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Opis metodyki (1/2)
▪ Celem prac jest opracowanie i przetestowanie na lokalizacjach testowych metodyki matematycznego modelowania poprawy 

efektywności wykorzystania energii geotermalnej w sieciach ciepłowniczych. Zakres modelowania objąć ma wszystkie 

elementy systemu, istotne dla oceny efektywności wykorzystania energii geotermalnej, od źródła energii po odbiorcę. Model 

wykorzystywać będzie następujące moduły:

o moduł źródła energii. Model źródła energii będzie ukierunkowany na wykorzystanie energii geotermalnej, uwzględniając 

również najpowszechniej wykorzystywane źródła wspomagania szczytowego (pompy ciepła i kotły szczytowe),

o moduł systemu dystrybucji. Uwzględni straty energii cieplnej na przesyle, uzależnione od konstrukcji rurociągu i warunków 

jego ułożenia,

o moduł odbiorcy energii, definiujący jego charakterystykę w zakresie parametrów niezbędnych dla opisu współpracy układu 

odbiorca energii – sieć ciepłownicza,

▪ wszystkie moduły uwzględniać będą zmienność czasową parametrów istotnych dla energetycznej pracy systemu. Ze 

szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla 

opisu zmiennych w czasie warunków atmosferycznych planuje się wykorzystać dane meteorologiczne pochodzące z tzw. 

typowego roku meteorologicznego, z rozdzielczością jednej godziny, uwzględniając konkretną lokalizację instalacji,

▪ do modelowania efektów pracy układu źródło-odbiorca wykorzystany zostanie model o parametrach skupionych.  W 

systemie wskazane będą pewne punkty charakterystyczne (węzły), w których określane będą istotne dla pracy systemu 

parametry. Dzięki znajomości wartości zmiennych istotnych dla pracy systemu, możliwe będzie opisanie warunków jego pracy. 

Wartość parametrów roboczych w węzłach będzie ulegać zmianom w czasie, wraz ze zmieniającymi się warunkami 

pogodowymi.



Opis opis metodyki (2/2)
▪ Zachowano pewien logiczny ciąg działań, zmierzających do ilościowego opisu warunków pracy wybranych systemów 

geotermalnych: od opracowania modelu koncepcyjnego systemu, przez opracowanie jego modelu matematycznego, 

ujmując jego kalibrację i testowanie, aż do możliwości testowania efektów wdrażania przedsięwzięć modernizacyjnych.

(1) model koncepcyjny systemu -► (2) model matematyczny -► (3) kalibracja, testowanie -► (4) prognozowanie zmian

▪ Docelową grupą odbiorców są projektanci i operatorzy systemów ciepłowniczych, zwłaszcza tych które korzystają z 

geotermii, jako źródła energii.

▪ Ocena efektów pracy systemu i podejmowanych działań modernizacyjnych, rozwojowych zmierza do wzrostu efektywności i 

ograniczenia wpływu na środowisko.

▪ Wyniki mają zwrócić uwagę na istotność wymogów odbiorcy na koszty (w tym koszty ekonomiczne i ekologiczne) 

zaspokojenia jego potrzeb.

▪ Ostatecznym celem działań poprawa stanu środowiska naturalnego. Wpływ na środowisko dotyczy zarówno poprawy 

stanu jakości powietrza atmosferycznego (ograniczenie emisji), jak i ochronę zasobów geotermalnych.

Cel „Ograniczenia negatywnych skutków działalności człowieka dla środowiska”, przy utrzymaniu warunków komfortu.



Jak pracujemy?
Celem jest opracowanie modelu będącego w stanie odpowiedzieć na pytania:

(1) czy warto zmieniać charakterystykę odbiorcy energii? (2) jakich efektów tych działań 

możemy się spodziewać? (3) jakie są zalety i wady proponowanych rozwiązań, jakie są 

potencjalne niebezpieczeństwa?

Warunki 

klimatyczne

Odbiorca, 

charakterystyka

Warunki eksploatacji 

sieci ciepłowniczej

Źródło energii

Ocena pokrycia potrzeb 

odbiorcy, komponentami 

źródła

Przetwarzanie danych – wyniki:

▪ Określenie ilości energii produkowanej przez 

poszczególne źródła

▪ Ocena konsumpcji nośników energii, 

wliczając konsumpcję na pompowanie płynu 

geotermalnego (eksploatacja, zatłaczanie) i 

pompy obiegowe

▪ Emisja zanieczyszczeń

▪ Ocena wymaganych nakładów inwestycyjnych

CAPEX

▪ Ocena kosztów zmiennych OPEX

▪ Określenie wskaźników: ekonomicznych, 

techno-ekonomicznych, techniczno-

ekologicznych, ekologiczno-ekonomicznych

▪ Interpretacja, krok 1

Data interpretation step 2 (action → result)

Baza danych

1. informacje na temat działającej instalacji – stan 

obecny (wykorzystanie na etapie kalibracji 

modelu)

2. Ceny nośników energii

3. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych:

▪ modernizacja, wymiana sieci ciepłowniczej,

▪ modernizacja, usprawnienia instalacji 

odbiorców energii, termomodernizacja

4. Inne dane użyteczne do celów 

prognostycznych

1

2

2

3

4

5

1 krok – kalibracja modelu w 

znanych warunkach pracy
2 krok – ocena efektów 

proponowanych zmian

6

7

8

9

działanie

działanie

działanie = modernizacja

d
z
ia

ła
n
ie

Możliwość importu 

charakterystyki rzeczywistej

Możliwość importu danych 

rzeczywistych



Warunki pogodowe / dane pogodowe

▪ Typowy Rok Meteorologiczny

(Typical Meteorological Year, TMY),

▪ Bazowanie na ogólnie dostępnych i darmowych danych TMY. TMY 

zawiera/ujmuje:

▪ Data (w ciągu roku) i czas (w ciągu doby),

▪ Temperatura powietrza na wysokości 2 mnpt,

▪ Wilgotność względna powietrza,

▪ Całkowita gęstość strumienia promieniowania słonecznego,

▪ Gęstość strumienia bezpośredniego prom. słonecznego,

▪ Gęstość rozproszonego promieniowania słonecznego,

▪ Długofalowe promieniowanie podczerwone,

▪ Prędkość wiatru,

▪ Kierunek wiatru,

▪ Ciśnienie atmosferyczne,

Wykorzystywana jest baza danych i algorytm ich przetwarzania: „PHOTOVOLTAIC GEOGHRAPHICAL INFORMATION SYSTEM” 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY



Charakterystyka odbiorcy energii

temp. zasilania (tsup)

temp. powrotu (tret)

czas t [lata]
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Charakterystyka czasowa
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Temperatury zasilania i powrotu:
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=
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𝑡𝑟 𝑛ℎ −𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ

𝑏

temperatura wewnętrzna

tin(nh)

Strumień objętości czynnika roboczego:

𝑉 𝑛ℎ = 𝑉𝑑𝑠𝑔
𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ −𝑡𝑎 𝑛ℎ

𝑡𝑖𝑛_𝑑𝑠𝑔−𝑡𝑎_𝑑𝑠𝑔

𝑓

temperatura zewnętrzna (powietrza)

ta(nh)

- indeks dsg oznacza warunki 

obliczeniowe (design),

- nh – czas, godzina w ciągu roku,

Wykładnik potęgowy b przyjmuje 

następujące, charakterystyczne wartości 

(Recknagel i inni 2008):

~ 1.1 dla ogrzewania podłogowego,

~ 1.2-1.3 dla grzejników płytowych,

~ 1.25 dla rur i rur ożebrowanych,

~ 1.3 dla radiatorów,

~ 1.25-1.45 dla grzejników konwekcyjnych.

ts(nh)

V(nh)

tr(nh)



Odbiorca energii C.O., implementacja w modelu
Wykładnik potęgowy f (0 ≤ f ≤ 1) uwzględniający sposób 

sterowania mocą dostarczoną:

f=0 – sterowanie jakościowe

f=1/3 – sterowanie pełne, typowa wartość

Wykładnik potęgowy b przyjmuje następujące, charakterystyczne wartości 

(Recknagel i inni 2008):

~ 1.1 dla ogrzewania podłogowego,

~ 1.2-1.3 dla grzejników płytowych,

~ 1.25 dla rur i rur ożebrowanych,

~ 1.3 dla radiatorów,

~ 1.25-1.45 dla grzejników konwekcyjnych.

Temperatury zasilania i powrotu:
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Instalacja ciepłej wody użytkowej
Uwzględniono dobową zmienność na c.w.u. oraz parametry projektowe, temp. zasilania (>55°C) i powrotu

Pmax_cwu



Model sieci 

ciepłowniczej

Węzły przyłączeniowe, 

pośrednie, równoległe, 

dwufunkcyjne, 

wymiennikowe
▪ możliwość multiplikacji gałęzi

sieci ciepłowniczej,

▪ możliwie prosta geometria, dobrze 

opisująca zjawiska wymiany ciepła 

i sterowanie mocą dostarczoną,

Założenie:

Celem nie jest geometryczne odwzorowanie sieci ale takie uproszczenie geometrii, które 

pozwoli oddać charakter zjawisk fizycznych – skupiamy się na stratach energii cieplnej na 

przesyle.



Charakterystyka sieci ciepłowniczej

Rura pojedyncza

Rura podwójna

Warunki pracy sieci ciepłowniczych:

- straty mocy i ciepła,

- straty ciśnienia,

- sterowanie mocą dostarczoną.



Emisja zanieczyszczeń, wg wskaźników KOBiZE

możliwość importu 

wskaźników rzeczywistych



Przykład wykorzystania modelu (stan na rok 2017)

System ciepłowniczy w Poddębicach

~4 MW

DN250, 7 km

~5 MW

DN250, 6 km



Przykład wykorzystania modelu – system Poddębice

Źródło energii, sieć odbiorcy

- moc zainstalowana 19,5 MW,

- sprzedaż energii 63 677 GJ/rok,

- w tym geotermia 63 022 GJ i szczytowo (głównie olej) 659 GJ,

- odbiorcy 4 MW (północ) + 5 MW (południe) -► 9 MW,

- ok. 12 km sieci, dominujące DN250,

- parametry robocze 75-80 / ~50°C, sterowanie mocą dostarczoną pełne

Power control system

t outside [°C] t supply [°C] t return [°C]

12 38 30

11 39 31

10 40 31

9 41 32

8 43 32

7 44 33

6 45 33

5 46 34

4 47 34

3 48 35

2 50 36

1 51 36

0 52 37

-1 53 37

-2 54 38

-3 55 39

-4 57 39

-5 58 40

-6 59 41

-7 60 41

-8 61 42

-9 62 43

-10 64 43

-11 65 44

-12 66 45

-13 67 45

-14 68 46

-15 69 47

-16 71 47

-17 72 48

-18 73 49

-19 74 49

-20 75 50

Poddębice GT-2

Temperatura wody na głowicy ~68-70°C.

Temperatura projektowa sieci ciepłowniczej 75/50°C, 

zapotrzebowanie na moc ~9 MW (2017).

Wniosek:

System może pracować z małą konsumpcją energii 

pomocniczej/dodatkowej, ale jest już na granicy 

możliwości dominującego wykorzystania geotermii; 

zarówno co do mocy, jak i temperatury.



Wykorzystany 

schemat pracy źródła 

energii

Pompa ciepła zdefiniowana przez podanie COP = f(te=tparowania, tc=tskraplania)

Wykorzystanie danych opisujących rzeczywiste 

parametry pracy pomp ciepła uwalnia od błędu 

szacowania współczynnika doskonałości i 

pozwala uzależnić go od temperatury źródeł.

ŹRÓDŁO



Przykład wykorzystania modelu - Poddębice

Pogoda, temperatura i prędkość wiatru, TMY za 2005-2020

POGODA

Dane meteorologiczne poddano standaryzacji:

❑ jeżeli nie odnotowano temp. obliczeniowej, to najniższej temperaturze 

nadano wartość wg PN-EN 12831,

❑ wartościom temp. poniżej temp. obliczeniowej nadano wartości temp. 

obliczeniowej.



Przykład wykorzystania modelu - Poddębice
Pogoda, promieniowanie słoneczne, TMY 2005=2020

Krzywe uporządkowane malejąco

qbezp=1,02 MWh/(m2 rok)

qrozp=0,54 MWh/(m2 rok)

POGODA



Przykład wykorzystania 

modelu - Poddębice
Charakterystyka odbiorców energii – odbiorca Północny, Pmax 4 MW

Model może generować przewidywaną 

charakterystykę odbiorcy lub importować pliki 

ASCII (.txt) (w odpowiednim formacie)

ODBIORCA



Przykład wykorzystania modelu - Poddębice

Charakterystyka odbiorców energii – odbiorca Południowy, Pmax 5 MW

ODBIORCA



Przykład wykorzystania modelu - Poddębice

Założenie: dla Poddębic pominięto pojemność cieplną systemu ciepłowniczego. 

Generuje to niedokładności w zaznaczonych okresach czasu

Charakterystyka sieci ciepłowniczej

SIEĆ CIEPŁOWNICZA



Charakterystyka odbiorców i sieci, skalibrowana
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ODBIORCA + SIEĆ CIEPŁOWNICZA

◄- wartość 0 oznacza, że jest ok.



Przykład wykorzystania modelu - Poddębice
Dane liczbowe, stan aktualny

rzeczywiste zużycie (2017) 63,6 TJ/rok

KALIBRACJA

Wyniki modelowania podano na zielonkawym tle, pochodzą bezpośrednio  z modelu

Całkowanie numeryczne, metodą trapezów, z 

rozdzielczością 1 godziny/rok



Otwór geotermalny, implementacja w modelu
Kolumny:

(1) i (2) głębokość interwału

(3) temp. na głębokości (1)

(4) temp. na głębokości (2).

Podanie temp. mniejszej niż -1000°C oznacza, że nie jest ona zadana - będzie interpolowana;

(6,7,8) gęstość [kg/m3], ciepło właściwe [J/(kg K)], współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m 

K)]

Możesz uzupełnić temperatury wybiórczo, musisz podać co najmniej 2 wartości (określą 

gradient). Reszta zostanie uzupełniona zgodnie z gradientem. Możesz wpisać wartości dla 

wszystkich interwałów – zostaną uwzględnione.

Poddębice GT-2, 0-300 m 13 3/8”

Poddębice GT-2, 300-1925 m 9 5/8”
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ŹRÓDŁO – OTWÓR GEOTERMALNY



Otwór geotermalny, implementacja w modelu

Wynik modelowania 

matematycznego, temperatura 

głowicowa i wydajność dla 

otworu Poddębice GT-2

Poddębice GT-2, 0-300 m 13 3/8”

Poddębice GT-2, 300-1925 m 9 5/8”
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ŹRÓDŁO – OTWÓR GEOTERMALNY

temp. głowicowa = f(czas, strumień)



Pokrycie potrzeb 

energetycznych w 2017 roku 

– ciepło -► kalibracja.
Wg danych sprzedaż energii 63 677 GJ/rok,

Wg modelu:

KALIBRACJA



Pokrycie potrzeb 

energetycznych - ciepło

Wg danych 

rzeczywistych (2017):

ggeo=0,99

gszcz=0,01

KALIBRACJA



Pokrycie potrzeb 

energetycznych – nośniki 

energii (prąd + olej)

Efekt prognoz, przy użyciu modelu

KALIBRACJA



Rozwój systemu ciepłowniczego 

Poddębic

Termy Poddębice 2300 m2 powierzchni lustra wody

PROGNOZOWANIE



Wariant 0, przykład wykorzystania 

modelu (stan na rok 2017)

System ciepłowniczy w Poddębicach

~4 MW

~5 MW

PROGNOZOWANIE + ocena efektów – wszystko co dalej



Wariant 0, przykład 

wykorzystania modelu

System ciepłowniczy w Poddębicach

~4 MW

~5 MW

~7 MW i 45 TJ/rok

Założono, że obiekt cechuje znaczące zużycie c.w.u.

Pcwu=1,5 MW, Qcwu=24,5 TJ/rok

Oszacowane potrzeby (nie są to dane rzeczywiste, a szacunkowe 

estymacje), wskaźniki zapotrzebowania na moc i energię z 

literatury (Recknagel i inni, 2008 – Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, 

wentylacja – Poradnik)

Ogrzewanie:

Sumarycznie ~69 TJ/rok



Efekty pracy po włączeniu Term

Przed włączeniem TermPo włączeniu Term

Wniosek: Znaczący spadek udziału geotermii, kosztem wzrostu udziału źródeł szczytowych



Czas na zmiany Wariant 1 – definicja.

Określamy efekty pracy po włączeniu Term:

a. modernizujemy węzły c.w.u. z 60/40°C na 60/25°C (cwu 60/40-►60/25),

b. zmiana sterowania sieci - c.w.u. z 65/35 na 65/30°C (DHcwu65/35-►65/30).

BYŁO (przed zmianą)BĘDZIE

spadek o 2%

spadek o 6%

spadek o 6%

Dtcwu 30 K -► Dtcwu 35 K

Sceptycy często mówią o hydraulicznej deregulacji sieci na skutek zmian, w opisie wariantów 

podano jakie są zmiany Dt - wpływa na strumień wody sieciowej



◄- efekt zmian, spadek kosztów wytwarzania energii

Wniosek:

Dla przykładu instalacja w pompy ciepła A/W o mocy 

12 kW to rząd 30-40 tys zł. Daje to nam wskaźnik 

nakładów 2,5-3,3 tys zł/kW.

Pompy ciepła sprzedają się dość dobrze (ciężko się 

doprosić o instalatora i urządzenie).

Czy nie opłaca się nam zatem zmodernizować węzłów 

w zakresie c.w.u.?

oszczędności:

Wymiennik 80 kW 

(70/40), ok. 800 zł, 

tj. 10 zł/kW

Wariant 1 – c.d.n. Określamy efekty pracy po włączeniu Term:

a. modernizujemy węzły c.w.u. z 60/40°C na 60/25°C (cwu 60/40-►60/25),

b. zmiana sterowania sieci - c.w.u. z 65/35 na 65/30°C (DHcwu65/35-►65/30).
Dtcwu 30 K -► Dtcwu 35 K

oszczędności mogę pokryć taki koszt,

jest to dla nas graniczny koszt maksymalny

80 kW – tj. ok. 4 dpc



modernizujemy dalej … Wariant 2 – definicja – głęboka modernizacja inst. grzewczych:

- c.w.u. (60/40°C -► 60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C -► 50/35°C)

- zmiana sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35-►jest 65/35|63/28°C)

Przed modernizacją i po włączeniu TermPo modernizacji (wariant 2) i po włączeniu Term

Dtco 25 K -► Dtco 30 K

Dtcwu 30 K -► Dtcwu 35 K

W obliczeniach nie wzięto pod uwagę ewentualnej konieczności wymiany/rozbudowy wymienników w węzłach ciepłowniczych, dotyczy to wszystkich dalej omawianych 

wariantów modernizacji (wariant 1 uwzględniał to). Uwzględnienie tego wymaga indywidualnego podejścia i odpowiedzi na pytanie: czy wymienniki są dobrane „na miarę” (czy 

„przewymiarowane” – na co można liczyć). Ewentualnie konieczna może być rozbudowa wymienników: dodanie płyt, dodanie dodatkowych wymienników. Wpłynie to na 

CAPEX.



Przed modernizacją, po włączeniu TermPo modernizacji, po włączeniu Term

Początkowo założona temperatura sterowania c.w.u. 63/25°C wykazała niedobory temperatury na zasilaniu węzłów. Musieliśmy 

podnieść temperaturę powrotu, by zwiększyć strumień czynnika w sieci – bierzemy to pod uwagę.

W zakresie zużycia energii nic się nie zmieniło, bo nie powinno. Nie zmieniliśmy zapotrzebowania na moc

i energię, zmieniliśmy tylko parametry dostawy. To mogło jedynie zmniejszyć straty na przesyle – co też się stało.

Wariant 2 – c.d.n.:

- c.w.u. (60/40°C -► 60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C -► 50/35°C)

- zmiana sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35 -► jest 65/35|63/28°C)

spadek o 0,3%

te same wartości

te same wartości



Przed modernizacją, po włączeniu Term Po modernizacji, po włączeniu Term

◄------ udział OZE wzrósł o prawie 14% -----------►

◄---- udział oleju spadł o prawie 14% ---------------►

◄- spadły straty na przesyle (o ok. 360 GJ/rok)  --►

Wariant 2 – c.d.n.:

- c.w.u. (60/40°C -► 60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C -► 50/35°C)

- zmiana sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35 -► jest 65/35|63/28°C)

wzrost o 20 TJ/rok

spadek o 20 TJ/rok



Przed modernizacją, po włączeniu Term Po modernizacji i po włączeniu Term

◄---- spadło zapotrzebowanie na prąd o 12% -------►

eksploatowano mniejszy strumień wody i spadł strumień wody w sieci

Wariant 2 – c.d.n.:

- c.w.u. (60/40°C -► 60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C -► 50/35°C)

- zmiana sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35 -► jest 65/35|63/28°C)

◄---- konsumpcja oleju spadła o 630,8 m3 ---------------►

Koszty zakupu nośników energii po modernizacji -►



Wnioski:

1. Nakłady wymagane = górnej granicy poziomu 

instalacji pompy ciepła A/W, ale jednak akceptowalne.

Nie zapominajmy, że pompa ciepła A/W na instalacji 

90/70°C dobrze pracować raczej nie będzie. Też trzeba 

by wymienić grzejniki.

2. A co by było gdyby odbiorca, który wymieni instalację 

grzewczą płacił za ciepło 55 zł/GJ – zamiast 85 zł/GJ?

ile będzie kosztowała wymiana instalacji? - na następnym slajdzie

Aktualne na 2022

Wariant 2 – c.d.n.:

- c.w.u. (60/40°C -► 60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C -► 50/35°C)

- zmiana sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35 -► jest 65/35|63/28°C)

tyle opłaca się nam zapłacić maksymalnie



Wariant 2 – c.d.:

- c.w.u. (60/40°C-►60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C-►50/35°C)

- regulacja sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35-►jest 65/35|63/28°C)

Nakłady inwestycyjne na grzejniki, przy parametrach 55/45°C to ok.

1200 zł/kW.

Jeżeli mieszkanie zużywa rocznie 10 GJ to potrzebuje ok. 1,4 kW (w 

polskich warunkach 1 kWco generuje ok. 7 GJ energii) – czyli za wymianę 

grzejników odbiorca zapłaci ~1700 zł.

Na zakupie ciepła oszczędzi rocznie: 300 zł.

SPBT = 1700 zł / 300 zł/rok = 5,7 roku = ~6 lat

Powszechnie uważa się, że inwestycje w energetyce z SPBT poniżej 8 lat za 

opłacalne. Mówi się, że instalacja PV zwraca się w 8 lat i jest opłacalna. Czy nasze 

rozwiązanie jest opłacalne? Chyba tak?

PURMO - ceny aktualne na 2022

A co by było gdyby taki co wymieni instalację grzewczą 

płacił za ciepło 55 zł/GJ – zamiast 85 zł/GJ?

Jakie nakłady będą musieli ponieść?

cena [zł]

moc uzyskiwana [W] dla parametrów 55/45/20°C



Przed modernizacją, po włączeniu Term

Po modernizacji, po włączeniu Term

Wniosek: wskaźnik emisji CO2 spał o 75%

Wariant 2 – koniec:

- c.w.u. (60/40°C-►60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C-►50/35°C)

- regulacja sterowania sieci w zakresie c.o.|c.w.u. (było 80/55|65/35-►jest 65/35|63/28°C)



Wariant 3. Głęboka modernizacja odbiorców, ale brak reakcji operatora sieci

- c.w.u. (60/40°C-►60/25°C)

- instalacje c.o. (75/55°C-►50/35°C)

- regulacja sterowania sieci w 

zakresie c.o.|c.w.u. (jest to co było 

80/55|65/35)

bez dopasowania sieci
sieć dopasowana do odbiorcy

Wniosek:

Jeżeli operator sieci „nie zauważy” zmian 

wprowadzonych przez użytkowników energii nie 

będzie oszczędności.

Dopasowanie sposobu sterowania mocą 

dostarczoną przez operatora sieci do 

charakterystyki odbiorcy energii, ma kluczowe 

znaczenie dla osiąganych efektów pracy całego 

systemu energetycznego.



Wariant 4 – definicja.

a) brak ingerencji w instalacje odbiorców,

b) źródło szczytowe sprężarkowe pompy ciepła (tylko pompy ciepła),

c) całkowita eliminacja oleju.

Obiekt po włączeniu Term, bez modernizacji instalacji grzewczych

◄- moc zainstalowana w pompach ciepła 13,7 MW

Produkcja energii



Obiekt po włączeniu Term, bez modernizacji instalacji grzewczych
Nakłady inwestycyjne na pompy i zużycie nośników

Wariant 4 – c.d.n.

a) brak ingerencji w instalacje odbiorców,

b) źródło szczytowe sprężarkowe pompy ciepła (tylko pompy),

c) całkowita eliminacja oleju.



Obiekt po włączeniu Term, bez modernizacji instalacji 

grzewczych, bez pomp ciepła (olej szczytowo) –

wariant odniesienia

Po modernizacji i włączeniu Term

Wnioski

Koszty zakupu nośników energii niższe niemal 4-ro krotnie, ale trzeba kupić pompy za prawie 25 mln zł.

Zastąpienie szczytowych źródeł energii pompami ciepła pozwoli osiągnąć czas zwrotu inwestycji

Czyli dokładnie tyle ile wynosił oszacowany czas zwrotu wymienionych grzejników – wariant 2. Tyle, że TAM operator nie musiał posiadać

25 mln zł -► zmiana odbyła się na koszt odbiorcy.

Wariant z pompą ciepła, bez zmian u odbiorców

Wariant 4 – koniec.

a) brak ingerencji w instalacje odbiorców,

b) źródło szczytowe sprężarkowe pompy ciepła (tylko pompy, jedyne źródło szczytowe),

c) całkowita eliminacja oleju.



Wariant 5 – definicja. Brak ingerencji w instalacje 

odbiorców, źródło ciepła hybrydowe: geotermia + pompy 

ciepła + olej (szczytowo)

Obiekt po włączeniu Term, bez modernizacji instalacji grzewczych



Wariant 5 – c.d.n., brak ingerencji w instalacje odbiorców, 

źródło ciepła hybrydowe: geotermia + pompy ciepła + olej 

(szczytowo)
Obiekt po włączeniu Term, bez modernizacji instalacji grzewczych – sterowanie siecią.

Zaznaczono okresy pracy instalacji, dla których błąd może generować założenie pominięcia pojemności cieplnej sieci 

ciepłowniczej (nie uwzględniono czasu dopływu wody od źródła do odbiorcy).



Obiekt po włączeniu Term, bez modernizacji instalacji grzewczych

Bez modernizacji, po włączeniu Term –

wariant odniesienia

Wnioski

Koszty zakupu nośników energii 2x niższe niż po termomodernizacji, potrzeba nam 8,3 mln zł.

Olej + pompy ciepła, po włączeniu Term

Wariant 5 – c.d.n., brak ingerencji w instalacje odbiorców, 

źródło ciepła hybrydowe: geotermia + pompy ciepła + olej 

(szczytowo)

Wniosek: 1. Rozsądek popłaca, źródło hybrydowe jest o wiele lepszym ekonomicznie rozwiązaniem.

2. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby połączyć pompy ciepła z wymianą grzejników i wymienników c.w.u.



Porównajmy wariant 2 z głęboką modyfikacją 

instalacji grzewczych (było 80/55|65/35-►jest 

65/35|63/28°C) z wariantem z pompą ciepłą – wariant 4

Wariant z pompą ciepła Po modernizacji (było 80/55|65/35-►jest 65/35|63/28°C) 

Nakłady ponoszą odbiorcy, nakłady u operatora NI=0

Ile grzejników można kupić za 24,7 mln zł?

Moc grzewcza zainstalowana u odbiorców, których ma objąć termomodernizacja 9 MW.

Można kupić 2,3 razy tyle grzejników. A jak z ekologią? ---► następny slajd odpowie…



Porównajmy wariant 2 z głęboką modyfikacją 

instalacji grzewczych (było 80/55|65/35-►jest 

65/35|63/28°C) z wariantem z pompą ciepłą – wariant 4
Wariant z pompą ciepła:

Po modernizacji instalacji grzewczych i korekcie sterowania siecią (było 80/55|65/35-►jest 65/35|63/28°C):

Wniosek

Rezygnując z wykorzystania pomp ciepła, na rzeczy wymiany instalacji grzejnej i korekty sterowania 

mocą dostarczoną emisję np. CO2 i pyłu ograniczamy prawie 3 krotnie, NOx i SOx 2 krotnie.

- c.w.u. (60/40°C -► 60/25°C)

- c.o. (75/55°C -► 50/35°C)



Porównajmy wariant 2 (głęboka modernizacja) vs. 

wariant 5 (pompy ciepła+olej+bez modernizacji)

Wariant z pompą ciepła Po modernizacji (było 80/55|65/35-►jest 65/35|63/28°C) 

Nakłady ponoszą odbiorcy, nakłady u operatora NI=0

Ile grzejników można kupić za 8,3 mln zł?                               (potrzebujemy 9 MW) – ale my kupimy pompy

Koszty eksploatacji wzrosną o 1,4 mln zł, co spowoduje wzrost CAPEX i OPEX o



A co by było gdyby odbiorcy zmodernizowali instalacje grzewcze, 

a my dokupimy pompę ciepła? Wariant 6 = Wariant 2 + Wariant 4

moc pomp ciepłą ~5 MW



A co by było gdyby odbiorcy zmodernizowali instalacje grzewcze, 

a my dokupimy pompę ciepła? Wariant 6 = Wariant 2 + Wariant 4

Wariant z pompą ciepła, bez zmian u odbiorców Wariant z pompą ciepła i zmianą u odbiorców

Wniosek:

► To zdecydowanie najlepszy wariant pod 

względem energetycznym, ekonomicznym i 

ekologicznym – lepszy od 2 i 4 osobno.

► Można go wdrażać etapami:

1. modernizacja instalacji,

2. instalacja pomp ciepła. Zależnie od 

posiadanych środków.

► Etap 2 może poczekać, a etap 1 już będzie 

przynosił zyski.

► Etap 2 może być długotrwały, sfinansować 

mogą go odbiorcy energii.



Wnioski
1. Modernizacja instalacji grzewczej i dopasowanie charakterystyki systemu przesyłu i dystrybucji energii przynosi realne efekty w postaci 

oszczędności konsumpcji nośników energii napędowej, oszczędność zasobów geotermalnych i redukcji emisji zanieczyszczeń.

2. Możliwości/opcja pokrycia deficytu mocy i energii jest kilka – wymieniono 4

OPCJA 1 - NAJŁATWIEJSZA

► Z punktu widzenie Operatora źródła: ingeruję tylko w to co do mnie należy.

► Z punktu widzenia Odbiorcy: nic mnie nie obchodzi (zapłacę za to ja i środowisko).

Instalacja źródła

szczytowego

Zużycie 

nośników

energii 

napędowej

Wzrost CAPEX

Wzrost OPEX

Emisja

zanieczyszczeń

Odbiorca energii

Środowisko 

(emisja -► imisja)

Brak koherencji 

między parametrami 

projektowymi 

instalacji 

grzewczych i 

zasobami 

geotermalnymi

◄- PROBLEM -► ◄- ROZWIĄZANIE -► ◄--- SKUTEK ---► ◄--- EFEKT ---► ◄- KTO PONOSI KOSZTY -►

Wzrost kosztów 

amortyzacji, 

remontów i 

konserwacji



Wnioski

2. Możliwości/opcja pokrycia deficytu mocy i energii jest kilka – wymieniono 4

OPCJA 2 - RYZYKOWNA

► Z punktu widzenie Operatora źródła: ingeruję tylko w to co do mnie należy, ale podejmuję ryzyko geologiczne.

► Z punktu widzenia Odbiorcy: nic mnie nie obchodzi (zapłacę za to ja i środowisko).

Szukanie 

nowego 

(lepszego) 

źródła

Wzrost CAPEX

Odbiorca energii

Brak koherencji 

między parametrami 

projektowymi 

instalacji 

grzewczych i 

zasobami 

geotermalnymi

◄- PROBLEM -► ◄- ROZWIĄZANIE -► ◄--- SKUTEK ---► ◄--- EFEKT ---► ◄- KTO PONOSI KOSZTY -►

Wzrost kosztów 

amortyzacji, 

remontów i 

konserwacji



Wnioski

2. Możliwości/opcja pokrycia deficytu mocy i energii jest kilka – wymieniono 4

OPCJA 3 – TRUDNA ALE PRZYNOSZĄCA NAJWIĘKSZE KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE

► Zaleta z punktu widzenie Operatora źródła: brak ingerencji w źródło, poza dopasowaniem sterowania mocą dostarczoną.

► Z punktu widzenia Odbiorcy: jestem kreatorem, im bardziej się postaram, tym taniej mogę ogrzewać. 

Dopasowanie 

odbiorcy do 

możliwości 

źródła

Wzrost CAPEX

Odbiorca energii

Brak koherencji 

między parametrami 

projektowymi 

instalacji 

grzewczych i 

zasobami 

geotermalnymi

◄- PROBLEM -► ◄- ROZWIĄZANIE -► ◄--- SKUTEK ---► ◄--- EFEKT ---► ◄- KTO PONOSI KOSZTY -►

Wzrost kosztów 

amortyzacji, 

remontów i 

konserwacji



Wnioski

2. Możliwości/opcja pokrycia deficytu mocy i energii jest kilka – wymieniono 4

OPCJA 4 – OPTYMALNA (ZŁOTY ŚRODEK) – minimalizacja kosztów wytwarzania energii i wpływu na środowisko.

► Zaleta z punktu widzenie Operatora źródła: muszę współpracować z Odbiorcą, zachęcając go do zmian.

► Zaleta z punktu widzenia Odbiorcy: jeżeli odpowiednio się dopasuje, to mam szansę na tanie ogrzewanie.

Instalacja źródła

szczytowego

+

modernizacja 

instalacji 

grzewczych Zużycie 

nośników

energii 

napędowej

Wzrost CAPEX

Wzrost OPEX

Emisja

zanieczyszczeń

Odbiorca energii

Środowisko 

(emisja -► imisja)

Brak koherencji 

między parametrami 

projektowymi 

instalacji 

grzewczych i 

zasobami 

geotermalnymi

◄- PROBLEM -► ◄- ROZWIĄZANIE -► ◄--- SKUTEK ---► ◄--- EFEKT ---► ◄- KTO PONOSI KOSZTY -►

Wzrost kosztów 

amortyzacji, 

remontów i 

konserwacji



Wnioski, uzyskane na podstawie analizy przypadku 

Poddębic

3. Modernizacja instalacji grzewczej jest trudna do „życiowej” realizacji (dlatego 

operatorzy systemów się jej nie podejmują -► lepiej modernizować u siebie i obciążyć 

tym kosztem odbiorcę).

ALE

Energia wytworzona bezpośrednio z geotermii (bez pomp ciepła i źródeł wspomagania 

szczytowego) nie wymaga konsumpcji dodatkowych nośników energii lub znacząco tę 

konsumpcję ogranicza.

Modernizację instalacji można „zlecić” odbiorcy energii. Oferując mu za to tańszą 

energię.

W przypadku Poddębic była to redukcja ceny energii o 30 zł/GJ, nakłady na wymianę 

grzejników zwracały się w 6 lat.



Wnioski, uzyskane na podstawie analizy przypadku 

Poddębic

4. Wpływ odbiorcy na działanie systemu energetycznego jest obserwowany tylko 

wtedy gdy operator zechce to zauważyć.

Sterowanie mocą dostarczoną dla sieci ciepłowniczej musi uwzględnić obecność 

nietypowych = zmodernizowanych odbiorców, poprzez dopasowanie sposobu 

sterowania mocą dostarczoną.



Plany na przyszłość

1. Zniesienie niektórych założeń upraszczających, np. pominięcia efektów związanych z pojemnością 

cieplną sieci ciepłowniczej.

2. Połączenie bazy danych technologii termomodernizacyjnych z modelem pracy systemu 

ciepłowniczego.

3. Wykonanie ocen dla lokalizacji testowych – kalibracja i testowanie modelu.

4. Wykonanie obliczeń dla wybranych lokalizacji i opracowanie wskazówek dotyczących rozwoju 

wytypowanych projektów geotermalnych.

5. Opracowana metodyka, w ograniczonym zakresie, zostanie wykorzystana w dalszej części projektu 

(WP6), udostępniając uproszczone narzędzie internetowe, które będzie mogło być wykorzystywane 

przez szersze grono użytkowników.



6. Obniżanie temperatury w instalacjach i

sieci doprowadza do obniżania temperatury

płynu geotermalnego. Może to powodować

wytrącanie cząsteczek stałych. To

doprowadzić może do poważnych

problemów z chłonnością.

Tam gdzie dostępne są analizy wody 

zamierzamy to sprawdzać i określać 

bezpieczne granice wychładzania płynu.

-► Analizy geochemiczne

Plany na przyszłość, c.d.

Wykres zmienności wskaźnika nasycenia SI względem wybranych faz 

mineralnych w funkcji temperatury dla wody geotermalnej z otworu 

Skierniewice GT-1 zatłaczanej do otworu Skierniewice GT-2

krzemiany, 
glinokrzemiany,
minerały ilaste węglany

siarczany i halit
minerały żelaza



Dziękuję za uwagę

Leszek Pająk

pajak@meeri.pl


