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AUDYT ENERGETYCZNY 
 
 
 

DANE INWESTORA 

 

Nazwa wnioskodawcy: 
Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. 
Nazwa linii technologicznej: 
Linia produkcyjna do obróbki cieplnej 
odkuwek stalowych w atmosferze 
gazów spalinowych 
Adres: 
ulica: Resorowa 3 

kod pocztowy: 20-209 

miejscowość: Lublin 

powiat: lubelski 

województwo: lubelskie 

 

WYKONAWCA 
AUDYTU1 

 

imię nazwisko: Anna Życzyńska 

tytuł zawodowy: dr inż. 

 

 
 
 
 
 
 

Lublin, kwiecień ÷ czerwiec 2018 r. 
  

                                                      
1 W przypadku kilku wykonawców należy wpisać koordynatora audytu 
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STRESZCZENIE2
 

 
 

Niniejszy audyt energetyczny dotyczy jedynie efektywności energetycznej działań związanych z 
modernizacją (remontem) linii technologicznej o mocy znamionowej 1,2 MW (maksymalna 1,58 MW) 
do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych w zakresie temperatur do 
1100 0C. Modernizowana (remontowana) linia technologiczna wyposażona jest m.in. w dwa piece z lat 
70-tych z tradycyjnymi palnikami zasilanymi gazem ziemnym w systemie grzewczym na zimne 
powietrze o niskiej sprawności. 

Po włożeniu odkuwek na tacę następuje ich automatyczny transport do pierwszego pieca 
(przepychowego), w którym odbywa się proces hartowania, następnie odkuwki transportowane są do 
wanny olejowej w celu schłodzenia, a po schłodzeniu transportowane są taśmociągiem do drugiego 
pieca (taśmowego), w którym następuje tzw. proces wysokiego odpuszczania, po tym procesie odkuwki 
opuszczają linię technologiczną i stanowią produkt przygotowany do dalszej obróbki, m.in. 
mechanicznej. Tace na taśmociągu automatycznie powracają na początek linii technologicznej (po 
wyjściu z pieca przepychowego) do ponownego wykorzystania. Linia technologiczna jest 
zautomatyzowana, jednak nie jest wyposażona w nowoczesny system sterowania procesem 
technologicznym, a palniki nie charakteryzują się wysoką sprawnością. 

W celu poprawy efektywności energetycznej wyżej opisanego procesu technologicznego 
zaproponowano modernizację (remont) linii technologicznej polegającą na: wymianie gazowego 
systemu grzejnego wraz z instalacją gazowo-powietrzną (wymiana palników), regeneracji obudowy 
pieców (wymiana i uzupełnienie wymurówki), wymianie drzwi załadowczo-wyładowczych, 
usprawnieniu i wymianie elementów transportu wsadu, wymianie wanny hartowniczej i wyposażeniu 

jej w układ chłodzenia, mieszania i grzania czynnika hartowniczego, wymianie wodnej komory do chłodzenia 
za piecem do odpuszczania, wyposażeniu układu w nowoczesny zestaw szaf sterowniczych, wykonaniu 
instalacji elektrycznej linii, wyposażeniu linii w programowalny sterownik logiczny (PLC). Piec do 
hartowania zostanie wyposażony w system grzewczy gazowy oparty na palnikach z autorekuperacją o 
znacznie wyższej sprawności niż palniki tradycyjne. Usprawnienie procesu technologicznego w wyżej 
opisany sposób przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia strat ciepła, a tym samym zmniejszenia 
zużycia gazu ziemnego. Linia po modernizacji (remoncie) zapewni m.in. równomierne nagrzewanie 
wsadu, automatyczny pomiar i regulację temperatury w piecu hartowniczym i piecu do wysokiego 
odpuszczania. Moc linii technologicznej oraz wielkość produkcji pozostaną bez zmian. 
  

                                                      
2 W tym miejscu należy w kilku zdaniach opisać stan faktyczny oraz przewidziane modernizacje 
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1.  STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LINII TECHNOLOGICZNEJ 

1.1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1.1.  Rodzaj budynku Nie dotyczy 1.1.2  Rok budowy Lata 70-te 

1.1.3  Inwestor 
(nazwa, nazwisko i imię, 

adres do korespondencji 
telefon/fax 
e-mail) 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. 
ul. Frezerów 14 
20-300 Lublin 
tel.: 510 208 725 
e-mail: witold.krzeczowski@kuznia.lublin.pl 

1.1.4  Adres instalacji 
ul. Resorowa 3 
kod: 20-209 
miejscowość: Lublin 
powiat: lubelski 
województwo: lubelskie 

1.2.  Nazwa, REGON, adres podmiotu wykonującego audyt 

Energetyczna Pracownia Inżynierska ERG Spółka Cywilna A. Życzyńska, G. Dyś 
ul. Głęboka 10 lok. 35; 20 - 612 Lublin; NIP: 946-247-33-70; REGON: 060060811 

tel.: 81 524 50 40; fax: 81 538 20 00; kom. 602 729 178; 601 234 002; 
e-mail: erg@erg.lublin.pl 

1.3.  Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, 
         kwalifikacje zawodowe, pieczątka i podpis 

Anna Życzyńska 
ul. Beskidzka 29; 20-869 Lublin 
kwalifikacja KAPE S.A. nr 0072  

1.4.  Współautorzy audytu: imiona i nazwiska, zakres prac przy opracowaniu 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 

1 Grzegorz Dyś 
współpraca przy wszystkich zagadnieniach 
i czynnościach związanych z kompletnym 
opracowaniem audytu 

Miejscowość: Lublin Data wykonania audytu: kwiecień ÷ czerwiec 2018 r. 
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2.  KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 

2.1.  Dane ogólne budynku 

1. Konstrukcja budynku / technologia wykonania budynku NIE DOTYCZY 

2. Liczba kondygnacji  NIE DOTYCZY 

3. Kubatura części ogrzewanej                                                                               [m3] NIE DOTYCZY 

4. Powierzchnia budynku netto                                                                             [m2] NIE DOTYCZY 

5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej                                                     [m2] NIE DOTYCZY 

6. 
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 
oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych                                                     [m2] 

NIE DOTYCZY 

7. Liczba lokali mieszkalnych NIE DOTYCZY 

8. Liczba osób użytkujących budynek NIE DOTYCZY 

9. Współczynnik kształtu  A/Ve                                                                             1/m NIE DOTYCZY 

 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

10. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

11. Rodzaj systemu grzewczego a budynku NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.2.  Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody 

         budowlane U                                                           W/(m2⋅K) 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

1. Ściany zewnętrzne NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2. 
Dach / stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3. Strop nad piwnicą NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5. Okna, drzwi balkonowe  NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

6. Drzwi zewnętrzne / bramy wejściowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

7. Inne NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.3.  Sprawności składowe systemu grzewczego, 
         współczynniki przerw w ogrzewaniu                          ηH,tot 

Stan przed 
modernizacją 

Stan po 
modernizacji 

1. Sprawność wytwarzania                                                                                      ηH,g NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2. Sprawność przesyłania                                                                                         ηH,d NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania                                                                 ηH,e NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4. Sprawność akumulacji                                                                                          ηH,s NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5. Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia                              wt NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby                                        wd NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.4.  Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej 
         wody                                                                                  ηW,tot 

Stan przed 
modernizacją 

Stan po 
modernizacji 

1. Sprawność wytwarzania                                                                                     ηW,g NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2. Sprawność przesyłania                                                                                        ηW,d NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3. Sprawność akumulacji                                                                                         ηW,s NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4. Sprawność wykorzystania i regulacji                                                                ηW,e NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.5.  Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

1. Rodzaj wentylacji NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3. Strumień powietrza zewnętrznego                                                               [m3/h] NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4. Krotność wymian powietrza - 1/h NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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2.6.  Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego                                           [kW] NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej                                                                                                             [kW] 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku               [GJ/rok] 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku             [GJ/rok] 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej                                                                                                       [GJ/rok] 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 
standardowego (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła)                                                                   [GJ/rok] 

NIE DOTYCZY 

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej  
(służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych 
bilansu ciepła)                                                                                                [GJ/rok] 

NIE DOTYCZY 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
                                                                                                                [kWh/m2rok] 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
                                                                                                                [kWh/m2rok] 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.7.  Opłaty (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

1. Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej          [zł/(m2⋅m-c)] NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2. 
Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej - opłata zmienna 
związana z dystrybucją i przesyłem energii                                                [zł/m3] 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

2.8.  Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

1. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 25,6 

2. Planowane koszty całkowite 2301945 

3. Roczna oszczędność kosztów energii 166812 

4. Prosta stopa zwrotu 13,8 
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3.  DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU 
     AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 
 
3.1.  Rozporządzenia i Normy techniczne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 Nr 43 
poz.346 z późn. zmianami.). 

4. KOBIZE - Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego 
Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji. 

5. PN-EN ISO 6946: 2008 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczeń. 

6. PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego. 

7. PN EN ISO 13370: 2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. 
Metody obliczania. 

8. PN-EN ISO 13789: 2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła 
przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania. 

9. PN-EN ISO 10077: 2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi, żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. (Cz.1, Cz.2). 

10. PN-EN ISO 14683: 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

11. PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.1. 

12. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

13. PN-EN ISO 13790: 2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia 
energii do ogrzewania i chłodzenia. 

 
3.2.  Dokumentacje projektowe i inne dokumenty przekazane przez inwestora 

− Informacja, o procesie technologicznym i stanie technicznym linii technologicznej oraz zakresie 
planowanej modernizacji (remontu) linii  

− Oferta budżetowa wraz z załącznikami,  z opisem urządzeń i analizą porównania sprawności 
palników gazowych, informacją o prognozowanym poziomie oszczędności ilości gazu 

− Zestawienia zużycia gazu ziemnego na potrzeby procesu technologicznego za lata 2015-2017 
 
3.3.  Osoby udzielające informacji 
Witold Krzeczowski  510 208 725 
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3.4.  Data wizytacji terenowej 
kwiecień 2018 r. 
 
3.5  Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora) 

− analizę należy przeprowadzić w oparciu o udostępnioną ofertę budżetową Nr 0000/110/KA/17 
wraz z załącznikami 

− moc linii technologicznej: znamionowa 1,2 MW, maksymalna 1,58 MW pozostaną bez zmian 
 

4.  INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA W STANIE ISTNIEJĄCYM 
 
4.1.  Rzut budynku3 

Stan istniejący linii technologicznej objętej niniejszym audytem przedstawiają zdjęcia 
zamieszczone w załączniku, natomiast opis procesu technologicznego zawiera pkt. 4.7. audytu. 
 
4.2.  Opis techniczny podstawowych elementów budynku 
 
NIE DOTYCZY 
 
4.3.  Instalacja ogrzewania 
 
NIE DOTYCZY 
 

4.3.1. Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania 
Lp. Rodzaj danych Dane 

1 Typ instalacji  

2 Parametry pracy instalacji  

3 Przewody w instalacji  

4 Rodzaj grzejników  

5 Osłonięcie grzejników  

6 Zawory termostatyczne  

7 Zawory podpionowe  

8 Ogrzewanie - liczba dni w tygodniu  

9 Ogrzewanie - liczba godzin na dobę  

 

4.3.2. Wartości współczynników sprawności systemu ogrzewania 

1 Sprawność wytwarzania ciepła ηH,g  

2 Sprawność przesyłu ciepła ηH,d  

3 Sprawność regulacji i wykorzystania ηH,e  

4 Sprawność akumulacji ciepła ηH,s  

5 Sprawność całkowita systemu ηH,tot  

6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia wt  

7 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd  

                                                      
3 W tym miejscu należy umieścić rzut budynku z zaznaczonymi stronami świata 
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4.4.  Instalacja ciepłej wody użytkowej 
 
NIE DOTYCZY 
 
 

4.4.1. Charakterystyka techniczna instalacji ciepłej wody 

Lp. Rodzaj danych Dane 

1 Rodzaj instalacji ciepłej wody  

2 Przewody instalacji i ich izolacja  

3 Cyrkulacja, ograniczenia cyrkulacji  

4 Zasobnik ciepłej wody  

5 Opomiarowanie instalacji ciepłej wody (wodomierze)  

 

4.4.2. Wartości współczynników sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

1 Sprawność wytwarzania ciepła ηW,g  

2 Sprawność przesyłu ciepła ηW,d  

3 Sprawność sezonowa wykorzystania ηW,e  

4 Sprawność akumulacji ciepła ηW,s  

5 Sprawność całkowita systemu ηW,tot  

 
4.5.  System wentylacji 
 
NIE DOTYCZY 
 

4.5.1. Charakterystyka techniczna systemu wentylacji 

1 Rodzaj wentylacji -  

2 Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h  

 
4.6.  System oświetlenia 
 
NIE DOTYCZY 
 

4.6.1. Charakterystyka techniczna instalacji oświetlenia 

1 Rodzaj źródła światła -  

2 
Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych 
w system wbudowanej instalacji oświetlenia 

m2  

3 Moc jednostkowa oświetlenia dla budynku  P W/m2  
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4.7.  Inne systemy 
 

4.7.1. Charakterystyka techniczna4 
Modernizowana (remontowa) linia technologiczna z lat 70-tych o mocy znamionowej 1,2 MW (maksymalna 
1,58 MW) służy do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów spalinowych. Składa się z 
podajnika odkuwek (na tacach), pieca przepychowego do hartowania odkuwek (temperatura procesu ok. 
1100 0C) wyposażonego w tradycyjne palniki zasilane gazem ziemnym w systemie grzewczym na zimne 
powietrze o niskiej sprawności, wanny olejowej do schładzania odkuwek, taśmowego pieca do procesu 
odpuszczania również wyposażonego w tradycyjne wyżej opisane palniki (temperatura ok. 700 0C likwidacja 
naprężeń wewnętrznych), pojemnika na odkuwki i taśmociągu do transportu tac. Cykl produkcyjny trwa ok. 3 
godziny. W procesie automatycznie kontrolowana jest temperatura w piecach i prowadzone są zapisy 
parametrów pracy w postaci wykresów. Układ wyposażony jest w szafy sterownicze starego typu. Cały proces 
jest zautomatyzowany poza ułożeniem na tacy elementów poddawanych procesowi technologicznemu, co 
wykonywane jest ręcznie przez pracownika. Elementy wsadu po wyżej opisanym procesie przekazywane są do 
innego rodzaju obróbki np. mechanicznej, tace wracają na początek linii technologicznej do ponownego 
wykorzystania. Istniejący stan techniczny linii produkcyjnej wymaga modernizacji, (remont lub wymiana 
niektórych elementów linii), podniesienia sprawności systemu grzejnego opartego na palnikach gazowych oraz 
poprawy systemu sterowania procesem technologicznym. Wielkość produkcji pozostanie na tym samym 
poziomie. 
W celu poprawy efektywności energetycznej wyżej opisanego procesu technologicznego zaproponowano 
modernizację (remont) linii technologicznej polegającą na: wymianie gazowego systemu grzejnego wraz z 
instalacją gazowo-powietrzną (wymiana palników), regeneracji obudowy pieców (wymiana i uzupełnienie 
wymurówki), wymianie drzwi załadowczo-wyładowczych, usprawnieniu i wymianie elementów transportu 
wsadu, wymianie wanny hartowniczej i wyposażeniu jej w układ chłodzenia, mieszania i grzania czynnika 
hartowniczego, wymianie wodnej komory do chłodzenia za piecem do odpuszczania, wyposażeniu układu w 
nowoczesny zestaw szaf sterowniczych, wykonaniu instalacji elektrycznej linii, wyposażeniu linii w 
programowalny sterownik logiczny (PLC). Piec do hartowania zostanie wyposażony w system grzewczy gazowy 
oparty na palnikach z autorekuperacją (wewnętrzny odzysk ciepła)o znacznie wyższej sprawności niż palniki 
tradycyjne. Usprawnienie procesu technologicznego w wyżej opisany sposób przyczyni się przede wszystkim 
do zmniejszenia strat ciepła, a tym samym zmniejszenia zużycia gazu ziemnego. Linia po modernizacji 
(remoncie) zapewni m.in. równomierne nagrzewanie wsadu, automatyczny pomiar i regulację temperatury w 
piecu hartowniczym i piecu do wysokiego odpuszczania. Moc linii technologicznej oraz wielkość produkcji 
pozostaną bez zmian. 

  

                                                      
4 W tym miejscu należy podać nazwę sytemu podlegającego modernizacji (np. linia technologiczna) 
   W przypadku modernizacji większej ilości systemów powielić punkt 
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5.  WYKAZ USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ MODERNIZACYJNYCH 
      WYBRANYCH NA PODSTAWIE OCENY STANU TECHNICZNEGO 
 

Lp. 
Charakterystyka 

stanu istniejącego 
Możliwości i sposób poprawy 

1 Przegrody zewnętrzne NIE DOTYCZY 

2 Okna NIE DOTYCZY 

3 Drzwi NIE DOTYCZY 

4 System grzewczy NIE DOTYCZY 

5 Instalacja c.w. NIE DOTYCZY 

6 Wentylacja NIE DOTYCZY 

7 Oświetlenie NIE DOTYCZY 

8 

Linia technologiczna 
do obróbki cieplnej 
odkuwek stalowych: 

− układ technologiczny 
wyposażony w 
palniki gazowe o 
niskiej sprawności 

− szafy sterownicze 
starego typu 

− automatyzacja 
procesu 
technologicznego 
wymaga poprawy  

W celu poprawy efektywności energetycznej wyżej opisanego procesu 
technologicznego zaproponowano modernizację (remont) linii 
technologicznej polegającą na: wymianie gazowego systemu grzejnego 
wraz z instalacją gazowo-powietrzną, regeneracji obudowy pieców, 
wymianie drzwi załadowczo-wyładowczych, usprawnieniu i wymianie 
elementów transportu wsadu, wymianie wanny hartowniczej i 
wyposażeniu jej w układ chłodzenia, mieszania i grzania czynnika 
hartowniczego, 
wymianie wodnej komory do chłodzenia za piecem do odpuszczania, 
wyposażeniu układu w nowoczesny zestaw szaf sterowniczych, wykonaniu 
instalacji elektrycznej linii, wyposażeniu linii w programowalny sterownik 
logiczny (PLC). Piec do hartowania zostanie wyposażony w system 
grzewczy gazowy oparty na palnikach z autorekuperacją o znacznie 
wyższej sprawności niż palniki tradycyjne. Usprawnienie procesu 
technologicznego w wyżej opisany sposób przyczyni się przede wszystkim 
do zmniejszenia strat ciepła, a tym samym zmniejszenia zużycia gazu 
ziemnego. Linia po modernizacji (remoncie) zapewni m.in. równomierne 
nagrzewanie wsadu, automatyczny pomiar i regulację temperatury w 
piecu hartowniczym i piecu do wysokiego odpuszczania. Wielkość 
produkcji nie ulegnie zmianie. 
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6.  OKREŚLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU MODERNIZACYJNEGO 
 
6.1.  Wskazanie rodzajów usprawnień dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 

L.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji 

1 

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na 
ogrzewanie i wentylację 

NIE DOTYCZY 

2 
Usprawnienie dotyczące zmniejszenia 
zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w. 

NIE DOTYCZY 

3 
Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zużycia 
energii na potrzeby oświetlenia 

NIE DOTYCZY 

4 
Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zużycia 
energii na potrzeby pozostałych systemów 

Modernizacja(remont) linii technologicznej do obróbki 
cieplnej odkuwek stalowych. 

 
6.2.  Do obliczeń przyjęto następujące dane: 

6.2.1. Temperatury oraz stopniodni 

 Symbol Jednostki wartość 

1 Obliczeniowa temperatura zewnętrzna tzo 
0C NIE DOTYCZY 

2 Temperatura wewnętrzna tw 0C NIE DOTYCZY 

3 Stopniodni SD dzień⋅K/rok NIE DOTYCZY 

 

6.2.2. Opłaty jednostkowe 

 
Opłaty przed 
modernizacją 

Opłaty po 
modernizacji 

c.o. 

Opłata zmienna zł/GJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Stała opłata miesięczna zł/(MW⋅m-c) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Opłata abonamentowa zł/m-c NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

c.w. 

Opłata zmienna zł/GJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Stała opłata miesięczna zł/(MW⋅m-c) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Opłata abonamentowa zł/m-c NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

energia elektryczna 

Opłata zmienna zł/GJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Stała opłata miesięczna zł/(MW⋅m-c) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Opłata abonamentowa zł/m-c NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

proces technologiczny (taryfa dla gazu ziemnego) 

Opłata zmienna zł/GJ 36,34 36,34 

Stała opłata miesięczna zł/(MW⋅m-c) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Opłata abonamentowa zł/m-c NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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6.3.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła 
           przez przenikanie5 

Przegroda 

 

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A =  m2 

 powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Akoszt. =  m2 

Współczynnik przenikania ciepła w stanie istniejącym U = ……… W/m2∙K 

Opis wariantów usprawnienia: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący 
Warianty 

1 2 3 

1 
Grubość dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej 

m     

2 
Współczynnik Uc przed i po przeprowadzeniu 
modernizacji  

W/m2K     

3 Q0U, Q1u = 8,64 ∙ 10-5 ∙ Sd ∙ A ∙ UC GJ/rok     

4 qoU, q1U = 10-6 ∙ A ∙ (tw0 – tz0) ∙ UC MW     

5 
Roczna oszczędność kosztów 
ΔOru = (Q0U-Q1U) ∙ Oz + 12 ∙ (qoU-q1U) ∙ Om 

zł/rok     

6 Cena jednostkowa usprawnienia zł/m2     

7 Koszt realizacji usprawnienia  NU zł     

8 SPBT = NU / ΔOru lata     

 

Podstawa przyjętych wartości NU – kosztorys inwestorski 

 

Wybrany wariant: 2 Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 

  

                                                      
5 W przypadku termomodernizacji większej ilości przegród, należy powielić tą tabelę 
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6.4.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego 
          na wymianie okien, drzwi i bram oraz poprawie systemu wentylacji6 

Przedsięwzięcie 

 

Dane: powierzchnia okien Aok =  m2 

  Vnom =  m3/h 

  Vwent =  m3/h 

Współczynnik przenikania ciepła w stanie istniejącym U = …… W/m2∙K 

Opis wariantów usprawnienia: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący 
Warianty 

1 2 

1 Współczynnik przenikania ciepła  U W/m2.K    

2 Czy będą zamontowane nawiewniki Tak / Nie    

 Cr -    

3 Współczynniki korekcyjne dla wentylacji                        Cm -    

 Cw -    

4 8,64 ∙ 10-5 ∙ Sd ∙ Aok ∙ U GJ/rok    

5 2,94 ∙ 10-5 ∙ Cr ∙ Cw ∙ Vnom ∙ Sd GJ/rok    

6 Q0, Q1 = (3) + (4) GJ/rok    

7 10-6 ∙ Aok ∙ (tw0 – tz0) ∙ U MW    

8 3,4 ∙ 10-7 ∙ Vobl ∙ (tw0 – tz0) MW    

9 q0, q1 = (6) + (7) MW    

10 
Roczna oszczędność kosztów 

ΔOru = (Q0U – Q1U) ∙ Oz + 12 ∙ (qoU – q1U) ∙ Om 
zł/rok    

11 Koszt jednostkowy okien  NOK zł    

12 Koszt wymiany okien  NOK zł    

13 Koszt modernizacji wentylacji  Nw zł    

14 Koszt  Nw + NOK zł    

15 SPBT = (Nok+Nw) / ΔOru lata    

 

Podstawa przyjętych wartości NOK, Nw – kosztorys inwestorski 

 

Wybrany wariant: 1 Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 

  

                                                      
6 W przypadku termomodernizacji większej ilości przegród, należy powielić tą tabelę 
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6.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na poprawie systemu wentylacji 

Opis wariantów usprawnienia: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. 
Stan 

istniejący 

Warianty 

1 2 

1 Obliczeniowa moc cieplna na ogrzewanie MW    

2 Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania GJ/rok    

3 Roczna opłata zmienna zł/rok    

4 Roczna opłata stała zł/rok    

5 Roczny abonament zł/rok    

6 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zł/rok    

7 Różnica zł/rok    

8 Szacowany koszt zł    

9 SPBT lata    

 

Podstawa przyjętych wartości NU 

 

Wybrany wariant: ………  Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 
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6.6. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na poprawie systemu oświetlenia 

Opis wariantów usprawnienia: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. 
Stan 

istniejący 

Warianty 

1 2 

1 
Moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego 
w budynku 

PN W/m2    

2 Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w ciągu dnia tD h    

3 Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w ciągu nocy tN h    

4 
Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenie oświetlenia 
do poziomu wymaganego 

FC -    

5 
Współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników 
w miejscu pracy 

FO --    

6 
Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła 
dziennego 

FD -    

7 Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia LENI kWh/m2rok    

8 
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną 
do budynku dla wbudowanej instalacji oświetleniowej 

QkL = 
Af ∙ LENI 

kWh/rok    

9 
Roczne oszczędności energii końcowej po modernizacji 
systemu oświetlenia 

ΔQkL kWh/rok    

10 Jednostkowe opłaty za energię elektryczną Cjedn. zł/kWh    

11 
Roczne koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia wbudowanego 

K zł/rok    

12 
Roczne oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej 
na potrzeby oświetlenia 

ΔQK zł/rok    

13 Koszt modernizacji systemu oświetlenia NU zł    

14 Prosty czas zwrotu SPBT lata    

 

Podstawa przyjętych wartości NU – kosztorys inwestorski 

 

Wybrany wariant: 1 Koszt: zł SPBT = ……… lat 
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6.7. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na poprawie systemu klimatyzacji 

Opis wariantów usprawnienia: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. 
Stan 

istniejący 

Warianty 

1 2 

1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię do wytworzenia chłodu kWh/rok    

2 SEERref W/m2    

3 Roczne koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia -    

4 Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia kWh    

5 Jednostkowe opłaty za energię elektryczną zł/kWh    

6 Roczne koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia zł/rok    

7 Koszt modernizacji systemu klimatyzacji zł    

8 Prosty czas zwrotu lata    

 

Podstawa przyjętych wartości NU 

 

Wybrany wariant: ………  Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 
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6.8. Ocena opłacalności montażu instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE7 

Opis instalacji: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący 
Stan po montażu 

instalacji 

1 Moc znamieniowa instalacji8 kW   

2 Całkowity roczny uzysk energii18
 kWh/rok   

3 Jednostkowe opłaty za energię elektryczną zł/kWh   

4 Roczny koszt oszczędności na opłatach za energie elektryczną zł/rok   

5 Koszt montażu instalacji zł   

6 Prosty czas zwrotu lat   

 

Podstawa przyjętych wartości NU  

 

Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 

  

                                                      
7 W tym punkcie należy rozważyć wszystkie instalacje produkujące energię elektryczną z OZE np. fotowoltaika, turbiny wiatrowe 
8 Jeżeli w chwili obecnej brak takowej instalacji w budynku należy wpisać 0 
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6.9. Ocena opłacalności modernizacji linii technologicznej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych 
        w atmosferze gazów spalinowych9 

Opis wariantu usprawnienia: 

Kompleksową modernizację (remont) linii technologicznej w tym systemu grzejnego i poprawy systemu sterowania 
procesem obróbki cieplnej należy przeprowadzić w zakresie opisanym w pkt. 5. niniejszego opracowania. Do pieca 
przepychowego hartowniczego zostanie zamontowanych 11 nowych palników gazowych o mocy 80 kW każdy. Będą 
to palniki z autorekuperacją. W przypadku tych palników spaliny z komory pieca wracają przez korpusy palników 
oddając znaczną cześć energii do powietrza spalania, dzięki temu oszczędza się energię, a temperatura spalin 
odprowadzanych do komina jest niższa. Piec do wysokiego odpuszczania będzie wyposażony w 14 szt., nowoczesnych 
palników na zimne powietrze o wyższej sprawności niż istniejące, każdy o mocy 50 kW. Wszystkie palniki (25 szt.) to 
palniki szybkowypływowe, wyrzucające spaliny w przestrzeń komory pieca z dużą prędkością co pozwala na dobrą 
cyrkulację i pozwala na równomierne ogrzewanie i utrzymanie zaprogramowanej temperatury w przestrzeni komory 
grzejnej. Każdy palnik będzie wyposażony w linię gazową z zaworami elektromagnetycznymi. 
Łączna moc znamionowa linii po modernizacji (remoncie) wyniesie 1200 kW, a maksymalna 1580 kW. Palniki będą 
wyposażone w sterownik do monitorowania przepływu powietrza. W piecu hartowniczym (temperatura 1100 0C) 
powstaną trzy strefy grzejne, natomiast w piecu do odpuszczania (temperatura 700 0C) 4 strefy. Linia technologiczna 
będzie wyposażona w system automatycznego sterowania pracą elementów składowych, a swobodnie 
programowalny sterownik logiczny zagwarantuje funkcję ciągłego sterowania procesem i kontrolę parametrów pracy 
procesu. Typy palników do poszczególnych pieców oraz szczegółowy opis zakresu wymiany elementów linii i 
koniecznych prac remontowych, także wyposażenie we wszystkie niezbędne urządzenia zawiera załącznik nr 1 do 
oferty udostępniony przez Inwestora. 
Zastosowanie wyżej opisanych rozwiązań prowadzi do poprawy efektywności energetycznej procesu obróbki cieplnej 
odkuwek. 
Z danych technicznych i szczegółowego opisu urządzeń wynika, że przewidywana modernizacja (remont) całej linii 
technologicznej przyczyni się do obniżenia zużycia gazu ziemnego wysokometanowego o 26% w stosunku do 
obecnego zużycia (załącznik nr 1 do oferty). 

Założenia do obliczeń: 

− średnie zużycie ciepła (obliczone na podstawie zużycie gazu z danych za 2015 ÷ 2017 uzyskanych od Inwestora) w 

procesie technologicznym linii produkcyjnej z palnikami tradycyjnymi: Q0 = 17655,0 GJ/rok 

− średnie zużycie ciepła (obliczone na podstawie danych technicznych urządzeń) w procesie technologicznym linii 

produkcyjnej po modernizacji (remoncie), z palnikami z autorekuperacją: Q1 = 13064,7 GJ/rok 

Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący 
Stan po montażu 

instalacji 

1 Moc znamionowa instalacji kW 1200 1200 

2 Roczne zużycie gazu m3/rok 487708 360904 

3 Całkowite roczne zużycie energii10
 GJ/rok 17655,0 13064,7 

4 Jednostkowe opłaty za energię - gaz ziemny zł/GJ 36,34 36,34 

5 Roczny koszt gazu (tylko opłaty zmienne) zł/rok 641583 474771 

6 Roczny koszt oszczędności na opłatach za gaz ziemny zł/rok   166812 

7 Koszt montażu instalacji zł   2214000 

8 Prosty czas zwrotu lat   13,27 

 

Podstawa przyjętych wartości NU : oferta budżetowa udostępniona przez Inwestora 

Koszt: 2214000 zł SPBT = 13,3 lat 

  

                                                      
9 W tym punkcie należy rozpatrzyć modernizację wszystkich innych systemów nie opisanych w pozostałych punktach, jak np. linie technologiczne 
10 W opisie należy określić w jaki sposób została określona ta wartość, pomiary, obliczenia ... 
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Obliczenia dotyczące linii technologicznej: 
 

 

Uwaga: 

Do obliczeń wykorzystano dane z 2016 r. i 2017 r. (dane z 2015 r. są niekompletne). 

 

− zużycie gazu przez linię technologiczną (Piec 2 + Piec 2A) za 2016 r. – G2016 = 450024 m3/rok 

− zużycie gazu przez linię technologiczną (Piec 2 + Piec 2A) za 2017 r. – G2017 = 525392 m3/rok 

− średnioroczne zużycie gazu przez linię technologiczną w stanie istniejącym (Piec 2 + Piec 2A) – 
Gśr = G0 = 487708 m3/rok 

− wartość opałowa gazu – WG = 36,2 MJ/m3 (wg wytycznych KOBIZE) 

− średnioroczne zużycie energii przez linię technologiczną w stanie istniejącym (Piec 2 + Piec 2A) – 
Q0 = 17655,0 GJ/rok 

− przewidywana oszczędność gazu całej linii technologicznej po modernizacji (wg oferty 
przedstawionej przez Inwestora) – 26 % 

− prognozowane zużycie gazu po przeprowadzeniu modernizacji linii technologicznej (Piec 2 + 
Piec 2A) – G1 = 360904 m3/rok 

− prognozowane zużycie energii po przeprowadzeniu modernizacji linii technologicznej (Piec 2 + 
Piec 2A) – Q1 = 13064,7 GJ/rok 

− prognozowana oszczędność gazu z tytułu modernizacji linii technologicznej (Piec 2 + Piec 2A) – 

∆G = 126804 m3/rok 

− prognozowana oszczędność energii z tytułu modernizacji linii technologicznej (Piec 2 + Piec 2A) – 

∆Q0 = 4590,3 GJ/rok 
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6.10. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na montażu kogeneracji11 

Opis wariantu usprawnienia: 

NIE DOTYCZY 

Lp. Omówienie Jedn. Kogeneracja 
Rozdzielna produkcja 

12 13 

1 Moc cieplna instalacji kW    

2 Moc termiczna instalacji kW    

3 Ilość wytworzonego ciepła kWh/rok    

4 Ilość wytworzonej energii elektrycznej kWh/rok    

5 Sprawność instalacji %    

6 
Efektywność energetyczna w porównaniu do 
rozdzielonej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej 

%    

  

                                                      
11 Kogeneracja tylko i wyłącznie z OZE 
12 Należy zaproponować do porównania najlepszą dostępną technologię produkcji energii elektrycznej 
13 Należy zaproponować do porównania najlepszą dostępną technologię produkcji energii cieplnej 
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6.11.1. Ocena i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność 
              systemu grzewczego 

 

Dane: QH,nd = ……… GJ/rok Q0c.o. = ……… GJ/rok 

 

Założenia dla stanu istniejącego: 

NIE DOTYCZY 

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych 
usprawnień. 

Lp. Rodzaj usprawnienia 
Współczynniki sprawności 

przed po 

1 rodzaj systemu zasilania   

2 sprawność wytwarzania ηH,g =   

3 sprawność przesyłu ηH,d =   

4 sprawność regulacji i wykorzystania ηH,e =   

5 sprawność akumulacji ηH,s =   

6 sprawność całkowita systemu ηH,tot =   

7 uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia wt =   

8 
uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby – 
wprowadzenie podzielników kosztów 

wd =   

 

6.11.2. Opis i kalkulacja proponowanego przedsięwzięcia 

 

Koszt: ……… zł 
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6.11.3. Ocena proponowanego przedsięwzięcia 

Lp. Omówienie Jedn. 
Stan 

istniejący 
Stan po 

modernizacji 

1 Obliczeniowa moc cieplna c.o. MW   

2 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. 
w standardowym roku / sezonie grzewczym 
bez uwzględnienia sprawności systemu QH,nd 

GJ/rok   

3 Całkowita średnioroczna sprawność systemu ogrzewania ηH,tot -   

4 Obniżenie nocne -   

5 Obniżenie tygodniowe -   

6 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. 
w standardowym roku / sezonie grzewczym 
z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu Qk,H 

GJ/rok   

7 Roczna opłata zmienna zł/rok   

8 Roczna opłata stała zł/rok   

9 Roczny abonament zł/rok   

10 Roczny koszt ogrzewania w roku / sezonie standardowym zł/rok   

11 Różnica zł/rok   

12 Koszt zł   

13 SPBT lat   

Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 

 
  



 

Zał. nr 4.24 – Audyt energetyczny 

  23 

 

6.12.1. Ocena i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia 
             zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody 

 

Dane: QW,nd = ……… GJ/rok Q0c.w. = ……… GJ/rok 

 

Założenia dla stanu istniejącego: 

NIE DOTYCZY 

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych 
usprawnień. 

Lp. Rodzaj usprawnienia 
Współczynniki sprawności 

przed po 

1 rodzaj systemu zasilania i przygotowania c.w.   

2 sprawność wytwarzania ηW,g =   

3 sprawność przesyłu ηW,d =   

4 sprawność regulacji i wykorzystania ηW,e =   

5 sprawność akumulacji ηW,s =   

6 sprawność całkowita systemu ηW,tot =   

 

6.12.2. Opis i kalkulacja proponowanego przedsięwzięcia 

 

Koszt: ……… zł 
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6.12.3. Ocena i wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia 
              zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody 

Lp. Omówienie Jedn. 
Stan 

istniejący 
Stan po 

modernizacji 

1 Dobowe zapotrzebowanie na c.w. m3   

2 Roczne zapotrzebowanie na c.w. m3   

3 Średnia moc c.w. qc.w. śr MW   

4 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło dla potrzeb przygotowania c.w. 
bez uwzględnienia sprawności – energia użytkowa QW,nd 

GJ/rok   

5 Całkowita średnioroczna sprawność systemu przygotowania c.w. ηW,tot -   

6 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło dla potrzeb przygotowania c.w. 
z uwzględnieniem sprawności – energia końcowa Qk,W 

GJ/rok   

7 Roczna opłata zmienna zł/rok   

8 Roczna opłata stała zł/rok   

9 Roczny abonament zł/rok   

10 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody zł/rok   

11 Różnica zł/rok   

12 Koszt zł   

13 SPBT lat   

Koszt: ……… zł SPBT = ……… lat 
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6.13. Zastosowanie systemów zarządzania energią 

Opis systemu:14 

NIE DOTYCZY 

 

6.14. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT 

Lp. 
Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego 
Planowane koszty robót 

zł 
SPBT 
lata 

1 

Modernizacja (remont) linii produkcyjnej do obróbki 
cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów 
spalinowych 

2214000,0 13,3 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
  

                                                      
14 W przypadku zastosowania systemu zarządzania energią należy wprowadzić jego opis oraz koszty montażu 
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6.15. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

6.15.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

Lp. Ulepszenie termomodernizacyjne 
Nr wariantu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Modernizacja (remont) linii produkcyjnej do obróbki 
cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów 
spalinowych 

×        

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

6.15.2. Zestawienie kosztu poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych 
            z uwzględnieniem kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego 

Lp. 
Zakres ulepszeń wchodzących 

w skład wariantu 
termomodernizacyjnego 

Koszt 
wariantu 

[zł] 

Koszt audytu 
+ koszt systemu 

zarządzania energią15 
[zł] 

Koszt 
całkowity 

[zł] 

1 

Modernizacja linii produkcyjnej do 
obróbki cieplnej odkuwek 
stalowych w atmosferze gazów 
spalinowych 

2214000 5535 2219535 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

                                                      
15 O ile będziemy montować system 
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6.15.3. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

W
A

R
IA

N
T 

c.o. c.w.u. oświetlenie klimatyzacja 
produkcja energii 
elektrycznej z OZE 

system16 suma Zmiana 

Qc.o. 
17 

ηH,tot w 

Qc.o. ⋅ w 

η 
Opłata Qcw Opłata Q Opłata Q Opłata Q 18 Oszczędność Q Oszczędność Q Opłata ∆Q Oszczędność 

GJ/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok GJ/rok zł/rok 

1              13064,7 166812 13064,7   4590,3 166812 

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

0              17655,0   17655,0       

0 – stan istniejący 

 
 

                                                      
16 Zgodnie z tabelą 6.9. W przypadku modernizacji większej ilości systemów należy zwielokrotnić kolumny 
17 Zgodnie z normą PN-EN ISO 13790 
18 Należy wpisywać ze znakiem "-". Ponieważ nadprodukcja energii elektrycznej z OZE w stosunku do zużycia energii elektrycznej w budynku nie jest oszczędnością energii wartość bezwzględna Qprodukcji energii elektrycznej z OZE nie może być większa niż 
    zużycie energii elektrycznej w danym wariancie. Jeżeli tak się zdarzy jako Q należy przyjąć wartość równą zużyciu energii elektrycznej w danym wariancie lub jednoznacznie wykazać na co zostanie zużyta ta energia 
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6.15.4. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowane 
koszty 

całkowite 

Roczna 
oszczędność 

kosztów 
energii 

Procentowa 
oszczędność 

zapotrzebowania 
na energię 
końcową 

zł zł % 

1 

1. Modernizacja (remont) linii produkcyjnej 

do obróbki cieplnej odkuwek stalowych 

w atmosferze gazów spalinowych 

2219535 166812 26,0 

 

6.16. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym 
budynku ocenia się wariant nr 1 obejmujący usprawnienia: 

− modernizacja (remont) linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w atmosferze gazów 
spalinowych  

 

6.17. Opis prac stanowiących koszty niekwalifikowane 

Lp. Rodzaj prac Wartość [zł] 

1 Transport elementów 18450 

2 Montaż elementów 57810 

3 Szkolenia pracowników 6150 

4   

5   

6   

Razem 82410 
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7.  OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 
      TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI 
 

7.1.Opis robót 

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace: 

Przeprowadzić modernizację (remont) linii produkcyjnej do obróbki cieplnej odkuwek stalowych w 
atmosferze gazów spalinowych poprzez: 

− wymianę gazowego systemu grzejnego wraz z instalacją gazowo-powietrzną (11 palników z 
autorekuperacją do pieca hartowniczego każdy o mocy 80 kW, 14 palników na zimne powietrze do pieca 
do procesu wysokiego odpuszczania każdy o mocy 50 kW; wszystkie palniki szybko wypływowe; łączna 
moc maksymalna palników 1,58 MW; moc znamionowa 1,2 MW) 

− regenerację obudowy pieców (wymiana i uzupełnienie wymurówki) 

− wymianę drzwi załadowczo-wyładowczych (poprawa szczelności) 

− usprawnienie i wymianę elementów systemu transportu wsadu 

− wymiana wanny hartowniczej i wyposażenie jej w układ chłodzenia, mieszania i grzania czynnika 
hartowniczego 

− wymiana wodnej komory do chłodzenia za piecem do odpuszczania 

− wyposażenie układu w nowoczesny zestaw szaf sterowniczych 

− wykonanie instalacji elektrycznej linii technologicznej 

− wyposażenie linii w programowalny sterownik logiczny (PLC) 
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8.  OKREŚLENIE ILOŚCI ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII 
 

Opis 
przed 

modernizacją 
po 

modernizacji 

różnica 

GJ/rok % 

Zużycie energii 
cieplnej 

c.o. GJ/rok     

c.w. GJ/rok     

Linia technologiczna GJ/rok 17655,0 13064,7 4590,3 26,0 

Razem GJ/rok 17655,0 13064,7 4590,3 26,0 

Zużycie energii 
elektrycznej 

oświetlenie GJ/rok     

klimatyzacja GJ/rok     

energia pomocnicza GJ/rok 275,7 275,7 0,0  

systemy19 GJ/rok     

produkcja energii 
elektrycznej z OZE 

GJ/rok     

Razem GJ/rok 275,7 275,7 0,0  

Całkowite zużycie energii końcowej GJ/rok 17930,7 13340,4 4590,3 25,6 

 

9.  OKREŚLENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO 
 

 

przed 
modernizacją 

po 
modernizacji 

różnica 

kg/rok kg/rok kg/rok % 

emisja CO2 1052172 794656 257516 24,5 

emisja PM-10 8,83 6,53 2,30 26,0 

Wybrane przedsięwzięcie przyczynia się do redukcji emisji20: 

 TAK NIE 

emisja CH4 TAK  

emisja N2O TAK  

emisja CFC TAK  

emisja SO2 TAK  

emisja NOx TAK  

emisja NMVOCs TAK  

  

                                                      
19 Zgodnie z tabelą 6.9. W przypadku modernizacji większej ilości systemów należy zwielokrotnić kolumny 
20 Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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10.  OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 
 

Lp. wielkość jednostka wartość 

1 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 4590,3 

2 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 0,0 

3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 4590,3 

4 Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważne CO2 257,5 

 

5 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych 
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWhe/rok 0 

6 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE 

MWhe/rok 0 

7 
Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE 

MWhe/rok 0 

 

8 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych 
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWht/rok 0 

9 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWht/rok 0 

10 
Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE 

MWht/rok 0 

 

11 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW 0 

12 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

MWe 0 

13 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej ze źródeł odnawialnych 

MWt 0 
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ZAŁĄCZNIKI 
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OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I CIEPŁO 
NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

 
NIE DOTYCZY 
 
 

WYNIKI OBLICZEŃ SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA I MOCY 
NA OGRZEWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW 

TERMOMODERNIZACYJNYCH21 
 
NIE DOTYCZY 
 
 

POTWIERDZENIE WYNIKÓW OBLICZEŃ SEZONOWEGO 
ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA I MOCY NA OGRZEWANIE 

DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH22 
 
NIE DOTYCZY 
 
 

OBLICZENIE STOPNIODNI23 
 
NIE DOTYCZY 
 
 

OBLICZENIE STRUMIENI POWIETRZA24 
 
NIE DOTYCZY 
 
 

PRZEGRODY BUDOWLANE25 
 
NIE DOTYCZY 
 
 
  

                                                      
21 Należy opisać sposób wykonywania obliczeń cieplnych, np. program komputerowy (nazwa), obliczenia własne 
22 W przypadku obliczeń programem komputerowym należy wstawić widoki wyników dla budynku w stanie istniejącym oraz w wariancie 
    wybranym do termomodernizacji. W przypadku obliczeń własnych należy załączyć obliczenia 
23 W tym miejscu należy przedstawić wyliczenia dla stopniodni 
24 W tym miejscu należy przedstawić obliczenia strumienia powietrza do obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło (wg PN-83/B-03430) 
    oraz do obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną (wg PN-EN-12831) 
25 W tym miejscu należy opisać przegrody budowlane wraz z ich warstwami oraz wyliczeniem współczynnika przenikania ciepła U 
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ZDJĘCIA26 
 

 

   

 

   

 

  

                                                      
26 W tym miejscu należy umieścić, zdjęcia elewacji budynku; systemu c.o. oraz c.w., a także instalacji wybranych do modernizacji 
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