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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska 
S.A. jest największym w Polsce producentem ciepła 
wykorzystującym ekologiczną energię wód termalnych.  
 

Obecnie sieć ciepłownicza PEC Geotermia Podhalańska S.A. 
obejmuje swym zasięgiem 4 gminy:  

1.Szaflary,  

2.Biały Dunajec,  

3.Poronin,  

4.Zakopane.  

 



System ciepłowniczy PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. jest podzielony na trzy 
obiegi: 

1. układ geotermalny 

2. sieć ciepłownicza  

3. instalacje wewnętrzne u odbiorców. 

 



Sieć geotermalna 
(dane techniczne) 

 

• Rury stalowe preizolowane wypełnione wkładką HDPE o 
średnicy DN od 300- 500. 

•  Połączenia odcinków prostych rur – spawane. 

• Połączenia rur z kolanami – kołnierzowe. 

• Złącza spawane i kołnierzowe izolowane za pomocą muf 
termokurczliwych i pianki izolacyjnej PUR. 

• Rurociąg ma wbudowane przewody impulsowego systemu 
sygnalizacji zawilgocenia izolacji. 

• Temperatura wody 86 °C 



Rurociąg geotermalny (planowany) 

 

• preizolowane rury kompozytowe o średnicy DN300 

• długość rurociągu 155 m (połączenie nowego odwiertu z 
Ciepłownią Geotermalną) 

• temperatura wody 90 °C  

• ciśnienie 40 bar 

• przepływ max. 500 m3/h 



Sieć ciepłownicza (elementy) 

 pompownia wody sieciowej w Ciepłowni 
Geotermalnej,  

 magistrala ciepłownicza 

 przepompownie 

 pompownia wody sieciowej z układem redukcji ciśnień 
w Kotłowni Centralnej,  

 Kotłownia Centralna 

 sieci dystrybucyjne oraz przyłącza ciepłownicze 

 



Sieć ciepłownicza  
DN Długości 

  km 

25 11,324 

32 6,263 

40 11,391 

50 9,164 

65 9,492 

80 7,623 

100 6,034 

125 9,459 

150 4,953 

200 6,860 

250 0,987 

300 0,737 

400 3,464 

450 8,755 

500 4,050 

Razem 100,556 



Sieć ciepłownicza  

Sieć ciepłownicza PEC Geotermia Podhalańska S.A. w całości 
została wykonana z rur preizolowanych. 

Łączna długość wynosi 100 km. 

Układ wody sieciowej został wykonany na ciśnienie nominalne 
16 bar.  

Ze względu na dużą różnice rzędnych terenu układ został 
podzielony na cztery strefy ciśnieniowe. 

Sieć ciepłownicza niskotemperaturowa o obliczeniowych 
temperaturach pracy 85/55°C, które wynikają z parametrów 
wody geotermalnej 

Jest to sieć dwuprzewodowa 



Schemat sieci 

 ciepłowniczej 





Sieć ciepłownicza - przepompownie 

• W skład magistrali ciepłowniczej wchodzi:  

• pompownia wody sieciowej w Ciepłowni Bańska - Biały 
Dunajec 670 m.n.p.m., 

• trzy przepompownie (Pozawodzie 703 m.n.p.m., Poronin 732 
m.n.p.m., Ustup 762 m.n.p.m.) wraz z układami redukcji 
ciśnień, 

• pompownia wody sieciowej z układem redukcji ciśnień w 
Kotłowni Centralnej 825 m.n.p.m. 

• pompownia wody sieciowej Szymoszkowa 860 m.n.p.m. 

• pompownia wody sieciowej Bristol 883 m.n.p.m. 

 



Sieć ciepłownicza - przepompownie 

• Każda z przepompowni wody sieciowej ma zapewnić odpowiednie 
ciśnienie dyspozycyjne na wejściu do pompowni położonej powyżej. 
Układy redukcji ciśnień mają zapewnić odpowiednie ciśnienie na wejściu 
do obiektów położonych poniżej danej stacji. 

• Dla utrzymania w sieci przesyłowej ciśnienia poniżej 16 barów zostało 
przyjęte rozwiązanie separacji ciśnień. Różne części układu są połączone 
hydraulicznie, ale pracują na różnych poziomach ciśnień bez spadku 
temperatury 







Modelowanie pracy sieci 

• TERMIS jest narzędziem informatycznym służącym do matematycznego 
modelowania systemów ciepłowniczych. Symuluje pracę systemu na 
odwzorowanym w programie modelu. Pobiera dane o pracy sieci w czasie 
rzeczywistym, przelicza i analizuje aktualne warunki eksploatacji. 
Wyznacza parametry pracy dla sieci w danej chwili i w każdym punkcie. 
Pozwala to dyspozytorom podejmować lepsze i trafniejsze decyzje, 
kontrolować pracę sieci z uwzględnieniem zmieniających się warunków 
zapotrzebowania i pogody. 

• Na modelu sieci TERMIS można dokonywać wszelkich inżynierskich 
symulacji hydraulicznych i termodynamicznych, zarówno statycznych jak i 
dynamicznych. W systemie TERMIS można prognozować i projektować 
sieci, zgodnie z przepisami, pod kątem przyłączania nowych odbiorców 
oraz identyfikowania wąskich gardeł. 



Sterowanie pracą sieci ciepłowniczej 

• Sterowanie systemu ciepłowniczego realizowana jest przez system 
sterowania i archiwizacji danych – SCADA.  

• Sterowane i monitorowane obiekty są rozmieszczone w dużej odległości 
od siebie. Istnieje konieczność koordynacji ich działania i nadrzędnego 
sterowania, dlatego system jest tak zintegrowany, że informacje uzyskane 
w jednym obiekcie są natychmiast dostępne i możliwe do przetworzenia w 
innych obiektach. Integrację taką uzyskuje się dzięki systemowi transmisji 
danych pomiędzy poszczególnymi obiektami za pomocą sieci 
światłowodowej oraz GPRS. 

• Cały system jest sterowany za pomocą dwóch stacji roboczych na 
Ciepłowni Geotermalnej oraz Kotłowni Centralnej. 

 





Zalety  
geotermalnego systemu ciepłowniczego 

 
 wygoda w obsłudze – wymiennik ciepła jest urządzeniem 

praktycznie bezobsługowym - dzięki zastosowaniu sterowania 
pogodowego pobór ciepła dostosowany jest do zmian 
temperatur zewnętrznych 

 

 brak specjalnych wymagań – przewagą nad indywidualnymi 
systemami grzewczymi jest brak dodatkowych wymagań 
takich jak wentylacja czy komin – jedynym warunkiem jest 
posiadanie wewnętrznej instalacji CO (i CWU); wymiennik 
ciepła zajmuje niewiele miejsca i nie emituje hałasu 

 



Zalety  
geotermalnego systemu ciepłowniczego 

 
 brak dodatkowych kosztów konserwacji – wymiennik ciepła nie wymaga 

specjalistycznego serwisu, systematycznej wymiany części itp. 

 

 bezpieczeństwo – dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
bezawaryjność geotermalnego systemu ciepłowniczego 

 

 stabilne i konkurencyjne ceny – ceny ciepła nie zależą od zmian cen paliw 
na świecie, gdyż głównym źródłem ciepła jest odnawialna energia 
geotermalna 

 

 ochrona środowiska – wdrożenie systemu geotermalnego na Podhalu 
pozwala na znaczne ograniczenie ilości emisji zanieczyszczeń zwłaszcza w 
sezonie zimowym  

 

 



Prawne bariery w rozwoju sieci ciepłowniczych 

• Problemy związane z uzyskaniem „zgód na wejście w teren”. 

• Możliwość wycofania zgód przez właściciela terenu po 
zrealizowanej inwestycji jeżeli nie było ustanowione prawo 
służebności.  

 



Organizacyjne bariery  
w rozwoju sieci ciepłowniczych 

• Czasochłonne i coraz bardziej wydłużające się procedury 
związane z uzyskaniem klauzul na mapach do celów 
projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych, 

• Czasochłonne procedury uzyskania pozwoleń na budowę, 

• Czasochłonne procedury ustanowienia służebności przesyłu. 

 



Finansowe bariery  
w rozwoju sieci ciepłowniczych 

• Duże koszty wykonania sieci ciepłownicze(roboty 
specjalistyczne). 

• Duże koszty ustanowienia służebności przesyłu. 

• Brak faktycznego wsparcia inwestycji ekologicznych, (brak 
dotacji na rozwój sieci ciepłowniczej, dofinansowania zakupu 
wymienników dla mieszkańców).  

• Koszty zakupu wymienników przez odbiorcę ciepła 

 

 



Struktura produkcji ciepła z systemu ciepłowniczego 
w latach 2005-2011 (%)  
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Dziękuję za uwagę  


