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ODNAWIALNYCH I WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ
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Sytuacja wyjściowa
•
•
•

•
•

•

ciągłe zmniejszanie się zasobów paliw kopalnych, rosnące
zapotrzebowanie na energię, rosnące ceny energii
wybuch nuklearny w elektrowni w Fukushimie
wzrost znaczenia alternatywnych sposobów pozyskiwania
energii, przyjaznych dla klimatu, oraz trwałego zabezpieczenia
zaopatrzenia w energię
rosnący popyt na innowacyjne technologie i sposoby produkcji i
magazynowania energii odnawialnych na całym świecie
Niemcy są jednym z najważniejszych dostawców nowych
technologii i rozwiązań w zakresie energii odnawialnych i
wydajności energetycznej
"przełom energetyczny”
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Geneza i myśl przewodnia
•
•
•

•

•

•
•

szczyt energetyczny Rządu Kraju Związkowego Hesja, ustalenie celów, warunków
ramowych i działań zmierzających do wdrożenia „przełomu energetycznego”
szybko rosnąca potrzeba informacji i doradztwa, sygnalizowana przez przedsiębiorstwa,
gminy, gospodarstwa domowe i polityków
jednostki badawczo-rozwojowe potrzebowały firm zainteresowanych współpracą przy
realizacji projektów pilotażowych – poszukiwane były firmy o różnych potrzebach
technologicznych, otwarte na stosowanie nowych technologii
doświadczenie pokazuje, jak ważna jest praca z przykładami zastosowań nowych
technologii w praktyce, praca z aktywnymi przedsiębiorstwami, z ich różnym podejściem
do prowadzenia działalności gospodarczej, z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi
stworzenie centralnej platformy wymiany
rynkowej dla ofert nowych technologii w zakresie
energii odnawialnych i wydajności energetycznej
stworzenie sieci powiązań wśród heskich
dostawców rozwiązań (networking)
stworzenie oferty atrakcyjnej rynkowo
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Położenie geograficzne
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Lokalizacja house of clean energy
otwarta instalacja fotowoltaiczna

sortowanie i przetwarzanie drewna
z recyklingu
instalacje ORC

stare wysypisko wykorzystane
do uprawy roślin
energetycznych

biogazownia

centrum przetwarzania gleby

sortowanie surowców wtórnych
i przetwarzanie żużlu

elektrownia na biomasę
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Energie odnawialne - bilans
możliwości
wytwórcze

Elektrownia i składowisko
Flörsheim-Wicker

liczba
gospodarstw
domowych

liczba osób

ekwiwalent CO2
– (t w
zaokrągleniu)

39 Mio. kWh

13.000

42.000

20.700

Elektrownia na biomasę
Flörsheim-Wicker

115 Mio. kWh

63.333

190.000

79.500

Instalacja fotowoltaiczna
Flörsheim-Wicker

1 Mio. kWh

330

1.000

300

10,55 Mio. kWh

3.600

10.800

8.000

Biogazownia
Brandholz

5,7 Mio. kWh

1.900

5.700

2.000

Instalacja fotowoltaiczna
Grävenwiesbach

357.000 kWh

119

357

100

Gesamt

171,607 Mio.
kWh

82.282

249.857

110.600

Elektrownia na biogaz
Flörsheim-Wicker

23.05.2012

Roman Osada

7

Wyróżniki i główne kompetencje
•
•
•
•
•
•
•

•

teren o powierzchni 85ha – „Park Składowiskowy Ren – Men”
unikalna koncentracja i różnorodność innowacyjnych technologii
wytwarzania energii
długoletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji, zarządzaniu
zakładem przemysłowym i uczestniczeniu w procedurach
administracyjnych
wysoki stopień akceptacji wśród lokalnej społeczności dzięki właściwie
zastosowanym działaniom PR
popularność i akceptacja dla projektu odczuwalne na szczeblu
ponadregionalnym
optymalne powiązanie ze środkami transportu i szlakami
komunikacyjnymi
własne powierzchnie wykorzystywane na potrzeby spotkań, cateringu

własna powierzchnia użytkowa rolnicza – 180ha, w tym
jezioro z możliwością wędkowania, stadnina koni, tereny
wypoczynkowe, zrenaturyzowane obszary ochrony
przyrody, winnica, ekologiczny sad, ścianka
wspinaczkowa, restauracja
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Symbol przedsięwzięcia

Fot.: Dr.-Ing. Carsten Ott
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Statystyka odwiedzin
Odwiedzający zakład Flörsheim-Wicker
90
80
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60

liczba grup

50

40
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Internationale
Delegation/Politische
Gruppen
delegacje zagraniczne/gr.
polityków
Umweltbezogene Fachfirmen und
firmy zGeschäftspartner
branży środ. i ich partnerzy
inni odwiedzający
Sonstige
Besuchergruppen

liczba odwiedzających łącznie
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1.222
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Zadania i cele
•

we współpracy z heskimi ministerstwami: stworzenie i wzmacnianie „heskiej marki”
dla energii odnawialnych i wydajności energetycznej
• uwrażliwienie na tę tematykę rynków międzynarodowych (targi)
• sprowadzenie potencjalnych międzynarodowych odbiorców technologii i usług do
Hesji i heskich dostawców (delegacje)
• przygotowywanie informacji pochodzących z różnych obszarów – gospodarczego,
społecznego i politycznego dla zapewnienia akceptacji społecznej (np. oferty
prowadzenia mediacji)
• doradztwo dla decydentów z obszaru gospodarki i polityki
• wspieranie procesu transferu technologii pomiędzy gospodarką i nauką (imprezy o
charakterze eksperckim, kongresy)
• uzyskiwanie efektów synergii poprzez powiązanie działań stowarzyszeń i organizacji
na poziomie landu i federacji (np. GIZ , Inicjatywa Eksportowa)
• przeprowadzanie studiów wykonalności i realizacja projektów pilotażowych
• tworzenie i wdrażanie ofert kształcenia ustawicznego w wymiarze krajowym i
międzynarodowym
23.05.2012
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Innowacje i projekty
•
•

•
•
•

zastosowanie technologii ORC (Organic Rankine Cycle) do
pozyskiwania prądu z ciepła odlotowego biogazowni
naukowo potwierdzone studium wykonalności projektu, zgodnie z
którym fragmenty instalacji wodorowej miałyby zostać
zintegrowane pod względem technicznym i ekonomicznym w
lokalizacji HOCE na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła;
możliwe wdrożenie w ramach projektu pilotażowego

studium wykonalności dla projektu optymalizacji uzysku biogazu
poprzez zastosowanie sterowania procesem opartego o
analitykę chemiczną
geotermia głębinowa, przeprowadzenie badań sejsmicznych 2D i
3D na potrzeby oszacowania ryzyka i stworzenia modelu podłoża
pod budowę elektrowni geotermalnej
„Fabryka eta” – projekt badawczy mający na celu obniżenie
zapotrzebowania na energię i maksymalizację wydajności
energetycznej w produkcji przemysłowej
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Wydarzenia
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Targi
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Jak to wygląda
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Szanse
• ciągłe wzmacnianie popularności i pozycji
heskich dostawców rozwiązań na szczeblu
krajowym i międzynarodowym
• szybsze wejście na rynki międzynarodowe
dzięki uwspólnionym działaniom
marketingowym oraz połączeniu aktywności
• stworzenie nowych miejsc pracy poprzez
rozbudowywanie oferty kształcenia i
certyfikacji w obszarze nowych technologii
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• zapewnianie przewagi
technologicznej poprzez badanie i
rozwój nowych interdyscyplinarnych
rozwiązań
• wzmacnianie społecznej akceptacji
dla nowych technologii poprzez
akcje oświatowe i zaangażowanie
mieszkańców na wczesnych etapach
inwestycji
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Członkowie - założyciele
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Zarząd

Dr.-Ing. Carsten Ott, Roman Osada, Markus Töpfer, Hans-Jürgen Hielscher, Gerd Mehler, Barbara Schöneburg,
Helmut Ziegler i Dr. Kurt Hunsänger
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Zaproszenie

Dziękuję za zainteresowanie i uwagę
Zapraszamy do odwiedzenia
Heskiego Centrum Zastosowań
Energii Odnawialnych i Wydajności Energetycznej „house of clean energy“
Kontakt
Gerd Mehler, Roman Osada, Markus Töpfer
Heskie Centrum Zastosowań Energii Odnawialnych
i Wydajności Energetycznej - house of clean energy e.V.
Steinmühlenweg 5
D-65463 Flörsheim-Wicker
gf@house-of-clean-energy.de
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