Układanka

OZE

Jak zbudować system energetyczny w 100%
bazujący na polskich zasobach odnawialnych?

Żadna technologia z osobna na to nie pozwala.
Ale ich połączenie w spójny system już tak.

Dla oszacowań warto ustalić jednostki – będzie nią kilowatogodzina na
osobę dziennie [kWh/o/d], co odpowiada energii, którą możemy mieć z
pracy fizycznej sprawnego człowieka.

W kWh możemy mierzyć nie tylko zużycie
prądu, ale też innych nośników energii, np.
litr ropy/benzyny ma ok. 10 kWh energii.

1

≈ 36 MJ
litr

ROPY

≈ 10 kWh

Samochód spalający 7 l paliwa/100 km
na przejechanie 100 kilometrów zużyje
więc energię 70 kWh.

Podobnie możemy policzyć energię z innych źródeł, np. węgla czy gazu.
Oto polski miks energetyczny – trochę ponad 80 kWh/o/d.
Dominuje węgiel,
dużo jest też ropy i gazu.

A tak to wygląda w podziale
na główne sektory zużycia

Nie całość tej energii zużywamy efektywnie: ciepło paliw, którymi
ogrzewamy domy częściowo ulatnia się kominem, tylko 1/3 energii z węgla
w elektrowni węglowej zamienia się w prąd i dociera do naszych gniazdek.
Reszta bezproduktywnie ogrzewa otoczenie.
Po prawej widzimy ilość energii użytecznie wykorzystywanej – niecałe 50%.

Co więcej, użytecznie nie znaczy efektywnie. Zobaczmy, co da się tu

Ciepło w budynkach: „tradycyjny” vs. w standardzie autonomicznym

Ogrzewanie: 250 kWh/m2/rok

Olbrzymie potrzeby grzewcze
Wysokie koszty ogrzewania
Tanie brudne paliwo – niska emisja
Niedogrzane, zagrzybione domy
Ubóstwo energetyczne

Ogrzewanie: 7 kWh/m2/rok

Małe potrzeby grzewcze
Niskie koszty ogrzewania
Czyste systemy ogrzewania
Wysoki komfort termiczny i powietrza

Zdecydowanie wyższa jakość życia w domu po prawej – oraz tanie utrzymanie.
Koszt budowy domu w standardzie autonomicznym podobny do

Transport osobowy: porównanie zużycia energii.
70 kWh/100 km

6 kWh/100 pkm

15-20 kWh/100 km

2 kWh/100 pkm

2-10 kWh/100 pkm

1 kWh/100 km

Wnioski: elektryfikacja, transport zbiorowy, rowery

Wydzielony pas + priorytet ruchu = szybko i tanio

Transport w miastach.
Wzorce z Kopenhagi czy Moskwy? Gdzie żyje się lepiej?

Wyższa efektywność prowadzi do wyższej jakości życia.

Transport towarów. Zużycie energii w kWh na 100 tonokilometrów.

Transport towarów – rekomendacje
Centra transportowe (porty lądowe)

Transport intermodalny (tiry na tory)

Transport intermodalny (kontenery na tory)

Elektryfikacja dróg

Rzut oka na lokalny transport towarów. Elektryfikacja.

Różne zużycie energii, a ta sama usługa energetyczna
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2000: 120W

2008: 40W

2016: 15W

(a każdy kolejny komputer 5x szybszy…)

Zapotrzebowanie na energię po optymalizacji

Pokazane jest realistyczne zużycie
energii w 2050 roku. Nie wszystkie
budynki są w najwyższym
standardzie energetycznym, nie cały
transport jest zelektryfikowany itd.
Docelowo możliwe jest zmniejszenie
zużycia energii o kolejne 30-40%.
Sektory ogrzewania i transportu w
większości elektryfikujemy. Także
procesy przemysłowe i in.
Zużycie elektryczności wzrośnie - w
miejsce zużycia ropy, gazu i węgla.
Wykorzystanie energii będzie tak
efektywne, że w pierwszym
przybliżeniu nie warto odróżniać.

Będziemy zużywać mniej energii, ale przecież nie ZERO… Skąd ją wziąć..?

Obecny system energetyczny. W pierwszym przybliżeniu trzy osobne systemy:
transportowy (głównie ropa)
elektroenergetyczny (w Polsce głównie węgiel)
ciepłowniczy (w Polsce głównie węgiel)

Obecny system energetyczny z uwzględnieniem elektrowni szczytowo-pompowych.
Energia jest magazynowana w okresach niskiego zapotrzebowania.

Najprościej byłoby wiele nie zmieniać. I zastąpić paliwa kopalne np. biomasą, którą
można przerabiać w biopaliwa (transport) i palić w piecu (prąd, ciepło)…

O właśnie tak: nic się nie zmienia, tylko zamiast paliw kopalnych mamy biomasę.

Jest tylko drobny problem: to się nie uda. Przede wszystkim dlatego, że nie ma na
to dość biomasy…

A ile możemy mieć biomasy? Posłużmy się „końską” analogią. W latach 50. XX w.
uprawy i pastwiska dla koni (ówczesnych maszyn rolnych i transportu lokalnego)
zajmowały ok. 4,5 mln ha.
Gdyby ten areał przeznaczyć dziś na uprawy energetyczne
do produkcji biogazu, mielibyśmy rocznie odpowiednik
energii 20 mld m3 gazu ziemnego. To dużo - Polska zużywa
rocznie 16 mld m3 gazu ziemnego, z czego większość
importując z Rosji. Ale to wciąż mało w stosunku do potrzeb
- w naszych jednostkach to ok. 15 kWh/o/d z całości
obecnego zużycia 80 kWh/o/d – niecałe 20% potrzeb.
Ten areał to blisko 30% areału ziem uprawnych w Polsce. Ale gdyby dodać do tego
biomasę odpadową, odchody z hodowli zwierząt, odpady komunalne i in., to moglibyśmy
mieć te 15 kWh/o/d zajmując pod uprawy energetyczne o połowę mniej terenów.

Ale, jak wspomnieliśmy wcześniej, można mieć takie same – a nawet lepsze –
usługi energetyczne przy zużyciu znacznie mniejszej ilości energii. Robimy
efektywne energetycznie domy, transport itp. Po tym biomasy wystarczy już nie na
20% potrzeb, ale ponad połowę.

Idziemy w dobrym kierunku, ale to wciąż nie wystarczy…

Zamiast wielkich bloków z dala od odbiorców ciepła budujemy małe instalacje tam,
gdzie ciepło można wykorzystać. Sprawność wykorzystania energii rośnie z
niecałych 40 do ponad 80%.

Przy okazji – małe instalacje można szybko włączać i wyłączać, co nam się przyda.

Jak mamy sieć ciepłowniczą, to można wytwarzać ciepło także z innych źródeł.

Jednak ciepło nie zawsze jest potrzebne wtedy, kiedy wytwarza je instalacja (np.
kolektory słoneczne lub geotermia)… Coś z tym warto zrobić.

Ciepło ciepłem, ale nowoczesna gospodarka potrzebuje przede wszystkim prądu.
Dodajmy źródła energii o dużym potencjale i niskim koszcie. Stawiając na 1 km2
dwa wiatraki o mocy 3,5 MW na 1,7% powierzchni Polski, morskie farmy wiatrowe
na 20% wód terytorialnych i panele PV na 0,2% Polski, mielibyśmy odpowiednio:
z wiatru na lądzie 8 kWh/o/d, z wiatru na morzu 3 kWh/o/d, z fotowoltaiki 5 kWh/o/d.

Niestety instalacje te czasem produkowałyby dużo prądu, a czasem bardzo mało…

Dodajmy magazyny ciepła: w sieciach ciepłowniczych sezonowe (zbiornik 10-15m3
wody na osobę), a w domkach kilkudniowe (zbiornik ~0,5-1 m3). Ciepło do
magazynu wprowadzamy gdy mamy jego nadwyżki, a wykorzystujemy gdy chcemy.
Pozwala nam to m.in. uruchamiać biogazownie wtedy, kiedy wiatr i słońce
wytwarzają mało energii.

W świecie paliw kopalnych (samych w sobie magazynujących energię) magazyny
ciepła nie były potrzebne. Przy dużym udziale wiatru i słońca są potrzebne.

Magazyny ciepła rozwiązują też problem okresowo zbyt dużej produkcji prądu przez
wiatraki i panele słoneczne: nadwyżki prądu można wykorzystać do grzania
magazynów. W wersji prymitywnej – grzałkami. W wersji lepszej – pompami ciepła.
W tej drugiej wersji z 1 kWh prądu uzyskamy 3-4 kWh ciepła, a także chłodu.
W domach jednorodzinnych zestaw pompa ciepła do grzania+magazyn ciepła+PV
zapewnia (już przy obecnych cenach) ciepło tańsze od tego z sieci CO czy węgla.
Klimatyzacja w pakiecie.

Piecom już dziękujemy. Przy okazji finalnie rozwiązaliśmy problem niskiej emisji.

Czas wspomnieć o autach elektrycznych. To nie tylko efektywny energetycznie
środek transportu, ale dzięki akumulatorom także doskonały magazyn prądu.
Przy dynamicznych cenach prądu można je ładować gdy prąd jest tani, a
sprzedawać go do sieci, gdy będzie potrzebny, a jego cena wyższa.

Ale przy dużej ilości wiatraków i paneli PV nawet przy elektryfikacji transportu i
magazynach ciepła będziemy mieć okresowo duże nadwyżki prądu. Warto je
wykorzystać.

Biogaz to w około 60% metan (CH4), a w 40% dwutlenek węgla (CO2). Ten ostatni
jest tylko balastem, zmniejszającym wartość energetyczną paliwa. Ale jeśli z
pomocą nadwyżek prądu zrobimy elektrolizę i uzyskany wodór wpuścimy do
biogazu, to (dzięki reakcji CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O) uzyskamy biometan, będący w
pełni funkcjonalnym (ale zeroemisyjnym!) odpowiednikiem gazu ziemnego.

Uzyskany biometan znakomicie można wykorzystać w zupełnie zwyczajnych
elektrowniach gazowych, w sieci gazowej, a wreszcie zmagazynować w
(pozwalających magazynować gaz na wiele miesięcy) magazynach gazu.

Zamiast energii z niestabilnych źródeł mamy teraz gotowy do wykorzystania w
istniejącej infrastrukturze metan. W przemyśle petrochemicznym i azotowym
(bazującym dziś na gazie ziemnym), w lwiej części zastosowań tak naprawdę
potrzebny jest nie metan, lecz wodór, którego mamy teraz w bród.
Skoro już wytwarzamy wodór w tak dużych ilościach, że aż nie starcza na niego
dwutlenku węgla, możemy zacząć przetwarzać biomasę w procesie szybkiej pirolizy
(upraszczając – podgrzewamy biomasę bez dostępu tlenu) i następnie
uwodorniania na paliwa syntetyczne. A te magazynuje się bardzo łatwo.

Porównanie aktualnego i przyszłego miksu energetycznego. Przy szacowanym
zapotrzebowaniu 24 kWh/d/o mamy do dyspozycji sporą nadwyżkę, pozwalającą nam na
pokrycie strat (w szczególności w procesie przetwarzania biogazu na biometan i
produkcji paliw ciekłych) oraz pewną elastyczność w planowaniu.

Według oszacowań duńskich koszt energii w takim systemie byłby marginalne wyższy
niż przy obecnych cenach paliw kopanych. To tak mała różnica, że w granicach zmian
ich cen oraz perspektywie spadku cen instalacji OZE można powiedzieć, że cena energii
będzie podobna. Po uwzględnieniu kosztów środowiskowych i zdrowotnych rachunek
zmienia się zaś na korzyść systemu opartego o OZE.
Stary system

Nowy system

Struktura kosztów w obu systemach będzie jednak diametralnie różna. Porównanie
diagramu nowego systemu energetycznego ze starym wyraźnie uświadamia, że oparty w
pełni na OZE system energetyczny jest bardziej złożony (od strony działania, a nie
użytkownika końcowego) i będzie wymagać pracochłonnej obsługi przez wielu wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, którym trzeba będzie za to zapłacić. Tak więc koszty
importu paliw kopalnych (wraz z rozlicznymi kosztami zewnętrznymi obecnego systemu)
spadną do zera, pieniądze zaś trafią do lokalnej gospodarki, tworząc wiele dobrze
płatnych miejsc pracy przy budowie i obsłudze nowego innowacyjnego systemu
energetycznego, szczególnie na wsi, która będzie wielkim beneficjentem zmian.

Dominująca dotychczas produkcja energii z wykorzystaniem paliw kopalnych jest
koncepcyjnie prosta jak wbijanie gwoździa młotkiem: chcesz więcej energii, to spalaj
więcej. Kropka. Produkcja energii w oparciu o odnawialne i często niestabilne źródła
energii przypomina natomiast koncert orkiestry symfonicznej, w którym różne
instrumenty mają swoje role i włączają się we właściwym czasie, w rezultacie tworząc
elegancko współgrającą całość.

