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BUDY GRABSKIE
(woj. łódzkie)

Dawka roczna napromieniowania słonecznego 1 m2 płaszczyzny poziomej wynosi na Mazowszu prze-
ciętnie 3480 MJ, przy usłonecznieniu 1580 godzin. Na porę ciepłą (kwiecień – październik) przypada
75 – 80% energii całorocznego promieniowania i w tym okresie instalacje słoneczne mogą skutecznie
wspomagać, a nawet zastępować konwencjonalne urządzenia grzewcze. Źródłem energii o stabilnym
potencjale w ciągu roku jest powszechnie dostępny grunt. Temperatura gruntu na głębokości poniżej
10 m stale przekracza 9 ◦C. Do pozyskiwania energii ze źródeł niskotemperaturowych stosowane są
sprężarkowe pompy ciepła.
Hybrydowy system pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wraz ze stanowiskiem do monito-
rowania jego funkcjonowania obejmuje instalacje słoneczne kolektorów płaskich i tubowych próżnio-
wych współpracujące z pompą ciepła, która korzysta także z wymiennika gruntowego.

MIEJSCOWOŚĆ
Budy Grabskie to wieś o zabudowie kolo-
nijnej położona w Puszczy Bolimowskiej
bezpośrednio granicząca z miastem
Skierniewice. Okolica jest wykorzystywana
głównie rekreacyjnie i rolniczo. Liczba
stałych mieszkańców wynosi około 120.
W miejscowości ma swoją siedzibę dyrek-
cja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
Stowarzyszenie Przyjaciół Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego, oraz Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dane klimatyczne:
Klimat typowy dla centralnej Polski
Średnia temperatura roczna: około 9 ◦C
Wysokie nasłonecznienie: 1 600 godz.

TŁO PROJEKTU

Stowarzyszenie Przyjaciół Bolimowskiego Parku Krajobrazowego powołało do życia w 1995
roku w Budach Grabskich Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE). Ze względu
na usytuowanie obiektu w środku Puszczy Bolimowskiej i spełniane statutowo funkcje edu-
kacyjne w zakresie ekologii, rada programowa RCEE, w porozumieniu z zespołem pracow-
ników Katedry Podstaw Inżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) pod
kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego, podjęła inicjatywę wybudowania
systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych opartego na wykorzystaniu energii
słonecznej. Projekt koncepcyjny systemu opracował zespół SGGW, który w tym obiekcie
kontynuuje badania diagnostyczne efektywności energetycznej tego typu rozwiązań. Całko-
wity koszt systemu hybrydowego źródeł odnawialnych w RCEE w Budach Grabskich wyniósł
ok.160 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana z funduszy pozyskanych przez SGGW w po-
staci:
• grantu Komitetu Badań Naukowych (30%),
• subwencji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (30%),
• środków własnych (6%),
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• z funduszy pozyskanych przez RCEE w postaci:
– dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

(27%),
– środków własnych (7%).

OPIS PROJEKTU

Rys. 1.

Rys. 2.

Hybrydowy system pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych przedstawiony schematycz-
nie na rysunku 1 ma za zadanie zaopatrywać
w ciepłą wodę użytkową obiekt hotelowy o za-
potrzebowaniu dobowym do 3000 dm3. Główny
segment systemu stanowi 20 płaskich kolektorów
słonecznych o łącznej powierzchni 40 m2 umiesz-
czonych na konstrukcji wolnostojącej (rys. 2).

Rys. 3.
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Rys. 4. Rys. 5.

Podstawową funkcją instalacji słonecznej jest dostarczanie energii cieplnej do zbiornika aku-
mulatora o pojemności 2000 dm3, który stanowi niskotemperaturowy magazyn energii dla
sprężarkowej pompy ciepła. Wymiana ciepła ze zbiornikiem odbywa za pośrednictwem wy-
miennika płytowego. System został wyposażony także w pionowy wymiennik gruntowy. Wy-
konany jest on z rur polietylenowych o średnicy 40 mm (rys. 3), zagłębionych w 6 odwiertach
o głębokości 30 m każdy. Grunt stanowi drugie źródło energii dla pompy ciepła. W wiodą-
cym trybie pracy systemu podgrzewanie wody użytkowej realizuje sprężarkowa pompa ciepła
o nominalnej mocy grzewczej 12,5 kW (rys. 4). Ciepła woda gromadzona jest w zbiorniku
głównym o pojemności 1000 dm3. Przy wysokim nasłonecznieniu przewidziano rezerwowy
tryb pracy, w którym po przekroczeniu granicznej temperatury w magazynie energii, instala-
cja słoneczna może bezpośrednio podgrzewać wodę użytkową (z pominięciem pompy cie-
pła). Dogrzew ciepłej wody użytkowej następuje w szeregowo podłączonym zbiorniku uzu-
pełniającym o pojemności 300 dm3 z wykorzystaniem instalacji tubowych kolektorów próż-
niowych. Jednostka o łącznej powierzchni 6 m2 została zamocowana na dachu budynku
gospodarczego (rys. 5). W systemie przewidziane jest awaryjne zasilanie cieplne z kotłowni
olejowej.

Hybrydowy system pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych został wyposażony w sta-
nowisko do monitorowania jego funkcjonowania. Układ pomiarowy systemu zaprojektowano
i wykonano w sposób zapewniający rejestrację parametrów pracy podzespołów pod kątem
ich diagnostyki. Rozmieszczenie punktów pomiarowych umożliwia określenie strumieni cie-
pła w istotnych węzłach systemu takich jak: kolektory, wymiennik gruntowy, wymienniki cie-
pła, parowacz i skraplacz pompy ciepła. Rejestrację sygnałów i bieżącą wizualizację (rys. 6)
przeprowadza się za pomocą komputera PC z zainstalowanymi analogowo cyfrowymi kar-
tami pomiarowymi. Parametry tego zestawu pozwalają na pełny monitoring i przetwarzanie
danych z 76 punktów pomiarowych.
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Rys. 6.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Efekty ekologiczne:
Hybrydowy system pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych może dostarczyć w skali
roku ok. 21 500 kWh energii cieplnej przy energochłonności napędu pompy ciepła i osprzętu
na poziomie 5500 kWh. Efekty netto wynoszą 16 000 kWh. Wyprodukowanie 1 kWh ener-
gii elektrycznej jest związane z uwolnieniem do atmosfery 8–12 g SO2, 3–4 g NOx oraz
ok. 1 000 g CO2. W omawianym rozwiązaniu w 20-letniej perspektywie można oszczędzić
320 GWh, co przelicza się na powstrzymanie w przybliżeniu emisji: 3,2 ton SO2, 1,1 ton NOx

oraz 320 ton CO2 przy substytucji energii elektrycznej albo: 1,5 ton SO2, 0,25 ton NOx oraz
140 ton CO2 przy substytucji oleju opałowego.

Efekty dydaktyczne i edukacyjne:
Autorzy projektu wyposażając stanowisko badawcze w układ monitoringu pracy systemu
i wizualizacji wyników pomiarów umożliwili prowadzenie w obiekcie działalności dydaktycz-
nej i edukacyjnej w zakresie energetycznego wykorzystania źródeł odnawialnych. Każdego
roku w zajęciach dydaktycznych uczestniczy grupa kilkudziesięciu studentów. Edukacja dla
młodzieży szkolnej i pozostałych gości RCEE obejmuje ponad tysiąc osób rocznie.

Efekty naukowe:
W oparciu o wyniki pomiarów ze stanowiska monitoringu prowadzone są przez zespół pra-
cowników Katedry Podstaw Inżynierii SGGW prace naukowo-badawcze publikowane w po-
staci prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich oraz licznych artykułów prezentowanych
na konferencjach i w fachowych wydawnictwach.

Perspektywy rozwoju:
Hybrydowy system pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w RCEE w Budach Grab-
skich jest modernizowany w kierunku doskonalenia układu automatycznego sterowania
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współpracą poszczególnych segmentów. W perspektywie może stanowić bazę do utwo-
rzenia centrum edukacyjno-naukowego energetyki słonecznej wyposażonego w pracownię
badawczą i pełniącego szerokie funkcje naukowe i dydaktyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI

Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel. (022) 843-91-81
fax. (022) 843-91-81
e-mail: wip_kpi@sggw.waw.pl
dczekalski@sggw.waw.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Katedrę Podstaw POLSKA SIE Ć

Inżynierii SGGW w ramach projektu pt. „Energia odnawialna
jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych
przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej”
realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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