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Na drodze do niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych 
(LTDH – Low Temperature District Heating)

Główną motywacją i celem jest przedstawienie różnych możliwych
dróg prowadzących do wdrożenia niskotemperaturowych systemów

ciepłowniczych (tzw. 4. generacji)

W tym module skupiamy się na kwestii możliwego wdrożenia LTDH w 
istniejących miejscowościach i dzielnicach miast (zarówno po 
modenizacji, jak i bez niej) oraz w skali całego miasta

Motywacja i cel
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Co to jest ciepło sieciowe tzw. 4-generacji?
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1st Gen DH – system parowy z ciepłowniami opalanymi węglem; po raz pierwszy wprowadzony w USA w 1880 roku;
stał się popularny także w niektórych krajach europejskich

2nd Gen DH (1930 – 1970) – temperatura wody zasilającej powyżej 100 °C i węgiel jako główne źródło energii
pierwotnej

3rd Gen DH – (obecnie najpopularniejszy system) niższa temperatura zasilania (80-100 °C); wykorzystanie węgla,
biomasy i odpadów jako źródła energii pierwotnej

4th Gen DH – „pukający do drzwi” (pilotażowe instalacje w Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Norwegii oraz UK)

temperatura zasilania poniżej 70 °C (LTDH) co oznacza niższe straty przesyłowe,

integracja źródeł odnawialnych (ciepło solarne, geotermalne, odpadowe oraz z biomasy)

spójność eksploatacyjna z systemem chłodniczym i tzw. sieci inteligentne

5th Gen DH rozważane; integruje ogrzewanie i chłodzenie, włączając „demand side response”, magazynowanie
ciepła oraz wykorzystanie ciepła odpadowego (np. ectogrid™ E.ON Sverige AB)



Na podstawie : P.K. Olsen et al. [0.1]

Ciepłownictwo od 1-generacji (powyżej 100°C) do 4-generacji (poniżej 70°C)

Niskotemperaturowy system ciepłowniczy (4G LT DH)



„Mapa drogowa” dla sieci niskotemperaturowych

e) niskotemperaturowe ciepło odpadowe 
dostarczane do pompy ciepła

T = 20°C

pompa ciepła

source

Na podstawie : P.K. Olsen et al. [0.1] f) obniżenie temperatury w całym systemie 

Przyłączanie nowych dzielnic Przyłączanie istniejących dzielnic

Małoskalowe sieci w nowych 
dzielnicach

Renowacja istniejących sieci



TESTOWANIE I IMPLEMENTACJA W BUDYNKACH PODDANYCH RENOWACJI

Efektywna energetycznie renowacja budynków i wdrożenie LTDH, Albertslund (DK)

Przekształcenie szkoły w budynek pasywny, Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus (DE)

Kompleksowa termomodernizacja i wdrożenie ogrzewania niskotemperaturowego, Jabłoń (PL)

TESTOWANIE I IMPLEMENTACJA W BUDYNKACH NIEPODDANYCH RENOWACJI

Pilotażowy system LTDH w istniejących budynkach mieszkalnych, Sønderby (Høje-Taastrup, DK)

IMPLEMENTACJA W SKALI CAŁEGO MIASTA

Jak zmienić istniejący system ciepłowniczy w LTDH – pilotażowe wdrożenie w Łomży (PL)

Spis treści
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Testowanie i implementacja LTDH 
w budynkach poddanych renowacji
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Albertslund (DK)

Efektywna energetycznie renowacja budynków i wdrożenie LTDH
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Temat
Efektywna energetycznie 
renowacja budynków i 
wdrożenie LTDH

Rok budowy 2015

Lider projektu gm. Albertslund
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Profil projektu

Albertslund



Tło projektu

Albertslund jest znane jako „laboratorium nowych rozwiązań 
ekologicznych”, w tym energooszczędnych systemów ogrzewania

ciepło dostarczają cztery źródła systemu ciepłowniczego obszaru 
metropolitalnego Kopenhagi (w Albertslund jest tylko jeden kocioł 
tzw. szczytowy o mocy kilkuset kW, bez kogeneracji)

w obszarze metropolitalnym Kopenhagi zlokalizowano:
elektrociepłownię na odpady (393 MW), 
elektrociepłownię wielopaliwową (2651 MW, w tym z biomasy 1500 
MW), kotły szczytowe; zasobnik ciepła o pojemności 3000 MWh

Cel

Do 2025 roku całe ciepło i energia będą wytwarzane bez emisji CO2 –
poprzez wdrożenie ciepłownictwa czwartej generacji i lepsze 
wykorzystanie lokalnych źródeł energii (w tym farmy wiatrowe i 
pompy ciepła) 
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Albertslund (DK)

Rys. 1: Lokalizacja źródeł ciepła w obszarze metropolitalnym Kopenhagi.
Źródło: Albertslund Kommune, Housing department, Dania



Projekt pilotażowy

umiejscowiony w dzielnicy Albertslund
zmodernizowanych (starych i uprzednio w 
złym stanie technicznym) budynków

560 domów, zbudowanych od lat 60. do 70.

ukończony w 2015

największy system w Danii
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Albertslund (DK)

Rys. 2: Lokalizacja projektu w Albertslund. Źródło: Albertslund Kommune, Housing department, Dania

pilot project 



Projekt pilotażowy: metoda

kompleksowa modernizacja, obejmująca: 
zaizolowanie dachu, ścian, piwnicy, 
wykorzystując materiały o współczynniku
przewodności λ = 0,020 W/(m*K)

ogrzewanie podłogowe wraz z dodatkowymi 
nowymi grzejnikami (niskotemperaturowe, 
grzejniki dwu- lub trójwarstwowe) z 
wentylatorami 

temperatura zasilania sieci LTDH wynosi 57 °C
(na wlocie do wymiennika ciepła każdego domu)
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Albertslund (DK)

Rys. 3: Radiator i instalacja podłogowa. Źródło: Albertslund Kommune, Housing department, Dania



Projekt pilotażowy: rezultaty

poprawiono wygląd elewacji budynków

obniżono zużycie ciepła i koszty o 50%

niezamożni mieszkańcy mogą sfinansować 
renowację oszczędzając na rachunkach za 
energię
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Albertslund, Denmark

Rys. 4: Fasada budynku przed i po modernizacji. Źródło: Albertslund Kommune, Housing department, Dania



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Max-Steenbeck-Gymnasium,
Cottbus (DE)

Modernizacja szkoły do standardu budynków pasywnych
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Temat
Przekształcenie szkoły w 
budynek pasywny

Rok budowy 2010 - 2012

Lider projektu Miasto Cottbus
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Profil projektu

Cottbus



Tło projektu

szkoła została zbudowana w 1974 roku z 
prefabrykowanych płyt żelbetowych 

Cel

przebudowa na dom pasywny o najwyższej 
efektywności energetycznej; uwzględniono 
koszty eksploatacji przez 30 lat
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Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus (DE)

2008                2009                2010             2011              2012                  2013 2014           2015                  2016

decyzja planowanie przebudowa monitorowanie optymalizacja

rozpoczęcie 
użytkowania 

Rys. 1: Widok szkoły, Źródło: Krüger Ingenieure



Projekt pilotażowy: założenia

wykorzystanie gruntowych magazynów ciepła 
(zasilanie z kolektorów słonecznych)

wykorzystanie energii geotermalnej w sezonie 
grzewczym i letnim (wstępne podgrzewanie i 
schładzanie systemu wentylacji)

ogrzewanie wykorzystujące powrotny 
strumień ciepła z sieci
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Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus (DE)

Rys. 2: Wymiennik ciepła. Źródło: Jan Gerbitz, ZEBAU, Niemcy



Projekt pilotażowy: rezulaty

nakłady inwestycyjne – 12,8 mln EUR, tj. 460 
EUR/m²

usługi budowlane (w tym VAT) – 254 EUR/m² 

mniej niż 34 kWh/m² rocznie na ogrzewanie i 
wentylację mechaniczną 

po przebudowie tylko 17% rocznego zużycia 
ciepła dostarczone przez sieć ciepłowniczą 

Korzyści wynikające z wykorzystania 
strumienia powrotnego

niższa temperatura

mniejsze straty ciepła „na powrocie” do 
ciepłowni 

zrównoważona technologia dla 
niskotemperaturowych źródeł ciepła 
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Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus (DE)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Jabłoń (PL)

Niskotemperaturowy lokalny system ciepłowniczy

jako element kompleksowej termomodernizacji budynków
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Temat
Kompleksowa termomodernizacja 
i wykorzystanie niskotemperaturowego 
systemu grzewczego

Rok realizacji
2020

Lider projektu Gmina Jabłoń
Wspólnoty Mieszkaniowe

21

Profil projektu

Jabłoń



Tło projektu
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Jabłoń, Poland

Rys 1: Lokalizacja Gminy Jabłoń. 
Źródło: OpenStreetMap contributors, [3.1]

Rys. 2:  Pola uprawne.
Źródło: J. Halicki, [3.2]

Rys. 4: Zbiornik wodny w Jabłoniu. 
Źródło: Materiały Gminy Jabłoń, [3.4]

Rys. 3: Pałac w Jabłoniu. 
Źródło: A. Sikora-Terlecka, [3.3]

Rys. 5: Instalacja solarna na budynku 
jednorodzinnym w gminie. 

Źródło: Materiały Gminy Jabłoń, [3.5]

Gmina wiejska typowo rolnicza.

Część wsi Jabłoń objęta jest ochroną konserwatora zabytków 
(w tym zespół parkowo-pałacowy będący dawną siedzibą rodu 
Zamoyskich) - renowacja budynku musiała uwzględniać 
wynikające stąd wymagania konserwatorskie.

Od 2006 roku w gminie zrealizowano inwestycje obejmujące 
montaż instalacji fotowoltaicznych w około 350 budynkach 
prywatnych i użyteczności publicznej.

Cel

Poprawa efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych gminy na drodze kompleksowej termomodernizacji 
z wykorzystaniem niskotemperaturowych źródeł energii.

Projekt „OZE w Gminie Jabłoń" był współfinansowany ze środków 
unijnych.



Obiekt projektu – stan przed modernizacją
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Jabłoń (PL)

Ogólna charakterystyka System grzewczy

1 Źródło ciepła Kotłownia węglowa (c.o.+c.w.u.).
Kocioł HEITZ MAX EKO 150 o mocy 60-150 kW.
Rok montażu - 2010.
Praca tylko w okresie sezonu grzewczego. 

2 Sposób przygotowania 
ciepłej wody użytkowej

1) Przygotowanie centralne dla 17 lokali mieszkalnych
Tylko w okresie sezonu grzewczego. 
Podgrzewacze zasobnikowe (2x750 l) zasilane z kotłowni.

2)  Przygotowanie indywidualne – podgrzewacze elektryczne 
17 lokali  mieszkalnych - tylko okres letni.
5 lokali - cały rok.

Kocioł węglowy Podgrzewacze zasobnikowe c.w.u. 
w kotłowni

Indywidualne podgrzewacze 
elektryczne c.w.u.1 Typ budynków

2 Rok budowy

3 Technologia budowy

4 [m3] 8 000

5 [m3] 3 540

6 [m2] 1 733

7 [m2] 1 460

8 4

9 2 + poddasze częściowo użytkowe

10 Liczba mieszkańców [osób] 52

11 [szt.] 22

Powierzchnia części ogrzewanej 

Liczba segmentów

Liczba kondygnacji nadziemnych

Liczba mieszkań

mieszkalne wielorodzinne - zabudowa szeregowa

1990

tradycyjna

Kubatura budynków

Kubatura części ogrzewanej

Powierzchnia użytkowa

Rys. 6: Ogólny widok budynków przed modernizacją. Źródło: T. Żurek  - IMP PAN Gdansk

Rys. 7: System grzewczy przed modernizacją. Źródło: T. Żurek – IMP PAN Gdansk



Podstawowe założenia projektu 
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Jabłoń (PL)

   1.  Docieplenia przegród budowlanych

1. Ściany zewnętrzne piwnic U = 0,20

2. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych U = 0,19÷0,22

3. Strop nad piwnicą nieogrzewaną U = 0,25

4. Stropy pod poddaszem nieużytkowym U = 0,14

5. Ściany wewnętrzne pomiędzy pom. ogrzewanymi U = 0,20÷0,22

     i nieogrzewanymi (piwnica i poddasze)

1. Okna w lokalach mieszkalnych U = 0,90

2. Okna i drzwi zewnętrzne w pomieszczeniach wspólnych U = 0,90 / 1,30

3. Drzwi wewnętrzne w przegrodach oddzielających U = 1,30

    pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane

Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic stykających się z gruntem
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   2.  Wymiana okien i drzwi

   3.  Usprawnienia dodatkowe

Współczynnik 

przenikania ciepła

Docieplanie ścian zewnętrznych

Izolacja termiczna stropu nad piwnicą
i przegród poddasza nieużytkowego

Izolacja ścian piwnic

Rys. 8: 
Prace termomodernizacyjne 

w budynku  WM
Źródło: T. Żurek – IMP Gdansk



Podstawowe założenia projektu 
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Jabłoń (PL)

   1.  Modernizacja systemu zaopatrzenia budynku w energię cieplną

2. Zastosowanie niskotemperaturowych żródeł ciepła przeznaczonych  do pracy na potrzeby ogrzewania 

    i przygotowania cieplej wody użytkowej (2 pompy ciepła o mocy termicznej 42,8 kW każda)
3. Montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne (zasilanie pomp ciepła)

    66 szt. paneli PV x 300 W - moc sumaryczna 19,8 kW.

4. Montaż systemu zarządzania energią w budynku.

Wymiana całej instalacji c.o. na nową.
 (instalacja niskotemperaturowa - parametry wody grzewczej 55 /45

o
C)

   3.  Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

2. Objęcie wszystkich mieszkań całoroczną centralną dostawą c.w.u.

3. Modernizacja istniejącej instalacji wewnętrznej ciepłej wody w budynku
    (zawory termostatyczne na cyrkulacji c.w.u., nowa izolacja termiczna rurociągów poziomych i pionów). 
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o 1. Likwidacja istniejącej kotłowni węglowej

   2.  Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

1. Likwidacja indywidualnych żródeł przygotowania c.w.u.

Rys. 9: 
Pompy ciepła i zbiornik buforowy 

zamontowane w budynku. 
Źródło: T. Żurek – IMP Gdansk

Rys. 10: 
Instalacja fotowoltaiczna 

w południowo-wschodniej 

części budynku.
Źródło: T. Żurek – IMP Gdansk

Rys. 11: 
Instalacja ogrzewania 

niskotemperaturowego
w lokalach mieszkalnych. 

Source: T. Żurek – IMP Gdansk



Przewidywane efekty

Efekty energetyczne i ekologiczne

26

Jabłoń (PL)

Lp. Nazwa Jednostka
Przed 

modernizacją
Po modernizacji

Efekty                                            

(spadek)                                              

[%]

1 GJ/rok 811 432

MWh/rok 225,2 120,1

2 GJ/rok 1 520 161

MWh/rok 422,3 44,7

3
Zapotrzebowanie na 

energię pierwotną
MWh/rok 496,7 61,7 88

4 Wskaźniki jednostkowe

a) energia użytkowa kWh/(m2 rok) 154 82 47

b) energia końcowa kWh/(m2 rok) 289 31 89

c)energia pierwotna kWh/(m2 rok) 340 42 88

5 Wielkość emisji CO2 ton CO2 /rok 154 19 88

6 20 MWh/rok

7 45 %

8 83 %

47

89

Produkcja energii elektrycznej w instalacji PV

Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną 

dla pomp ciepła przez system PV

Udział OZE w pokryciu zapotrzebowania na ciepło

Zapotrzebowanie na 

energię użytkową

Zapotrzebowanie na 

energię końcową

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

Energia użytkowa Energia końcowa Energia pierwotna

225,2

422,3

496,7

120,1

44,7 61,7

Przed modernizacją Po modernizacji

[MWh/rok]

Tabela 1: Oczekiwane efekty energetyczne i ekologiczne. 
Źródło: T. Żurek – w oparciu o audyt energetyczny, [3.6] Rys. 13: Porównanie potrzeb energetycznych budynków przed i po modernizacji. 

Źródło: T. Żurek – IMP Gdansk

Rys. 12: Widok budynków po modernizacji. Źródło: T. Żurek – IMP Gdansk



Przewidywane efekty

Efekty ekonomiczne
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Jabłoń (PL)

Roczne koszty energii cieplnej

Charakterystyka finansowa

Koszt jednostkowy 1 GJ energii cieplnej

Uzyskano 85% dofinansowania

Lp. Nazwa Jednostka
Przed 

modernizacją

Po 

modernizacji

1 Koszty energii (ogrzewanie + ciepła woda) zł / rok 69 972 16 923 ↓ spadek 76

2 Koszty jednostkowe energii cieplnej zł / GJ 46,02 105,18 ↑ wzrost 129

zł / m2 47,92 11,59 ↓ spadek 76

Efekty                                            

(spadek lub wzrost)                                              

[%]

0

25 000

50 000

75 000

69 972

16 923

Przed modernizacją Po modernizacji

[zŁ / rok]
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46,02

105,18

Przed modernizacją Po modernizacji

[zł / GJ]

0

10

20

30

40

50

47,92

11,59

Przed modernizacją Po modernizacji

[zł / m2]

Lp. Nazwa Jednostka Wartość

zł 1 615 000

€ 354 945

2 zł / m2 932

€ / m2 205

3

lat 30,4

b) po uwzględnieniu dofinansowania z UE lat 4,6

Jednostkowe nakłady inwestycyjne                                                                                       

na 1 m2 powierzchni użytkowej

Całkowite nakłady inwestycyjne1

Okres zwrotu                                                                                                

nakładów inwestycyjnych SPBT

a) z uwzględnieniem kosztów całkowitych

Tabela 2: Oczekiwane efekty ekonomiczne. Źródło: T. Żurek – w oparciu o audyt energetyczny, [3.6]

Rys. 14: Porównanie wskaźników ekonomicznych przed i po modernizacji. Źródło: T. Żurek – IMP Gdansk

Tabela 3: Charakterystyka finansowa. Źródło: T. Żurek – IMP PAN Gdansk

Koszt jednostkowy 

na 1 m2 powierzchni ogrzewanej



Wnioski
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Jabłoń (PL)

1. Efektywność i efekty ekonomiczne projektów obejmujących zaopatrzenie w ciepło w oparciu o wykorzystanie 
niskotemperaturowych pomp ciepła w dużej mierze uzależnione są od możliwości zapewnienia dostawy 
energii elektrycznej produkowanej na miejscu (w instalacji PV).   

2. W przypadku danego obiektu, konieczność uwzględnienia wymagań konserwatora zabytków, uniemożliwiła
montaż paneli PV na płaszczyźnie dachu od strony sąsiadującej z terenem zabytkowego kompleksu pałacowo-
parkowego. Przełożyło się to na wielkość instalacji PV i spowodowało zmniejszoną produkcję własnej energii
elektrycznej (pokrycie tylko 45% zapotrzebowania pomp ciepła na energię elektryczną). Ma to wpływ na koszty
jednostkowe ciepła, które wzrosły w porównaniu ze stanem przed modernizacją.

3. Wzrost kosztów jednostkowych (1 GJ) ciepła jest kompensowany bardzo dużymi oszczędnościami 
wykorzystywanej w budynku energii końcowej (spadek zużycia o 89%), co powoduje, że całkowite koszty 
ogrzewania i przygotowania c.w.u.  są o 76% niższe, niż przed modernizacją. 

4. Projekt charakteryzuje się więc bardzo dużymi korzyściami ekonomicznymi dla mieszkańców wynikającymi ze
znacznie zredukowanych opłat, które będą ponoszone za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Testowanie i implementacja LTDH 
w budynkach nie poddanych 
renowacji
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Sønderby (DK)

Pilotażowy system LTDH w istniejących budynkach mieszkalnych niepoddanych 
termomodernizacji
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Temat

Pilotażowy system LTDH w 
istniejących budynkach 
mieszkalnych niepoddanych 
termomodernizacji

Rok budowy 2013

Lider projektu
Høje-Taastrup Fjernvarme 
a.m.b.a. 
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Profil projektu

Sønderby
Høje-Taastrup



Tło projektu

Høje-Taastrup jest przedmieściem Kopenhagi

znane z programu ekologicznej transformacji

gmina składa się z małych osiedli 
mieszkaniowych, z domami jednorodzinnymi, 
domami szeregowymi i kilkoma domami 
wielorodzinnymi, z których większość została 
zbudowana w latach 60-80

Cel

Region w 100% wolny od emisji dwutlenku węgla 
do 2050 roku
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Sønderby (DK)

Rys. 1: Lokalizacja projektu w Høje-Taastrup. Źródło: użytkownicy OpenStreetMap



Projekt pilotażowy

opracowanie pilotażowego systemu LTDH
w 75 istniejących domach jednorodzinnych

całkowita powierzchnia ogrzewana wynosi
11 230 m2

stare osiedlowe sieci ciepłownicze – para 
pojedynczych rur z tworzywa sztucznego –
odpowiadają za straty na poziomie do
44% ciepła dostarczanego z głównego węzła 
ciepłowniczego
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Sønderby (DK)

Rys. 2: Przykładowy budynek w Høje-Taastrup. Źródło: Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., Dania



Projekt pilotażowy: założenia

ogrzewanie podłogowe zasilane wodą powrotną 
z sąsiednich obszarów stanowi główne źródło 
zasilania („zasilanie zimne”)

• woda powrotna może być mieszana z ciepłą 
wodą z podstawowego źródła cwu, jeśli nie jest 
ona wystarczająca dla sieci LTDH

„dopływ zimny” zapewnia ciepło w zakresie 
temperatur 30–67 °C (średnio 48 °C)

„dopływ gorący” zapewnia ciepło w zakresie 
temperatur 65–107 °C (średnio 80 °C)

nowe rury: typoszereg TwinPipe, seria 2, rozmiar 
76 i mniejszy, z systemem alarmowym Logstors 
X4

• zapewnia dokładną identyfikację miejsca awarii  

• współczynnik przenikania ciepła
λ = 0,022 W/(m*K)

instalacja nowych węzłów w każdym domu i 
przepływowych podgrzewaczy wody o mocy
32,3 kW 
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Sønderby (DK)



Projekt pilotażowy: rezulaty

straty ciepła obniżono do 13% 

zmierzona temperatura zasilania i powrotu sieci LTDH 
wynosiła odpowiednio 55 °C i 40 °C (wartości 
projektowe 55 °C i 27-30 °C) 

w węzłach konsumenckich temperatury wynosiły
~ 53 °C i 38 °C (wartości projektowe odpowiednio
50 °C i 25 °C) 

sieć LTDH jest wrażliwa na większe rzeczywiste 
zużycie cwu niż przyjęte w projekcie (nawyki 
konsumentów)

wdrożenie LTDH jest możliwe w istniejących 
osiedlach mieszkaniowych 
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Sønderby (DK)

Tabela 1: Dane energetyczne dla projektu. Źródło: Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., Dania



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Wdrożenie niskotemperaturowego 
systemu ciepłowniczego (LTDH) w 
skali całego miasta, Łomża (PL)
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Jak można zmienić istniejący miejski system
ciepłowniczy w system niskotemperaturowy
(LTDH) – wdrożenie pilotażowego projektu w
Łomży (PL)
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Wdrożenie i weryfikacja komputerowego modelu symulacji pracy istniejącego 
systemu ciepłowniczego oraz metody jego zamiany niskotemperaturowy 
wysokosprawny system ciepłowniczy   (ExToLTDHSmd)



Cel projektu:

Zamiana całego istniejącego 
systemu ciepłowniczego w 
system niskotemperaturowy 
(LTDH)

Czas wdrożenia 2017 - 2022

Lider Projektu
Mieczysław Dzierzgowski PW,  
IMP PAN
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Opis projektu

Łomża



Opis projektu

Łomża – miasto zlokalizowane w północno –
wschodniej Polsce, 63 000 mieszkańców,  32.7 km2

Cel projektu

Do roku 2022 : zamiana całego istniejącego             
miejskiego systemu ciepłowniczego w system 
niskotemperaturowy            ( LTDH )       

• Obniżenie parametrów z 121 / 65°C  w roku 2017 r
do 89 / 48 °C w roku 2022

Obniżenie udziału zużycia węgła do rocznej produkcji ciepła

• Ze 100% w roku 2017 do 11.6%  w roku 2022
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Łomża, Polska

Fot. 2. Rzeka Narew . Źródło: M. Dzierzgowski, IMP PAN PW

Fot.1. Łomża City - Widok miasta od strony rzeki Narew. 

Źródło: M. Dzierzgowski, IMP PAN PW



Projekt Pilotażowy 2017/2018 : W drodze od istniejącego do niskotemperaturowego systemu 
ciepłowniczego (LTDH )
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Łomża, Poland

Nomialna temperatura w msc : Tz/Tp = 121 ᴼC / 65 ᴼC

Nominalna moc zamówiona w źródle z istniejącymi kotłamiWR-25 
opalanymi węglem 98.52 MWt. 

Zweryfikowana moc zamówiona: 73.71 MWt

860 węzłów ciepłowniczych, 

160 km długość sieci

Rzeczywiste straty przesyłu ciepła : - 12.5% 

Źródło energii pierwotnej  – 100% coal.

Produkcja ciepła w sezonie  2017/2018 :
484 300 GJ, 100% z węgla Rys..3. Schemat systemu ciepłowniczego w Łomży. Źródło : M. Dzierzgowski [5.1].
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Łomża, Polska

Etap 1 Projektu – 2017/2018

Zebranie i analiza podstawowych danych eksploatacyjnych
Opracowanie i weryfikacja modelu opisu rzeczywistego procesu 

pracy systemu ciepłowniczego 
Analiza i eliminacja wad i błędów projektowych oraz  

eksploatacyjnych w węzłach cieplnych

Uzyskane rzeczywiste rezultaty

Rys. 4: Węzeł 1 - zmierzone i obliczone godzinowe zmiany zapotrzebowania na ciepło, masowego natężenia 
przepływu, temperatury zasilania i powrotu, % otwarcia zaworu regulacyjnego - PRZED i PO oczyszczeniu 
wymienników ciepła Źródło: M. Dzierzgowski [5.1].

Regulacja istniejących węzłów ciepłowniczych, czyszczenie chemiczne 
wymienników ciepła w aspekcie spełnienia wymagań energooszczędnego 
niskotemperaturowego systemu ciepłowniczego (LTDH )

Rezultaty: obniżenie wymaganego rzeczywistego strumienia masy wody 
sieciowej o 55% ;  zwiększenie stopnia schłodzenia wody sieciowej               
o 43.2%

Różnice pomiędzy wynikami pomiarów i obliczeń symulacyjnych 
podstawowych parametrów eksp0loatacyjnych węzłów nie przekracza 
3.0%
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Rys. 5. Schemat węzła ciepłowniczego 1 Źródło : M. Dzierzgowski [5.1].

Łomża, Polska

Etap 1 Projektu – 2017/2018

Węzeł ciepłowniczy 1

Porównanie zmierzonych i określonych na podstawie obliczeń symulacyjnych godzinowych zmian  mocy cieplnej , 

strumienia masy wody, temperatury zasilania I powrotu oraz % otwarcia zaworów regulacyjnych 

PRZED i PO oczyszczeniu wymienników ciepła

Rys. 4. Węzeł ciepłowniczy 1 –porównanie zmierzonych i określonych na podstawie obliczeń symulacyjnych godzinowych zmian mocy cieplnej 

strumienia masy wody, temperatury zasilenia i powrotu , % otwarcia zaworu regulacyjnego – PRZED i PO  oczyszczeniu wymienników 
ciepła Źródło : M. Dzierzgowski [5.1].
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Łomża, Polska

Etap 2 Projektu – 2017/2018

Komputerowe obliczenia symulacyjne całego

istniejącego systemu ciepłowniczego dla

stanu po wdrożeniu „Nowych indywidualnych

zasad regulacji ilościowo-jakościowej”

Rys. 6.Przebieg godzinowych zmian temperatury powietrza zewnętrznego, zasilenia I powrotu 
wody sieciowej, strumienia masy oraz mocy cieplnej w sezonie ogzrewczym 2017/2018 , Źródło: M. 
Dzierzgowski [5.1]
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Łomża, Polska

Etap 2 Projektu – 2017/2018

Otrzymane rzeczywiste rezultaty

Obniżenie nominalnej temperatury zasilania                       
ze 121.5 do 109.8 °C

Obniżenie sezonowych strat ciepła systemu                          
z  12.6 % do 10.6% 

Uzyskana średnia sezonowa, rzeczywista  temperatura 
powrotu:   Tr = 45.1 °C 

Rozbieżności pomiędzy wynikami obliczeń 
symulacyjnych oraz pomiarów mocy cieplnej, 
strumienia masy  i temperatury powrotu wody 
sieciowej w całym sezonie ogrzewczym 2017/2018 
- nie przekraczają 3% Rys. 7. Porównanie wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych  temperatury zasilania i powrotu, 

przepływu wody sieciowej oraz mocy cieplnej systemu ciepłowniczego w sezonie ogrzewczym 
2017/2018. Źródło: M.Dzierzgowski [5.1]
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Łomża, Polska

Etap 3 Projektu – 2019/2020

Zastosowanie nowego kotła na biomasę oraz 
uruchomienie nowej Ciepłowni Gazowej. Nowy 
kocioł na biomasę o mocy 15 MW został 
zainstalowany na początku 2020 roku

Nowa ciepłownia opalana gazem zostanie 
uruchomiona w roku 2021. ( w rejonie najbardziej 
odległym od obecnej Ciepłowni Węglowej, w większości 
z budynkami z od lat 60-tych do80-tych , które zostały 
poddane termomodernizacji )

W roku 2022 planowane jest uruchomienie 
nowej jednostki kogeneracyjnej o mocy cieplnej 
14.0 MW i mocy elektrycznej 2.8 MWe

Rys. 8. Schemat istniejącego systemu ciepłowniczego w Łomży – obszary zasilane z  istniejącej 
Ciepłowni oraz Nowej Kotłowni Gazowej (kolor żółty. Źródło: M. Dzierzgowski [5.1]

Nowy kocioł na Biomasę 
zlokalizowany w istniejącej 
Ciepłowni węgłowej

Nowa 
Kotłownia 
Gazowa

Cel : W sezonie ogrzewczym  2021/2022 struktura produkcji ciepła: : 
52.0% Biomasa, 36.4% Gaz, 11.6% Węgiel
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Łomża, Polska

Etap 4 Projektu– 2019/2020

Symulacyjne obliczenia pracy systemu na 
wspólną sieć

Optymalizacja sezonowych warunków pracy 
nowego kotła na Biomasę

Optymalizacja sezonowych                                
warunków pracy nowej kotłowni                            
gazowej  w warunkach pracy                                           
na wspólną sieć

Schemat systemu ciepłowniczego

Rys. 9. Przebieg zmian  ciśnienia piezometrycznego w istniejącej sieci ciepłowniczej na trasie od ciepłowni węglowej z 
kotłem na Biomasę do nowej Kotłowni Gazowej . Źródło: M. Dzierzgowski [5.1]
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Łomża, Polska

Przewidywane rezultaty

Obniżenie nominalej temperatury 
zasilania podsystemu (17.5 MW ) 
obsługiwanego z Kotłowni gazowej ze
109.8 do 96.3 ºC (LTDH)

Zmiana źródła energii pierwotnej –
redukcja udziału węgla ze 100.0% do
11.6%

Rys. 10. Wyniki obliczeń symulacyjnych godzinowych zmian przepływu, temperatury zasilenia i powrotu wody sieciowej
oraz mocy cieplnej kotłów węglowych, kotła na biomasę oraz kotłów gazowych w warunkach sezonu
ogrzewczego 2019/2020. Źródło: [5.1] M. Dzierzgowski

Rys. 11. Struktura zużycia energii pierwotnej w sezonie ogrzewczym
2020/2021. Źródło: M. Dzierzgowski [5.1]
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Łomża, Polska

Cel Projektu do roku 2022

Ciepło i energia elektryczne będą produkowane przy
75% redukcji emisji CO2

Przekształcenie całego istniejącego systemu 
ciepłowniczego w wysokosprawny system 
niskotemperaturowy (LTDH )

Obniżenie strat ciepła w systemie z 12.6% do 9.5%  
(Wykorzystanie lokalnego źródła energii w kotłach    i 
jednostce kogeneracyjnej  )

Fot.3.  Source:: M. Dzierzgowski: IMP PAN, PW



Wnioski
ZWERYFIKOWANY model ISTNIEJĄCEGO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO w Łomży oparty

na rzeczywistej charakterystyce cieplno–hydraulicznej zastosowanych często PRZEWYMIAROWANYCH

wymienników ciepła oraz grzejników, umożliwia racjonalne wdrożenie „Nowej Indywidualnie profilowanej

sezonowej regulacji jakościowo–ilościowej” oraz PRZEKSZTAŁCENIE całych istniejących systemów

ciepłowniczych w efektywne systemy niskotemperaturowe (LTDH) w krajach Regionu Morza Bałtyckiego

przed 2030 rokiem.

• Projekty Pilotażowe i Wytyczne w jaki sposób należy przekształcać istniejące miejskie systemy

ciepłownicze powinny być dostępne i dalej rozwijane.

Niskotemperaturowe systemy ciepłownicze (LTDH) są bardzo wrażliwe na stan techniczny oraz

rzeczywistą charakterystykę cieplną wymienników i instalacji centralnego ogrzewania.

PRZEKSZTAŁCENIE całych istniejących systemów ciepłowniczych w systemy niskotemperaturowe (LTDH)

pozwoli na zmniejszenie od 15 - 25% strat przesyłu ciepła oraz emisji zanieczyszczeń.

49



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

6. Wnioski
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Wnioski

Energooszczędna renowacja wszystkich budynków w krajach BSR w latach 2030-2050 nie jest 
możliwa.  Dlatego potrzebne są projekty pilotażowe i wytyczne, w jaki sposób budynki powinny być 
racjonalnie przygotowane do wdrożenia LTDH.

Wysoka jakość instalacji i dostosowanie systemu sterowania operacyjnego są ważne dla pomyślnego 
wdrożenia LTDH i komfortu mieszkańców. 

Sieci LTDH są bardzo wrażliwe na charakterystykę i stan techniczny instalacji ogrzewania 
pomieszczeń odbiorców, a także zwyczaje konsumentów (np. zbyt duże zużycie ciepła) i należy 
zaproponować środki zaradcze.

Dane operacyjne wysokiej jakości i doświadczenia użytkowników są niezbędne dla dobrze 
działającego projektu.

Możliwa jest transformacja istniejących sieci ciepłowniczych na LTDH; co prowadzi do 15 - 25% 
redukcji strat ciepła i emisji dwutlenku węgla.
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Name of Event etc.

7. Źródła
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Źródła

Ogólne źródło dla rozdziałów 1, 2, 4: REPORTS ON STUDY VISITS IN DENMARK, SWEDEN, GERMANY, GoA 6.1 Implementation of study visits, 
lectures and seminars to increase the partnerships knowledge on LTDH, Cenian A, Cenian W, Losinski J, cooperation with: Reinholz A, Simonides S

[0.1] Olsen PK, Christiansen CH, Hofmeister M, Svendsen S, Rosa AD, Thorsen J-E., Gudmundsson O, Brand M, eds, Guidelines for Low-
Temperature District Heating”, 2014, http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/danskfjernvarme/gronenergi/projekter/eudp-
lavtemperatur%20fjv/guidelines%20for%20ltdh-final_rev1.pdf

[3.1] OpenStreetMap contributors, Lokalizacja gminy Jabłoń,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jab%C5%82o%C5%84_(gmina)_location_map.png

[3.2]  J. Halicki, Pola uprawne, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34265637

[3.3]  A. Sikora-Terlecka, Pałac w Jabłoniu, Instytut Dziedzictwa Narodowego, https://zabytek.pl/pl/obiekty/jablon-zespol-palacowo-parkowy

[3.4] Zbiornik wodny w Jabłoniu. Materiały Gminy Jabłoń , https://www.jablon.pl/index.php/o-gminie/przyroda

[3.5] Instalacja solarna na budynku jednorodzinnym w gminie. Materiały Gminy Jabłoń, https://www.jablon.pl/index.php/3123/montaz-
instalacji-solarnej

[3.6] Audyt energetyczny wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Jabłoń przy ul. Zamoyskiego 9B. MSC
ENERGOEKSPERT Projektowanie i Doradztwo Techniczne Teresa Żurek, Gdańsk - styczeń 2019

[5.1] M. Dzierzgowski, Opracowanie programu i harmonogramu wdrożenia nowej regulacji ilościowo–jakościowej wraz ze wskazaniem
racjonalnych przedsięwzięć umożliwiających  przekształcenie całego istniejącego systemu ciepłowniczego w Łomży w wysokosprawny system 
niskotemperaturowy, LTDHS, 2018 – Raport 1 (niepublikowany)
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Kontakt

ZEBAU GmbH IMP PAN

Große Elbstraße 146
22767
Hamburg

E-mail: jan.gerbitz@zebau.de
Tel: +49 40 380 384 - 0
www.zebau.de
www.lowtemp.eu

Jan Gerbitz
Lider Zespołu GoA 6.3

Prof. Adam Cenian
E-mail: cenian@imp.gda.pl
Lider Projektu

Dr Teresa Żurek
E-mail: tzurek@imp.gda.pl
Dr Mieczysław Dzierzgowski
E-mail: mieczyslaw.dzierzgowski@pw.edu.pl
Jarosław Łosiński
E-mail: jlosinski@imp.gda.pl

14 Fiszera Str.
80-231 Gdańsk

Tel: +48 58 5225 276
www.imp.gda.pl
www.lowtemp.eu
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