
Promote Geothermal District Heating Systems in Europe  
 

Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego  
w Europie 

 
 

GeoDH  
 

Warsztaty Szkoleniowe 

13.10.2014 
Uniejów 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
 



N 

Promote Geothermal District Heating Systems in Europe 

Promowanie geotermalnych systemów ciepłowniczych  
w Europie  

 

GeoDH 

1. Energia geotermalna   
 

(część 3) 

 

 

Opracowanie:  
 

Christian Boissavy (Francuskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Geotermalnych, AFPG) 

 



Koncepcje i fazy projektu geotermalnego  

 
 



• Koncepcje i fazy projektu 

Jakie są główne elementy geotermalnej sieci ciepłowniczej?  

 1.   Otwór produkcyjny 

 2.   Pompa głębinowa 

 3.   Pompa zatłaczająca 

 4.   Otwór chłonny 

 5.   Wymiennik ciepła geotermalnego 

 6.   Kocioł szczytowy /rezerwowy 

 7.   Sieć ciepłownicza 

 8.   Podstacja 

 9.   Zbiornik wód geotermalnych  

       (wapienie  doggeru*) 

10. Strefa z ochłodzoną wodą   
 

     * skały zbiornikowe w basenie paryskim 
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Przed rozpoczęciem budowy geoDH  potrzebna jest  5-etapowa analiza  

służąca wstępnej ocenie wykonalności geoDH:  
      1. Analiza produkcji ciepła geotermalnego. 
 

       Dane/Informacje dot. parametrów zasobów geotermalnych dla oceny ilości możliwego  

 do  wyprodukowania z nich ciepła. 

 

       2. Wskazanie obszarów dla budowy ciepłownictwa sieciowego (c.o.). 
 

       Dla zapewnienia procedur identyfikacji potencjalnych obszarów rynku dla usług   

 ciepłowniczych.  

        Zapotrzebowanie na ciepło jest określane wg kilku kryteriów (przesłanek dla wyboru 

  obszarów rynku):  

- gęstości zapotrzebowania na ciepło,   

- odległości od otworów produkcyjnych 

  Jeśli sieć c.o. już istnieje, ten etap jest ograniczony do oceny możliwości i sposobu jej 

  zaadaptowania/przystosowania do wprowadzenia geotermii 

 

 



• Koncepcje i fazy projektu, cd. 
 
 
Przed rozpoczęciem budowy geoDH  potrzebna jest   

5-etapowa analiza służąca wstępnej ocenie wykonalności geoDH:  
       3. Wstępny projekt grzewczej sieci c.o. dla wybranych stref w obszarze miasta. 

        Rozważenie i wybór odpowiednich opcji inżynierskich dla zaprojektowania systemu c.o.,  

co zależy od temperatury wody geotermalnej,  jej wydajności, jakości i głębokości zalegania.  

 

        4. Analiza aspektów ekonomicznych.  

        Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (CAPEX), a także rocznych kosztów eksploatacji  

i konserwacji (OPEX), które mogą być przeliczone na jednostkowe koszty energii zarówno  

dla systemów c,o., jak i in. systemów ogrzewania  

 

        5. Ocena wykonalności sieci c.o. 

        Porównanie kosztów sieci c.o. i in. ciepłownictwa / konwencjonalnego. Zaleca się przy tym 

stosowanie odpowiednich kryteriów oceny dla ustalenia, czy c.o. jest odpowiednią opcją w 

danych warunkach 
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4 główne fazy budowy geotermalnego systemu c.o.  
 

Debt risk 

Table  3. Key phases of a geothermal project 

 

Faza/Kwartał 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1a-Zasoby geotermalne i wstępne 
studium wykonalności geoter. c.o. 

1b-Pozwolenia na poszukiwanie 
/rozpoznanie zasobów   

1C-Szczegółowa analiza dot. wyposa-
żenia powierzchn. i podziemnego  

1d-Umowa na zakup ciepła  

1e-Ekonomia i finanse 

2a-Ubezpieczenie ryzyka 

2b-Wiercenie 1. otworu 

2c-Wiercenie 2. otworu 

2d-Długoterminowe badania 
hydrogeologiczne (testy złożowe)  

3a-Ciepłownia   

3b-Budowa sieci  

3c-Rozruch systemu   

4a-Faza eksploatacji  

Ryzyko kapitałowe 

Strefa max. ryzyka /jeśli brak 
jego ubezpieczenia/ 

Ryzyko 
zadłużenia 
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Ścieżka decyzyjna w realizacji geotermalnego systemu c.o.  

• Wstępne studium wykonalności:  

Wstępne: projekt sieci, umowy dot. sprzedaży ciepła, umowa dot. finansowania badań 

Badania wstępne  

Wstępne studium wykonalności (dot. części powierzchniowej i podziemnej systemu c.o.)  
 

  Dalej / Stop  

 Potwierdzenie obecności zasobów geotermalnych o odpow. parametrach i istnienia odbiorców gotowych do 

zakupu ciepła po stałych kosztach przez odpowiednio długi czas przewyższający okres zwrotu zaciągniętych 

pożyczek / kredytów  

  

• Rozpoznanie zasobów geotermalnych, studium wykonalności:  

Szczegółowe badania, w tym geofizyczne (o ile możliwe),  pozwolenia/koncesje na wiercenie dubletu otworów  

Starania/negocjacje ws. uzyskania środków na sfinansowanie wiercenia otworów + testy układu geotermalnego  

Ocena projektu pod wzgl. ekonomicznym i strategii finansowania  

 

                      Dalej / Stop     

Potwierdzenie potencjału/zasobów wód geotermalnych (głębokości, temperatury, wydajności),  

wykonane ubezpieczenie ryzyka, ustalone szczegóły finansowe 
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Krzywe sukcesu: francuski system ubezpieczeń  

Pełny sukces 

 

Całkowita  

porażka 

 

Częściowy 

sukces 

/porażka/ 

Temperatura 
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 Ścieżka decyzyjna w realizacji geotermalnego systemu c.o.  
 
 • Wiercenie otworów:  

 

 Wiercenie pierwszego otworu (najlepiej pionowego)  

  
  Dalej / Stop   

 

Projekt jest zatrzymany, jeśli wynik pierwszego otworu wyrażony przez wskaźnik 
„temperatura/wydajność” plasuje się poniżej krzywej sukcesu, która jest dołączona  
do umowy ubezpieczenia  

  

• Wiercenie drugiego otworu i testy / próby obiegu/systemu geotermalnego: 

  

             Dalej / Stop  
 

Projekt może być zatrzymany w tej fazie, jeśli  wydajność/chłonność drugiego otworu jest dużo 
niższa od zakładanej lub też nie uda się zatłoczyć do niego całkowitej ilości wydobywanej 
wody   
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 Ścieżka decyzyjna w realizacji geotermalnego systemu c.o.  
 
 

• Budowa sieci ciepłowniczej: 

 

 Wyposażenie obiegu geotermalnego (pompa głębinowa, pompa do zatłaczania, falowniki,  
instalacja wymiennika ciepła, obróbki chemicznej – jeśli będzie), monitorowania i testowania obiegu 
geotermalnego 

 Budowa sieci rurociągów lub przystosowanie istniejącej sieci   

 Budowa ciepłowni (możliwie jak najbliżej otworów / wiertni)  

 

• Rozruch / uruchomienie całej instalacji: 

 

  Pierwszy rok pracy – szczegółowe pomiary parametrów obiegu geotermalnego (poziom wody w otworach, 
ciśnienie głowicowe,  temperatury, wydajności, skład i param. fizykochemiczne wody, zużycie en. elektr. do 
napędu pomp, itp.) 

 Pierwszy rok pracy – szczegółowe pomiary parametrów sieci c.o. (temperatura, przepływ, temperatura 
wody powrotnej do wymiennika ciepła, obserwacja pracy kotłów szczytowych, obliczenia bilansu 
energetycznego z udziałem geotermii  

 Normalna  eksploatacja zakładu (w tym m.in. kontrole otworów, konserwacja, naprawy, wymiana 
wyposażenia i ciężkiego osprzętu)   
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Geometria podziemnej części systemu  
 
 

Otwór pionowy 

Otwór kierunkowy  
(30-35⁰) 

Poziomy dren przecinający 1 warstwę  

Prawie-poziomy otwór (80-85⁰C) przecinający  

wszystkie warstwy produkcyjne  

5     Otwór wielodenny – poziome dreny  

       przecinające wszystkie warstwy  

       produkcyjne  
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Geometria podziemnej części systemu  
 
 

BPE:   wymiennik ciepła / bocznik 

BPF:   filtr / bocznik 

BPI:   pompa zatłaczająca 

ECG:  geotermalny wymiennik ciepła 

EPI:    elektryczna  pompa głębinowa 

F:        filtr/y 

GMI: pompa zatłaczająca 

SII:     stacja dozowania inhibitorów chemicznych 

TAI:   przewód do zatłaczania inhibitorów 

VFI:    falownik pompy zatłaczającej 

VFP:  falownik pompy wydobywczej  

VMI:    zawór główny – otw. chłonny  

VMP:   zawór główny – otw. produkcyjny  

Sieć ciepłownicza 



Heat pump 
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Typowy projekt / układ geotermalnego systemu ciepłowniczego c.o.  
 

 
Otwór/ory 

geotermalne  

Ciepłownia  

geotermalnA  

Sieć ciepłownicza 

/System dystrybucji 

energii 

Podstacja /Węzeł 

ciepłowniczy 
 

Budynek 
 

Pompa 

Rezerwa  

Pompa ciepła 

Wymiennik ciepła 

(odbiorcy końcowi) 

Wymiennik ciepła 



Dziękuję za uwagę  
 


