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2. Niskotemperaturowe 
systemy ciepłownicze (LTDH) –
Historia ciepłownictwa

Obecne systemy ciepłownicze, zastosowania
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Adaptacja:  Mieczysław Dzierzgowski PW,  IMP PAN

Historia ciepłownictwa
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Generacja Temperatura Źródło ciepła Wymagania, efekty

1st Generacja
1880-1930

Para wodna
< 200°C

Ciepłownie węglowe i niekiedy 
elektrociepłownie (and some CHP 
plants)

2nd Generacja
1930-1980

> 100°C Elektrociepłownie z kotłami 
węglowymi lub oj=lejowymi i 
niekiedy tylko Ciepłownie 

3rd Generacja
1980-

< 100°C Elektrociepłownie  zawodowe, 
Elektrociepłownie lokalne, 
Spalarnie odpadów i biomasy

Niższe ciśnienie, możliwość 
współpracy wielu źródeł 

4th Generacja poniżej
50 - 70°C

Większe wykorzystanie  źródeł 
odnawialnych oraz ciepła 
odpadowego

Dobrze ocieplone budynki 
energooszczędne, 
niskotemperaturowe instalacje 
centralnego ogrzewania, nowe 
sposoby przygotowania ciepłej 
wody użytkowej
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Historia Ciepłownictwa
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Rys 6: Przebieg zmian w    
ciepłownictwie. źródło: 
emd.dk

Świat – początek ciepłownictwa 1880-1930
Systemy parowe
Polska - początek ciepłownictwa 1880-1930
Systemy parowe

Historia Ciepłownictwa
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Świat – początek ciepłownictwa 1880-1930 r.
Systemy parowe

Polska - początek ciepłownictwa 1889-1901 r.
Systemy parowe,  Kompleks Politechniki 
Warszawskiej i  Szpital Dzieciątka Jezus.

Pierwsza magistrala z EC-Żerań do Pałacu 
Kultury i Nauki – 1953 rok 

1956 r. - uruchomienie EC-Żerań                       o  
mocy 232 MW, 
główny cel : zasilanie Prawobrzeżnej 
Warszawy w ciepło

Źródło: http://pzits.pl/100lat/wp-content/uploads/2019/05/SekcjaCOWIA.pdf

Historia Ciepłownictwa – stan obecny
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Ciepłownictwo
utożsamia się jedynie 
z Przedsiębiorstwami 
zajmującymi się 
ciepłownictwem 
zawodowo. 
Takie postrzeganie 
bardzo zawęża obraz, 
bowiem pomija się 
trzykrotnie większy 
obszar, który 
obejmuje 
ogrzewnictwo, czyli 
indywidualne 
zaopatrzenie w ciepło 
oraz ciepłownictwo 
przemysłowe.

Źródło: A. Rubczyński , Forum energii XII 2019

Historia Ciepłownictwa – stan obecny
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Struktura zużycia paliw w ciepłownictwie indywidualnym i sieciowym (w proc.)
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Historia Ciepłownictwa – stan obecny
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Źródło: GUS 2015

Struktura urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w 2015 r. (w proc.)

Doszliśmy do sytuacji, w której wzrostu cen już nie da się 
zahamować ze względu na wzrost cen uprawnień do emisji 
CO2, a sektor nie posiada środków na modernizację, która 
ograniczyłaby emisje lub zwiększyła efektywność wytwarzania i 
przesyłu ciepła.

Od lat w ciepłownictwie sieciowym nie przeprowadzono żadnych 
istotnych działań w zakresie inwestycji dywersyfikujących źródła 
wytwarzania 

Jest to efekt braku strategii rozwoju sektora, skutkującego 
wadliwym mechanizmem kształtowania cen ciepła i w konsekwencji 
niską rentownością przedsiębiorstw wytwórczych.

Wady istniejących systemów ciepłowniczych
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Obecnie stosowane systemy ciepłownicze "3-ej Generacji" 
charakteryzują się:

• zastosowaniem głownie paliw kopalnych

• Transportem ciepła na znaczne odległości oraz stosowaniem 
wysokich temperatur, co powoduje duże straty a w rezultacie
- niższą sprawność niż w przypadku zastosowania lokalnych źródeł 
ciepła

• Możliwością utrzymania pozycji monopolisty (brakiem konkurencji, 
obowiązkowymi długoterminowymi umowami, ….

• Niedostosowaniem do wymagań budynków o wyższym standardzie 
energetycznym

Fot. Warszawa awaria magistrali ciepłowniczej. 
Źródło: M. Dzierzgowski [6.1]

Zalety systemów„4th Generacji“ 
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Niskotemperaturowa sieć ciepłownicza (LT ) z obniżoną 
temperaturą zasilania (55 ° C to 70 ° C) i powrotu (25 ° C to 40 ° C) 

• Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze mogą w znacznym 
stopniu przyczynić się do zrównoważonego rozwoju oraz 
efektywnego wykorzystania  zasobów energii.

• Dostosowanie do wymagań stosowania niższej temperatury 
zasilania w rejonach budynków energooszczędnych umożliwia 
również obniżenie zapotrzebowania na ciepło 

• Korzystna integracja odnawialnych źródeł energii ( energia 
geotermalna i słoneczna)

• Zmniejszone straty przesyłu ciepła dzięki obniżonej temperaturze 
wody oraz lepszej izolacji przewodów

Możliwe jest bezpośrednie lub pośrednia zasilanie odbiorców ciepła

Zasilanie bezpośrednie : woda sieciowa przepływa także w instalacji centralnego ogrzewania 
budynku. Wymagane jest mniej miejsca na węzeł ciepłowniczy

Zasilanie pośrednie: wymiennik ciepła oddziela wodę sieciową od instalacji ogrzewczych w 
budynku . Ciepła woda użytkowa jest zawsze przygotowywana w sposób pośredni, dzięki czemu 
do ogrzewania można wykorzystać zarówno wodę sieciową jak i instalacyjną z układu centralnego 
ogrzewania lub technologii .

Decyzja o bezpośrednim lub pośrednim przyłączeniu do sieci jest zwykle podejmowana zgodnie z 
wytycznymi firmy ciepłowniczej

Ciepłownictwo – systemy bezpośrednie i pośrednie
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Różnice :

Ciepłownictwo – systemy bezpośrednie i pośrednie
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System Bezpośredni System Pośredni

Temperatura po stronie zasilania równa 
maksymalnej temperaturze zasilania po stronie 
Odbiorcy

Maksymalna temperatura zasilania może być 
ustawiona dowolnie przez odbiorcę

Uzupełnianie wody c.o. instalacji grzewczej Niezbędny dodatkowy układ uzupełniania wody w 
instalacji grzewczej

Przede wszystkim nie ma rozdzielenia układu 
hydraulicznego i grzewczego

Przede wszystkim rozdzielenie układu hydraulicznego 
i grzewczego

Węzeł ciepłowniczy działa bez elementów 
elektrycznych

Wymagana jest linia zasilania elektrycznego

System pośredni
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Rys. Węzły pośrednie, źródło M. Dzierzgowski IMP PAN

Zalecane działania

→kontrola poprawności rejestrowanych 
danych z systemu monitoringu, 

→ Analiza inżynierska  danych z systemu 
monitoringu : 

• Ocena prawidłowości działania 
wymienników ciepła i urządzeń 
regulacyjnych, 

• Weryfikacja rzeczywistej mocy cieplnej 
odbiorców,

• Ocena stanu technicznego 
wymienników,

• Ocena możliwości obniżenia Tz w 
aspekcie stopniowego przekształcenia 
istniejącego msc w LTDHS. 

Ciepłownictwo – stan obecny
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NIEEFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE 
Diagnoza stanu ciepłownictwa wyżej 1 MWt, kwalifikuje się do grupy tzw. nieefektywnych systemów (Forum Energii, 
2017a). Ich cechą charakterystyczną jest wytwarzanie ciepła w kotłach spalających węgiel oraz niespełnianie wymogu 
udziału 75 proc. ciepła z kogeneracji lub 50 proc. OZE, odpadów i kogeneracji, wymaganych przez dyrektywę o 
efektywności energetycznej

NIEEFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE   Źródło: Forum Energii (2017b). Wykres 10. Wskaźnik zużycia energii cieplnej oraz Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych 
w Polsce. Źródło: Ministerstwo Energii (2017)

Jak wyjść naprzeciw wyzwaniom ?
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Źródło: Scenariusz 4. Dekarbonizacja ciepłownictwa, Forum Energii (2019a).

Działania wspólne 

→ integracja z krajowym systemem 
elektroenergetycznym (KSE) w celu 
oferowania usługi bilansowania, 

→ budowa dobowych lub sezonowych 
magazynów ciepła w celu optymalizacji 
pracy źródeł ciepła i akumulowania 
nadwyżek energii z zmiennych OZE, 

→ oferowanie usługi komfortu cieplnego 
indywidualnym gospodarstwom 
domowym niekorzystającym z ciepła 
systemowego, 

→ rozwijanie sieci 
niskotemperaturowych sieci otwartych 
pozwalających na swobodny przepływ 
ciepła z różnych źródeł.
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