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Produkcja, eksploatacja i zarządzanie zasobami geotermalnymi 
 
 



Dublet geotermalny  

(powinien być przetestowany przy max wydajności wydobycia i zatłaczania wody) 

Część geotermalna sieci ciepłowniczej 

Obieg geotermalny 
Część konwencjonalna sieci ciepłowniczej 

Obieg ciepłowniczy 
Otwory geotermalne Ciepłownia geotermalna System dystrybucji energii Węzły ciepłownicze Budynki 

Pompy obiegowe 

Wymienniki ciepła 

Wymienniki ciepła 



      Okres testowania i regulacji 
 

       Podczas kilku miesięcy przed pierwszym sezonem grzewczym konieczne jest 
sprawdzenie obiegu geotermalnego w celu regulacji natężenia przepływu, ciśnienia 
wody w otworach,  składu chemicznego wody, itp. ...  

 

      Pierwszy rok eksploatacji 
 

       Wszystkie parametry w otworach geotermalnych, jak też ciśnienie w sieci 
podstawowej (obiegu wody geotermalnej) i ciśnienie oraz temperatura wody 
na wejściu i wyjściu z wymiennika mają niebagatelne znaczenie.  
Wszelkie odchylenia od oczekiwanej wartości należy sprawdzić, aby uniknąć 
nieprawidłowego działania obiegu. 

 

      Początek jest kluczowy dla planowanej 30-letniej eksploatacji 
 

       Nakłady inwestycyjne energii geotermalnej są wysokie i tylko bezproblemowa 
eksploatacja może zapewnić znaczne korzyści finansowe w trakcie trwania projektu.  
 

       Z tego punktu widzenia, należy podpisać umowę z wyspecjalizowaną firmą do 
nadzorowania części obiegu geotermalnego. Wybrane przedsiębiorstwo musi 
posiadać udokumentowane doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju  
usług w celu zapewnienia maksymalnych osiągów w trakcie pracy  
ciepłowni geotermalnej. 



Określenie zadań i działań, które należy przeprowadzić w trakcie 
eksploatacji (P1 – P3) 

Koszty eksploatacji i utrzymania    Tys. Euro  

Obieg geotermalny       

P1 Elektryczność              240    

  Inhibitory korozji              70    

  Woda                  5    

P2 Regularny przegląd              30    

  Rejestracja elektroniczna              20    

P3 Prace konserwacyjne              88    

  Wymiana sprzętu            40    

  Siła robocza w systemie 24h/24h            15    

  Zapasy sprzętu/części do 

naprawy 

             15    

P'3 Prace przy otworach              55    

  Ubezpieczenie                45    

Instalacje powierzchniowe sieci ciepłowniczej   

P1 Elektryczność                20    

  Gaz           1 100    

P2 Siła robocza w systemie 24h/24h          420    

P3 Wymiana sprzętu          320    

P'3 Zapasy sprzętu/części do 

naprawy 

             50    

  Ubezpieczenie              150    

Koszty całkowite             2 683    

Typowy szczegółowy 

 kosztorys dla głębokiego  

dubletu geotermalnego 

 



Określenie zadań i działań, które należy przeprowadzić w trakcie eksploatacji: 

 Energia zewnętrzna (P1) 

 

 

P1: konsumpcja energii odniesienia (elektryczność, gaz, węgiel…). Jest to energia niezbędna  
dla uruchomienia systemu ciepłowniczego w okresie szczytowej produkcji i urządzeń 
pomocniczych w trakcie pracy dubletu. 

 

  Zużycie to musi być stale zmniejszane w celu wykorzystania potencjału geotermalnego 
w 100%. 

 

      Wynegocjowana umowa przez kierownika zakładu musi być zoptymalizowana.  
Zaleca się posiadanie długoterminowych umów z kilkoma dostawcami w celu 
możliwości wyboru w zależności od sezonu lub ilości MWh ciepła do zakupienia. 

 

      W niektórych przypadkach można zakupić energię z innych źródeł odnawialnych,  
np. biomasy, dążąc do zmniejszenia zużycia energii z paliw kopalnych.  



Określenie zadań i działań, które należy przeprowadzić w trakcie eksploatacji: 

 Regularny przegląd (P2) 

 

P2: Coroczna inspekcja stanu dubletu. Obejmuje również dokładne pomiary stanu wody geotermalnej  
oraz zastosowanie działań antykorozyjnych – jeżeli są konieczne. 
System filtracyjny (zwykle zalecany w celu uniknięcia problemów z płytowymi wymiennikami ciepła) 
musi być monitorowany, a cząsteczki osadzone na filtrze powinny podlegać analizie. 

 

      Firma odpowiedzialna za serwis musi dbać o stan głowicy otworu, pompy oraz przemienniki 
częstotliwości (falowniki) sterujące pompami produkcyjnymi i zatłaczającymi. 

 

      Jeżeli dwa otwory geotermalne nie znajdują się na tej samej działce (odl. 10 - 20 m  
w przypadku otworów kierunkowych), to rurociąg przetłaczający pod ciśnieniem wodę geotermalną 
(powyżej punktu pęcherzykowego) między otworami również musi być monitorowany. 

 

      Regularny przegląd pozwala na określenie możliwych problemów w układzie dubletu i wykonanie 
odpowiednich napraw oraz wymianę  pomp (prace takie są zazwyczaj wykonywane poza sezonem 
grzewczym).  

 

      Elektroniczna rejestracja parametrów w celu inspekcji stanu otworu (średnica, strefy produkcyjne, 
korozja, osady na rurach) powinna być wykonywana podczas dużych prac konserwatorskich, 
przykładowo co każde 5 lat,  co odpowiada mniej więcej okresowi żywotności dobrej pompy 
głębinowej.  
 

 

 

 



 Określenie zadań i działań, które należy przeprowadzić w trakcie eksploatacji:   
       Prace konserwatorskie (P3) 

 

P3:   koszty, które powinny być planowane w celu konserwacji obiegu geotermalnego      

         poza sezonem grzewczym. Prace są podzielone na 2 różne etapy: pierwszy dla obiegu 

         geotermalnego, drugi dla zestawu instalacji powierzchniowych (kotłownia, sieć rurociągów, 

         podstacje, pompy ciepła jeżeli występują oraz wszystkie scentralizowane systemy kontroli 

         instalacji w czasie rzeczywistym). 

 

P’3  dla obiegu geotermalnego odpowiadają pracom zabezpieczającym oba otwory  

       w nienagannej kondycji. Oznacza to czyszczenie otworu od dna do powierzchni w przypadku 

       stwierdzenia jakichkolwiek osadów, położenie nowych rur okładzinowych w miejsce 

       uszkodzonych, jeżeli takie występują.  

 

P’3  dla wyposażenia na powierzchni obejmuje utrzymanie sprzętu naprawczego  

      oraz ubezpieczenie pokrycia wszelkich możliwych szkód lub problemów.  

 



                       Koszty całkowite 

 

•  Koszty administracyjne = 105 K€ 

•  Prace na powierzchni = 1260 K€ 

•  Nadzór geologiczny i techniczny     

    na miejscu: 810 K€ 

•  Inżynieria & ubezpieczenie: 820 K€ 

•  Nieprzewidziane: 480 K€ 

•  Odwiercenie i uzbrojenie dwóch 

    odwiertów =  

   8455 K€ (70% of full cost) 

 

Wiercenie dwóch otworów kierunkowych Tys. Euro 
Wniosek o grant ADEME 10 

Wniosek o ubezpieczenie w SAF Environment 10 

Dzierżawa terenu i wnioski o pozwolenia 95 
Roboty budowlane (platforma, ogrodzenie, ochrona przed 
hałasem) 700 

Prace dźwigowe, transport, przechowywanie 60 

Mobilizacja, demobilizacja oraz transport wiertni 650 

Wiercenie (energia uwzględniona) 2200 

Rozwiercanie/poszerzanie otworu 250 

Płuczka wiertnicza 520 

Narzędzia wiertnicze 170 

Kierunkowanie włączając personel 700 

Rejestracja elektroniczna parametrów 520 

Rury okładzinowe 920 

Montaż rur okładzinowych (akcesoria, śrubowanie) 310 

Cementowanie 900 

Stymulowanie dopływu wody 85 

Kwasowanie 130 

Obróbka płuczki wiertniczej, usuwanie zwiercin  960 

Zawory głowicowe 130 

Nadzór geologiczny 410 

Nadzór obiektu 24/24 400 

Czyszczenie platformy 500 

Krótko- i długoterminowe ubezpieczenie SAF 630 

Inżynieria 190 

Zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wydatkami 480 

SUMA 11930 



 
 

Koszty napowierzchniowe 
 
 • Koszt całkowity powierzchniowej 

pętli geotermalnej = 2370 K€  
a pełny koszt całkowicie 
wyposażonego dubletu (wliczając 
wymienniki ciepła)  = 14 300K€ 

• Odwiercenie dwóch otworów w 
cenie 8455 K€ stanowi mniej niż 60% 
wszystkich kosztów 

• Należy pamiętać, że wiercenie  
i koszty odwiertu stanowią 
dominującą część kosztorysu,  
ale mimo to wiele innych składowych 
i inwestycji trzeba mieć na uwadze, 
aby dobrze oszacować  koszty 
projektu geoDH 

Obieg geotermalny na powierzchni Tys. Euro 
Pompa eksploatacyjna (300 m3/h) 215 

Przewód pompy (śr. nom. 175, powlekana) 140 

Transformator 100 

Kolumna piezometru 10 

Linia podawania inhibitorów z akcesoriami 180 

Pompa do zatłaczania 60 

Przemienniki częstotliwości 80 

Regulator współczynnika mocy cos phi 20 

Tytanowe płytowe wymienniki ciepła 215 

Obsługa sprzętu 20 

Rurociągi wody geotermalnej na powierzchni 210 

Stacje filtracyjne 25 

Monitoring pętli geotermalnej, włączając przyrządy 15 

Zbiornik wody (4m3) 25 

System cyfrowy 20 

Architektura, inżynieria i kontrola 300 

Rurociąg naziemny stacji cieplnej (śr. nom. 200 do 350) 450 

Podłączenie do sieci 90 

Przyłącze do sieci elektrycznej 95 

Pompy w drugim obiegu 100 

Suma 2370 



 
                                                                           

Koszty eksploatacji i utrzymania 
 
 

Roczne koszty eksploatacji  
i utrzymania instalacji sieci 

geotermalnej: 
 
P1   =   1445 K€ 
P2   =     470 K€ 
P3   =     478 K€ 
P’3   =    300 K€ 
 
Suma P2+P3+P’3  
jest równie istotna  
w porównaniu do kosztów 
energii w trakcie 
ogrzewania w okresie 
szczytowego 
zapotrzebowania na ciepło 

Koszty eksploatacji i utrzymania    Tys. Euro  

Obieg geotermalny       

P1 Elektryczność              240    

  Inhibitory korozji              70    

  Woda                  5    

P2 Regularny przegląd              30    

  Rejestracja elektroniczna              20    

P3 Prace konserwacyjne              88    

  Wymiana sprzętu            40    

  Siła robocza w systemie 24h/24h            15    

  Zapasy sprzętu/części do 

naprawy 

             15    

P'3 Prace przy otworach              55    

  Ubezpieczenie                45    

Instalacje powierzchniowe sieci ciepłowniczej   

P1 Elektryczność                20    

  Gaz           1 100    

P2 Siła robocza w systemie 24h/24h          420    

P3 Wymiana sprzętu          320    

P'3 Zapasy sprzętu/części do 

naprawy 

             50    

  Ubezpieczenie              150    

Koszty całkowite             2 683    



Wnioski 

 

 

• Koszty inwestycyjne dubletu geotermalnego (2 odwierty kierunkowe do głębokości 2 km  

• z komorą pompową 18’’5/8) z całym osprzętem pod- i na powierzchniowym są szacowane  
na 14 300 K€. Wymienione koszty inwestycyjne (ang. CAPEX – capital expenditures) obejmują 
wszystkie wydatki niezbędne do uruchomienia i eksploatacji obiegu geotermalnego przez 30 lat. 

 

• Koszty eksploatacji i utrzymania, obejmujące wszystkie wydatki niezbędne do uruchomienia  
i eksploatacji systemu geotermalnego oraz dystrybucji ciepła w mieście wynoszą 2 683 K€. Kwota 
ta obejmuje również koszt zakupu energii nie będącej energią geotermalną. 

 

• Z tak wysokimi kosztami CAPEX i OPEX (koszty utrzymania, ang. operational expenditures), 
geotermalna sieć ciepłownicza musi pracować w trybie 24/24h w sezonie grzewczym i najwięcej 
jak to możliwe w sezonie letnim, np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Im wyższa 
produkcja MWh ciepła z energii geotermalnej, tym lepszy będzie wskaźnik ROI (ang. return of 
investment – zwrot z inwestycji) dla instalacji. 

 

• Konserwacja oraz profesjonalizm firm świadczących usługi zakontraktowanych do eksploatacji  
są kluczem dla osiągnięcia zyskownego projektu. 

 



Dziękuję za uwagę  
 


