiera modernizacja. Do ubiegłego roku pompy ciepła
były w większości montowane w nowych domach. Szacun-

Podsumowując, pompa ciepła plug-and-play musi cha-

ki pokazują, że w tym roku ten układ zaczął się zmieniać.

rakteryzować się krótkim czasem montażu, możliwością

W tym momencie więcej pomp ciepła jest wykorzysty-

pracy na wysokim parametrze, kompaktowością i nowo-

wanych do modernizacji, niż do nowego budownictwa.

czesnym czynnikiem chłodniczym o minimalnym wpływie

W 2025 roku znaczenie pomp ciepła wykorzystywanych

na środowisko. Będą to więc pompy ciepła typu monoblok.

do termomodernizacji będzie jeszcze większe. To pociąga
za sobą konieczność wprowadzenia technologii, która tym
potrzebom będzie odpowiadała. W budynkach modernizowanych wykorzystywane są zupełnie inne temperatury
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Fotowoltaika i wodór – czy można połączyć te
technologie?
Fotowoltaikę i wodór zdecydowanie można połączyć.

jest tym, co jest najważniejszą zaletą wykorzystania wo-

Przykładowym rozwiązaniem jest stacja SOLHUB, dzięki

doru. To przede wszystkim brak wydzielania szkodliwych

której można zatankować autobus czy samochód osobo-

substancji – zarówno w procesie elektrolizy, jak i w od-

wy z ogniwem paliwowym. A to jest jednak tylko jedna

wrotnym procesie, czyli łączeniu się cząsteczek wodoru

z wielu możliwości!

i tlenu w ogniwie paliwowym. W tym procesie powstają

DLACZEGO WODÓR?

tak naprawdę tylko trzy elementy: para wodna, energia
elektryczna i ciepło. To z kolei bardzo dobry argument, aby
wykorzystywać wodór do poruszania pojazdów, ogrzewa-

W firmie Fronius zajmujemy się wodorem już prawie

nia i magazynowania energii przy jednoczesnej ochronie

20 lat i cały czas rozwijamy technologię jego wytwarza-

klimatu. Warto również dodać, że przy dzisiejszych tech-

nia. Możemy więc bez problemu odpowiedzieć na pytanie:

nologiach wodór umiemy przechowywać bardzo długo.

Dlaczego wodór?. Wodór to paliwo produkowane w proce-

W efekcie, nadwyżkę energii zgromadzoną latem można

sie elektrolizy, w którym woda pod wpływem przyłożone-

wykorzystać zimą. To duża zaleta w porównaniu do ogniw

go do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego rozdziela

chemicznych, np. akumulatorów litowo-jonowych.

się na dwie cząsteczki wodoru i jedną cząsteczkę tlenu.
Tlen – traktowany jako produkt uboczny – wypuszczany
jest do atmosfery, natomiast wodór może zostać wykorzystany jako paliwo. Jeżeli energia elektryczna wykorzystana

WODÓR + FOTOWOLTAIKA
– PRZEPIS NA WYSPĘ ENERGETYCZNĄ?

w tym procesie pochodzi z odnawialnych źródeł energii

Możliwość przechowywania energii w wodorze daje

– fotowoltaiki, turbin wiatrowych lub wodnych – możemy

szansę stworzenia pewnego rodzaju wyspy energetycznej.

uznać, że produkowany wodór ma „kolor zielony” (choć

Produkowana w instalacji fotowoltaicznej energia może

sam wodór, jako gaz, jest oczywiście bezbarwny).

być wykorzystywana na bieżąco do zasilania urządzeń
w budynku, a nadwyżki energii, które pojawią się latem,

Wodór to pierwiastek o bardzo wysokiej gęstości ener-

w szczególności w godzinach południowych, mogą zostać

gii: 1 kg wodoru stanowi równowartość około 33 kWh.

zmagazynowane w formie wodoru i wykorzystane wtedy,

Aby to zobrazować, wyobraźmy sobie, że 1 kg wodoru wy-

kiedy energii będzie brakowało. Tym samym możliwe jest

starczy, aby samochód osobowy z napędem wodorowym

podniesienie samowystarczalności budynku i zwiększenie

mógł przejechać odcinek 100 km. To pokazuje, że gęstość

autokonsumpcji. A w przyszłości – kto wie? Być może dzięki

energii zgromadzonej w tym pierwiastku jest naprawdę

połączeniu wodoru i fotowoltaiki mogłaby powstać samo-

bardzo wysoka. Myślę jednak, że to nie gęstość energii

wystarczalna wyspa energetyczna? Dlaczego nie?
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R32 – czynnik przejściowy,
czy docelowy?
Coraz większy nacisk w branży pomp ciepła kładzie się

go zakazu stosowania czynnika R410a w pompach ciepła.

na neutralne dla środowiska czynniki chłodnicze. W naj-

Jego wykorzystanie będzie musiało jednak zostać zmniej-

Andrzej Oczoś, bliższych latach, producentów pomp ciepła zaczną dotyGalmet
czyć nowe wytyczne i wymagania. Jeszcze do niedawna
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większość producentów zarówno polskich, jak i zagranicz-

szone w związku z ograniczeniem kontyngentu, czyli ilości
czynnika, która może zostać wprowadzona przez danego
producenta na rynek w nowych urządzeniach. Kompletną

nych stosowała czynnik chłodniczy R410a – czynnik spraw-

nieprawdą jest natomiast informacja, która pojawia się

dzony, niepalny, nietoksyczny, ale niestety z wysokim

często na forach internetowych i w przekazie części dys-

współczynnikiem GWP, który wynosi 2088. Wysokie GWP

trybutorów, że urządzenia, które już pracują i są napełnio-

– Global Warming Potential oznacza istotny wpływ na śro-

ne czynnikiem R410a będą musiały zostać zlikwidowane.

dowisko i na tworzenie efektu cieplarnianego. Jest to tak

Czynnik R410a będzie cały czas funkcjonował również jako

naprawdę jedyny parametr, który zadecydował o tym, że

czynnik serwisowy i w dalszym ciągu będzie można eksplo-

wielu producentów zaczęło szukać nowych rozwiązań do

atować urządzenia, które go wykorzystują.

swoich pomp ciepła.

CZY CZYNNIK R410A
ZNIKNIE Z RYNKU?

R32
– CZYNNIK PRZYSZŁOŚCI
CZY CZYNNIK ZASTĘPCZY?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie
F-gazów – 517/2014, które stanowi o ograniczeniu współ-

Fakt ograniczenia kontyngentu czynnika o wysokim

czynnika GWP czynników chłodniczych decyduje o tym,

GWP doprowadził do przyspieszenia prac nad zastosowa-

które z nich będą mogły być wykorzystywane do 2050

niem w pompach ciepła innych czynników chłodniczych.

roku. Dotyczy to również czynników chłodniczych, które są

Na rynku pojawiły się m.in. urządzenia, które są powiązane

stosowane w pompach ciepła. Ograniczenie zostało usta-

z producentami klimatyzatorów. Do tej pory w układach

nowione na poziomie GWP=750. Przekłada się to bezpo-

klimatyzacyjnych powszechnie stosowano czynnik R32

średnio na fakt, że czynnik R410a w dłuższym horyzoncie

o GWP równym 675, który co ciekawe, jest jednym z ele-

czasowym nie będzie mógł być stosowany w nowych urzą-

mentów czynnika R410a. Czynnik R32 jest bardzo dobry ter-

dzeniach.

modynamicznie. Jest też nietoksyczny i stosunkowo tani,
ale w umiarkowanym stopniu łatwopalny. Ta łatwopalność

Nieprawdą jest jednak, że stosowanie tego czynnika
w pompach ciepła zostanie zabronione już od 1 stycznia

jest jedynym elementem, który powoduje, że ten czynnik
może mieć ograniczone zastosowanie.

2025 roku. W Rozporządzeniu 517/2014, a konkretnie w Załączniku III, możemy znaleźć zapis, według którego od

Przypuszczam, że w dłuższym horyzoncie czasowym

01.01.2025 r. zabrania się wprowadzania do obrotu „poje-

okaże się, że czynnik R32 był czynnikiem zastępczym,

dynczych dzielonych układów klimatyzacyjnych zawierają-

przed szerszym wykorzystywaniem naturalnych czynników

cych mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, za-

chłodniczych. Na razie jednak wielu producentów oferuje

wierających fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym

klientom pompy ciepła z tym czynnikiem – my – firma Gal-

750 lub większym lub których działanie jest od nich zależ-

met – również.

ne”. Zapis ten dotyczy jedynie urządzeń klimatyzacyjnych.
Nie ma w nim mowy o pompach ciepła. Niektórzy mogą
się zastanawiać, czy powietrzne pompy ciepła mogą być

PROPAN
– CZYNNIK PRZYSZŁOŚCI

traktowane jako klimatyzatory. Moim zdaniem – absolutnie
nie. Fakt, że pompa ciepła posiada funkcję chłodzenia wca-

Według mnie przyszłością pomp ciepła jest czynnik

le nie oznacza, że jest urządzeniem klimatyzacyjnym. Kli-

naturalny R290, czyli propan. Jest to czynnik ekologiczny

matyzacja jest zdecydowanie szerszym pojęciem niż tylko

o GWP równym 3. Propan od strony energetycznej pozwa-

chłodzenie powietrza, w związku z tym nie ma formalne-

la uzyskać bardzo wysokie parametry pracy pompy ciepła,
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a także umożliwia pracę urządzenia przy niskich tempera-

mogły być wykorzystywane w pompach ciepła na co dzień,

turach zewnętrznych, co jest bardzo ważne dla naszego kli-

producenci będą musieli przystosować do nich komponen-

matu. R290 to przyszłościowy czynnik, co zresztą widać na

ty, takie jak sprężarki, wymienniki, parowniki, skraplacze,

rynku pomp ciepła. Wiele firm już przygotowuje rozwiąza-

które są podstawowymi elementami składowymi każdej

nia oparte na propanie. Niestety w przypadku zastosowa-

pompy ciepła. Dlatego uważam, że na dzisiaj, przy pom-

nia tego czynnika jest jedno “ale”. Propan jest wybuchowy

pach powietrze-woda to właśnie propan będzie tym wio-

i łatwopalny. Z tego względu jego wykorzystanie na razie

dącym czynnikiem chłodniczym.

ogranicza się do pomp ciepła typu monoblok, które nie

PROBLEM Z GRUNTOWYMI
POMPAMI CIEPŁA

mają rozdzielonego układu chłodniczego. Jako Galmet już
w pierwszym kwartale 2022 roku planujemy premierę pompy ciepła typu monoblok pracującej właśnie na propanie.

PROPAN
– KONIEC DROGI?

W kontekście wykorzystania propanu w pompach ciepła, wyzwaniem są gruntowe pompy ciepła. Zgodnie z prawem, ilość propanu wykorzystywana w takim urządzeniu
nie może przekraczać 150 g. Jako PORT PC zaproponowali-

Chciałbym zaznaczyć, że fakt pojawienia się na rynku

śmy, żeby zwiększyć ten limit co pozwoli na skonstruowa-

nowego czynnika chłodniczego wcale nie oznacza, że bę-

nie gruntowej pompy ciepła o mocy wystarczającej do sto-

dzie on stosowany w pompach ciepła. Od momentu poja-

sowania w budynkach jednorodzinnych zarówno nowych

wienia się nowego czynnika chłodniczego do opracowania

niskoenergetycznych jak i modernizowanych.

pompy ciepła, która będzie na nim pracowała musi minąć
nawet 2–3 lata. Oczywiście producenci czynników chłodniczych bardzo intensywnie pracują nad nowymi, syntetycznymi czynnikami ekologicznymi, dla których GWP będzie
zbliżało się do zera, a które dodatkowo będą nietoksyczne,
niepalne, niewybuchowe i będą miały bardzo dobre parametry termodynamiczne. Zanim jednak takie czynniki będą
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