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Sekcja B – Ciepłownictwo sieciowe 

Planowanie Sieć ciepłownicza 
Ciepłownia  

geotermalna 

•  Istniejąca lub nowa  
   infrastruktura 
   sieci ciepłowniczej 
 
•  Zapotrzebowanie 
   na ciepło 
 
•  Inni wytwórcy 
 

•  Interakcje pomiędzy 
   geotermią i innymi  
   dostawcami 
 

•  Sieć transmisyjna  
    i/lub dystrybucyjna 
 
•  Temperatura 

•  Główny szkic 
 
•  Wymienniki ciepła 
 
•  Pompy ciepła 
 

•  Moc ciepłowni 
 

•  Skład chemiczny 
    wody 
 



Generacje ciepłownictwa sieciowego 

• Spadek temperatury 
zasilania oraz wzrost 
sprawności 
 

• Zwiększona 
dywersyfikacja źródeł 
ciepła 
 

• Cieplna mapa drogowa 
Europy 
 

• www.4DH.dk 

 

 

Systemy parowe, 

rurociągi parowe w 

kanałach betonowych 

Systemy ciśnieniowe z 

gorącą wodą. Ciężki 

sprzęt. Duże place 

budowy 

Rurociągi preizolowane. 

Stacje przemysłowe 

kompaktowe (również 

izolowane). Pomiary i 

monitoring. 

Małe zapotrzebowanie 

na moc (i ciepło). 

Inteligentne sieci 

(smart grind) – 

optymalne 

współdziałanie źródeł 

energii, systemu 

dystrybucji i 

wykorzystania. 

Dwiuierunkowe sieci 

przesyłu energii. 

Sieci ciepłownicze od 1G do 4G 

Poziom 

temperatury 

Efektywność 

energetyczna 

Czas – generacja sieci ciepłowniczej 

Olej 

opałowy 

Lokalna sieć 

ciepłownicza 
Sieć 

ciepłownicza 

Sieć 

ciepłownicza 

Sieć 

ciepłownicza 

Kogeneracja 

ze spalania 

odpadów 

Uzupełnienie ze 

źródeł 

przemysłowych 

Autonomiczne 

(zdecentralizowane) 

pompy ciepła 

Kogeneracja z 

biogazu 

 

Sieci ciepłownicze 

dwukierunkowe 

 

Źródła przyszłości 

 
Słońce 

 

 

Geotermia 

 

 

Energia wiatru - 

uzupełniająco 

 

Kogeneracja  z 

biomasy 

 

Biomasa 

 

Źródła 

przemysłowe - 

uzupełniająco 

 

          Spalanie śmieci  

 

Kogeneracja z 

węgla 

 

Kogeneracja z 

gazu 

 

Gaz 

 

Gaz 

 

Kogeneracja z 

gazu 

 

Kogeneracja z 

węgla 

 

Szczytowe 

źródło  - olej 

opałowy 

 

http://www.4dh.dk/


Planowanie 
 
 



Planowanie – istniejąca lub nowa infrastruktura 

Nowa infrastruktura 
ciepłownicza 

• Koszty inwestycje w sieć 
ciepłowniczą 

• Projekt zgodny z 
temperaturą zasilania z 
źródła geotermalnego 

• Zredukowane inwestycje 
np. w pompy ciepła 

Istniejąca sieć ciepłownicza 

• Niższe koszty inwestycyjne 
choć należy uwzględnić 
potencjalny rurociąg 
przesyłowy 

• Projekt zgodny z 
istniejącymi parametrami 
sieci ciepłowniczej 

• Dodatkowe inwestycje w 
pompy ciepła itp. 



Planowanie – zapotrzebowanie na ciepło 

• Krzywa zapotrzebowania 
na moc – obszar zielony - 
geotermia, czerwony 
obszar – pompa ciepła 
 

• Wielkość, profil i rozwój 
zapotrzebowania na 
ciepło 

Pompa ciepła 

Geotermia 

Źródło 

szczytowe 

Uporządkowana krzywa 

zapotrzebowania na moc, 

przy założeniu wykorzystania 

energii geotermalnej 

 

 

750 TJ/rok całkowita produkcja energii 

(1 TJ = 1 000 GJ) 

 

245 TJ/rok kotły szczytowe 

43 TJ/rok inne źródła 

252 TJ/rok geotermia 

210 TJ/rok pompy ciepła 

 

 

 

Inne źródła 



Planowanie – interakcje z istniejącymi źródłami ciepła 

HGSGeotermianlæg principskitse 

Elektrociepłownia 
Spalarnia odpadów 

Gaz naturalny 

Biomasa 
(słoma, zrębki drewna,  

pelety drzewne, itp.) 



Planowanie – wybór technologii 

 

Źródło ciepła sieciowego 

 

Inwestycje 

Eksploatacja 

włącz. paliwo, elektryczność i 

podatki 

  [Mil. EURO/MW] Ryzyko [EURO/kWh] Ryzyko 

Geotermia 1.8 Wysokie 13 Niskie-średnie 

Kocioł gazowy 0.1 Niskie 60 Wysokie 

Kocioł na biomasę 0.8 Niskie-średnie 35 Średnie-wysokie 

Należy określić charakterystyki innych producentów, w tym: : 

  Typ produkcji, paliwa, itp . 

  Moc produkcyjną 

  Koszty produkcji (ciepła) 

  Koszty eksploatacji i utrzymania 

  Rok powstania 

  Oczekiwany pozostały czas życia 

  Regulacje dla danego typu produkcji (podatki, itp.) 



Sieć ciepłownicza – sieć przesyłowa i dystrybucyjna 

• Charakterystyka istniejącej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej: 
 

– Aktualne parametry pracy (temperatura, ciśnienie i wydajność) 

– Możliwe warunki pracy, biorąc pod uwagę również możliwe instalacje 

 

• Lokalizacja sieci: 
 

– Gdzie ciepło geotermalne mogłoby być przyłączone 

– Wielkość i przepustowość rurociągu przesyłowego 

– Analiza przepływu w istniejącej sieci ciepłowniczej  

– Koszty podłączenia źródła ciepła geotermalnego do sieci ciepłowniczej można 
oszacować, w tym koszty inwestycyjne rurociągu przesyłowego oraz 
ewentualne koszty związane z dostosowaniem istniejącej sieci ciepłowniczej 

 



Sieć ciepłownicza – niższa temperatura zasilania 

- Mniejsza potrzeba 
podnoszenia temperatury 

- Zmniejszenie strat 
ciepła w sieci 
ciepłowniczej 

 

 

- Wyższe koszty 
pompowanie 

- Inwestycje w 
modernizacje instalacji 
mieszkaniowych 

 

 



Ciepłownia geotermalna – plan projektu 

Zadanie Czas 

trwania 

lata 

Rok 

1 

Rok 

2 

Rok 

3 

Rok 

4 

Rok 

5 

Rok 

6 

Rok 

7 

Administracja 5 XX XXXX XXXX XXXX XXXX XX   

Przygotowanie projektu 2 XXXX XXXX           

Badania sejsmiczne 1.5     XXXX XX       

Wiercenie 2       XX XXXX XX   

Instalacja powierzchniowa 2           XXXX XXXX 

• Harmonogram projektu geotermalnego może wynosić do 5-7 lat 
 
• Rozwój projektu obejmuje ocenę lokalnego kontekstu projektu geotermalnego 
 
• Kluczowym zagadnieniem jest ciągła ocena projektu w celu określenia, czy należy 

dany projekt kontynuować, czy też przerwać jego realizację 



Ciepłownia geotermalna 
 



Ciepłownia geotermalny – główny szkic 

• Woda powracająca z sieci ciepłowniczej 
(“Fjernvarme returtemperatur”)  
jest ogrzewana przez wodę geotermalną 
(“varmevekslereffekt”) 

 

• W celu podniesienia temperatury wody w 
sieci woda jest ogrzewana w wymienniku 
ciepła  przez absorpcyjną pompę ciepła. 

 

• Alternatywnie, drugi wzrost temperatury 
wody w sieci grzewczej może być uzyskany 
przez sprężarkową pompę ciepła 

 

Energia 

napędowa 

i grzewcza 
energia napędowa 

energia grzewcza 

energia grzewcza 

Grzanie – źródło górne 

pompy ciepła 

Powrót z sieci ciepłowniczej 

 

Zasilanie sieci ciepłowniczej 

 

 

Temperatura głowicowa [°C] 

Wydajność [m3/h] 

Poziom zwierciadła [m] 

Moc pompy głębinowej [W] 

 

Temperatura zatłaczania [°C] 

Wydajność [m3/h] 

Ciśnienie zatłaczania [m] 

Odległość między otworami [W] 

Absorpcyjna pompa 

ciepła 

Chłodzenie – źródło 

dolne pompy ciepła 



Ciepłownia geotermalna – instalacja powierzchniowa 

Celem instalacji powierzchniowej 
ciepłowni geotermalnej jest: 
 

– Pompowanie wody 
geotermalnej ze złoża 

  
– Przekaz ciepła do wody 

sieciowej w efektywny 
sposób 
 

– Zatłaczanie schłodzonej 
wody z powrotem do 
złoża 



Ciepłownia geotermalna – instalacja powierzchniowa 

Celem instalacji powierzchniowej 
ciepłowni geotermalnej jest: 
 

– Pompowanie wody 
geotermalnej ze złoża 

  
– Przekaz ciepła do wody 

sieciowej w efektywny 
sposób 
 

– Zatłaczanie schłodzonej 
wody z powrotem do 
złoża 



Ciepłownia geotermalna – otwór chłonny  



Ciepłownia geotermalna – pompy zatłaczające /w tle/ 



Ciepłownia geotermalna – filtry GDA 



Ciepłownia geotermalna – filtr GDA 

 



Ciepłownia geotermalna – wymienniki ciepła 

• Płytowe wymienniki 
ciepła połączone 
szeregowo zapewniają 
efektywny przekaz  
ciepła od wody 
geotermalnej do wody 
sieciowej 



Ciepłownia geotermalna – pompa ciepła 

          Cel pompy ciepła jest dwojaki: 

 
– Podnieść temperaturę wody geotermalnej  

do wymaganego poziomu temperatury wody 
sieciowej 
 

– W celu odzyskania jak największej ilości 
ciepła z wody geotermalnej przed jej 
ponownym zatłoczeniem do złoża,  
tym samym odzyskując jak najwięcej energii z 
każdego m3 wody geotermalnej  
 



Ciepłownia geotermalna – moc 

• Po określeniu potencjału i mocy geotermalnych źródeł ciepła,  
jak również innych potencjalnych źródeł ciepła, można opracować odpowiedni 
projekt,  wykorzystujący m.in. pompy ciepła  
 

• Projekt powinien w szczególności uwzględnić  wielkość oraz profil istniejącego  
i prognozowanego zapotrzebowania na ciepło 



Ciepłownia geotermalna – skład chemiczny wody 

Podczas projektowania geotermalnego zakładu ciepłowniczego powinien być brany pod uwagę 
skład chemiczny wody geotermalnej (w trakcie eksploatacji mogą bowiem występować problemy 
związane z odgazowaniem, korozją, wytrącaniem cząstek stałych /”skalingiem”/, itp.  
 

Ryzyko wystąpienia takich problemów powinno być dokładnie zbadane, w szczególności  
w oparciu o analizę próbek wody pobranych bezpośrednio z otworu. Na podstawie tych analiz, 
może się okazać, że konieczne będą działania zapobiegawcze, np..:  
 

•  Zwiększeni ciśnienia w instalacji powyżej punktu pęcherzykowego 
 

• Filtrowanie – zarówno na poziomie złoża (filtry, obsypka żwirowa) jak i na powierzchni 
  (mechanicznie, filtry workowe, wkłady filtracyjne) 
 

• Dobór właściwych materiałów niepodatnych na korozję/wytrącanie 
 

• Dozowanie inhibitorów w celu uniknięcia skalingu lub korozji (nawet na poziomie złoża) 

 

Konieczne może być także regularne / stałe wykonywanie in. zabiegów (m.in. miękkiego 
kwasowania, czyszczenia otworu (mechanicznego,  przez pompowanie) 


