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

Główną motywacją i celem jest przedstawienie różnych możliwych dróg do 

wdrożenia niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych, tzw. 4. generacji. 

W tym module skupiamy się na kwestii możliwego wdrożenia LTDH w ramach 
nowych inwestycji miejskich, wykorzystaniu nadwyżek ciepła (tzw. ciepła 

odpadowego) i systemach ogrzewania / chłodzenia

Motywacja i cel
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LTDH wspomagana energią słoneczną w nowej dzielnicy mieszkalnej – „Living on Campus“, Berlin (DE)

System ogrzewania / chłodzenia 4. generacji – Ectogrid, E.ON w Lund (SE)

Alternatywa dla LTDH: budynki samowystarczalne energetycznie – Sonnenhäuser, Cottbus (DE)

Innowacyjne niskotemperaturowe ogrzewanie miejskie z wykorzystaniem nadwyżek ciepła

– Brunnshög w Lund (SE)

Wykorzystanie ciepła odpadowego w małych / średnich przedsiębiorstwach – TERMA, gm. Żukowo (PL)

Wykorzystanie ciepła odpadowego w Kalundborg (DK)

Wykorzystanie ciepła odpadowego z huty Aurubis w Hamburgu – HafenCity Hamburg (DE)

Wykorzystanie ciepła geotermalnego w Geotermii Podhalańskiej (PL)

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

1. “Living on Campus”,
Berlin (DE)

LTDH wspomagana energią słoneczną w nowej dzielnicy 
mieszkalnej
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Temat
LTDH wspomagana energią 
słoneczną w nowej dzielnicy 
mieszkalnej

Rok budowy w realizacji, start w 2013

Lider projektu
BTB GmbH Berlin (operator 
elektrociepłowni i sieci 
ciepłowniczej)
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Profil projektu

Berlin



Tło projektu

nowa dzielnica mieszkaniowa: ok. 19 ha (w ramach 
parku naukowo-technologicznego Berlin Adlershof)

1200 mieszkań w domach jednorodzinnych i blokach 
mieszkalnych

62 budynki o niskim zapotrzebowaniu na ciepło, w 
tym pięć niskoenergetycznych i trzy plus-
energetyczne

Cel

Wykonanie sieci niskotemperaturowej z 
dwukierunkowym przepływem ciepła i stacjami 
zasilania
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“Living on Campus” (DE)

Rys. 1: „Living on Campus” w dzielnicy Berlin-Adlershof.
Źródło: BSM – Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH



Projekt pilotażowy

Wdrożony przez przedsiębiorstwo BTB Berlin 

Stan początkowy

Niska zabudowa – budynki niskoenergetyczne i 
pasywne o zapotrzebowaniu grzewczym poniżej 15 
W/m²

Rozwiązanie

Sieć niskotemperaturowa 60/40 °C; odbiorcom 
umożliwiono produkcję, wykorzystanie i 
wprowadzania do sieci ciepła (jako bonus) i energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych
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“Living on Campus” (DE)

Rys. 2: Przykład zabudowy (I) w „Living on Campus”. Źródło: Jan Gerbitz, ZEBAU, Hamburg



Projekt pilotażowy: metoda

utworzenie niskotemperaturowej sieci 
ciepłowniczej (60/40 °C) zasilanej z „powrotu” 
magistralnej sieci ciepłowniczej (110/55 °C), 
poprzez wymiennikowy węzeł ciepła

umożliwienie właścicielom wprowadzanie własnej 
energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, 
np. kolektorów słonecznych

dostawca ciepła z sieci ciepłowniczej umożliwia 
wprowadzenie nadwyżki energii cieplnej 
wytworzonej przez instalacje solarne do sieci 
ciepłowniczej i wykorzystanie jej w trakcie 
2-letniego okresu rozliczeniowego
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“Living on Campus” (DE)

Rys. 3: Obiektowy rozliczeniowy węzeł cieplny.
Źródło: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Cottbus



Projekt pilotażowy: rezultaty

dotychczas zrealizowano trzy obiekty zasilane 
energią słoneczną 

wykorzystanie akumulatorów w ramach 
instalacji  fotowoltaicznych zwiększa ilość 
energii zużywanej na własne potrzeby 

LTDH pozwala zaoszczędzić 65% energii 
pierwotnej w porównaniu do 
zdecentralizowanych (indywidualnych) 
systemów ogrzewania budynków
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“Living on Campus” (DE)

Rys. 4: Przykład zabudowy (II) w „Living on Campus”.
Źródło: Stefan Simonides, BTU Cottbus-Senftenberg, Cottbus



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. System ogrzewania / 
chłodzenia 4. generacji –
Ectogrid, E.ON w Lund (SE)

Systemy 4. generacji w nowych miastach
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Temat
system ogrzewania / chłodzenia 
4. generacji

Rok budowy 2017 - 2020

Lider projektu E.ON
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Profil projektu

Medicon Village, Lund



Pierwszy przykład instalacji ectogrid™ w Medicon Village, Lund połączył 15 usługowych i 
mieszkalnych budynków o różnym zapotrzebowaniu na ciepło i chłód - 1600 osób i ponad 120 
instytucji aktywnych w dziedzinie nauk o życiu.

Medicon Village (SE)
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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Założenia projektu

ectogrid™ bilansuje zapotrzebowanie domów na 
ogrzewanie i chłodzenie. 

gdy potrzebne jest ciepło, pompa ciepła wykorzystuje ciepło z 
tzw. „linii gorącej”

gdy potrzebne jest chłodzenie, pompa ciepła jest zasilana z tzw. 

„linii zimnej”

obecne roczne zapotrzebowanie na energię w Medicon Village 
wynosi około 10 GWh na ogrzewanie i 4 GWh na chłodzenie

ectogrid™ w Medicon Village ma potencjał, aby dostarczyć do 11 
GWh energii rocznie

system będzie rozbudowywany w kolejnych etapach; 
po zakończeniu system będzie zasilany 3 GWh energii rocznie 

Medicon Village (SE)

Rys. 2:  Idea projektu. Źródło: http://ectogrid.com/use-cases/medicon-village/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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Zalety ectogrid™

bilansowanie przepływów ciepła w klastrze budynków

wbudowana elastyczność systemu w zakresie zmian 
zapotrzebowania na ciepło i chłód

zintegrowane wszystkie potrzeby energetyczne (w tym 
EMobilność, produkcja energii elektrycznej z PV) w klastrze 
budynków

wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i godzinowych 
danych o typowych wymaganiach użytkowników, danych 
pogodowych i danych o lokalnej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej oraz jej cenach

swoboda wyboru – ectogrid™ to rozwiązanie sieciowe łączące 
kilku użytkowników energii; członkowie tego samego systemu 
mogą mieć różne preferencje co do stopnia korzystania z sieci 
ectogrid™

Medicon Village (SE)

Rys. 3: System ectogrid – „linia gorąca” i „linia zimna”.
Źródło: http://ectogrid.com/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Sonnenhäuser, Cottbus (DE)
Alternatywa dla LTDH: budynki samowystarczalne energetycznie, 
domy słoneczne
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Temat
Alternatywa dla LTDH: budynki 
samowystarczalne 
energetycznie

Rok budowy 2018

Lider projektu eG Wohnen 1902
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Profil projektu

Cottbus



Tło projektu

wysoka cena ciepła sieciowego w mieście

spółdzielnia mieszkaniowa zrezygnowała z sieci 
ciepłowniczej ze względów ekonomicznych

celem było zbudowanie samowystarczalnych 
budynków mieszkalnych z wykorzystaniem 
głównie odnawialnych źródeł energii, 
minimalizując wykorzystanie paliw kopalnych

Rozwiązanie projektowe

Duży zasobnik ciepła, a także akumulatory litowo-
jonowe dla energii odnawialnej 
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Sonnenhäuser (DE)

Rys. 1: „Budynek słoneczny” I. Źródło: Jan Gerbitz, ZEBAU, Hamburg



Założenia projektowe

600 m² ogrzewanej powierzchni mieszkalnej

ściany zewnętrzne o wysokiej izolacyjności 
termicznej, tak aby spełniono wymagania 
maksymalnie 55% rocznego zapotrzebowania na 
energię pierwotną dopuszczone przez 
rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii –
EnEV (KfW Efficiency House Standard 55)

60-70% energii elektrycznej i ciepła z modułów 
PV i kolektorów słonecznych (100 m2 kolektorów 
słonecznych; instalacja PV o mocy szczytowej 
29,58 kW oraz bateria litowo-jonowa o 
pojemności 54 kWh dla każdego domu)
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Sonnenhäuser (DE)

Rys. 2: Zasobnik ciepła. Źródło: Jan Gerbitz, ZEBAU, Hamburg



Założenia projekowe

ogrzewanie podłogowe jest zasilane ciepłem 
ze słonecznego długoterminowego zasobnika 
ciepła (o pojemności 24,6 m3 w każdym domu), 
nadwyżka ciepła jest rozprowadzana do dwóch 
sąsiednich budynków za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej – zmniejsza to koszty 
ogrzewania i dwukrotnie zwiększa wydajność 
instalacji solarnej

niewielka ilość pozostałego wymaganego 
ciepła jest dostarczana przez kocioł opalany 
gazem ziemnym o mocy 40 kW

ciepła woda użytkowa w oparciu o energię 
słoneczną

energia elektryczna jest magazynowana w 
akumulatorach 

jeśli energii słonecznej jest zbyt mało, 
spółdzielna mieszkaniowa kupuje energię 
elektryczną, aby to zrekompensować
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Sonnenhäuser (DE)



Projekt: rezultaty

gwarantowana, zryczałtowana całkowita 
opłata za wynajem mieszkania, w tym za ciepło 
i energię elektryczną: 10,50 EUR/m²

ceny ciepła o 60% niższe niż w przypadku 
budynków pasywnych 

do 80% niższe opłaty za energię elektryczną
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Sonnenhäuser (DE)

Rys. 3: „Budynek słoneczny” II. Źródło: Mindaugas Kurmis, Klaipedia University, Kłajpeda



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Brunnshög w Lund (SE)
Innowacyjne niskotemperaturowe ogrzewanie miejskie z 
wykorzystaniem nadwyżek ciepła
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Temat
największa sieć LTDH oparta na 
energii odpadowej, bez 
wykorzystania paliw kopalnych 

Rok budowy w trakcie realizacji, start w 2017 

Lider projektu Kraftringen company
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Profil projektu

Brunnshög, Lund



Tło projektu

Lund to szybko rozwijające się miasto liczące blisko 
120 000 mieszkańców; głównym celem władz miasta 
jest znaczne zmniejszenie wpływu na środowisko i 
zmiany klimatyczne

główne instytucje badawcze i zaplecze mieszkalne

• Uniwersytet Lund

• instalacja badawcza MAX IV (synchrotron 
rentgenowski)

• European Spallation Source (ESS) – liniowy 
akcelerator protonów, tarcza wolframowa 
chłodzona helem jako źródło neutronów, 
instrumenty pomiarowe

• Science Village Scandinavia

24

Brunnshög w Lund (SE)

Rys. 1: Panorama Brunnshög I. Źródło: Atkins [4.1]



Projekt pilotażowy

największa w Europie sieć niskotemperaturowa 
(LTDH), zasilana ciepłem odpadowym, z 
możliwością testowania różnych rozwiązań

całkowita zabudowa obejmie 100 ha; w 2050 r. w 
Brunnshög będzie mieszkać oraz pracować nawet 
40 000 osób, głównie personel naukowo-
techniczny

miasto może się rozwijać bez zwiększania emisji 
gazów cieplarnianych
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Brunnshög w Lund (SE)

Rys. 2: Widok Laboratorium MAX IV. Źródło: Fojab Arkitekter [4.1]



Projekt pilotażowy: założenia

nadwyżki ciepła odpadowego odzyskiwane z 
obiektów badawczych ESS i MAX IV zostaną 
wykorzystane do ogrzewania całej dzielnicy 
Brunnshög

długość niskotemperaturowej sieci 
ciepłowniczej w Brunnshög – 4,4 km

temperatury: przewód zasilający 65 °C, 
przewód powrotny 35 °C

budowa rozpoczęła się jesienią 2017 roku, 
początek eksploatacji 2019
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Brunnshög w Lund (SE)

Rys. 3: Panorama Brunnshög II. Źródło: Atkins [4.1]



Projekt pilotażowy: założenia

plan zakłada wybudowanie 250 000 m² 
powierzchni użytkowej

budynki do 8-pięter

Źródła ciepła

• ciepło odpadowe (niskotemperaturowe) 
z instalacji badawczych

• elektrociepłownia

• instalacja geotermalna

• pompa ciepła, z dolnym źródłem 
opartym na ściekach

• instalacja chłodu sieciowego

• inne źródła odnawialne
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Brunnshög w Lund (SE)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Wykorzystanie ciepła 
odpadowego w małych/średnich 
zakładach produkcyjnych (PL)
Wykorzystanie ciepła odpadowego z pieców lutowniczych 
w zakładzie TERMA Sp. z o.o., Czaple
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Temat Ciepło odpadowe z pieców lutowniczych 
wykorzystywane na potrzeby ogrzewania 
i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

Rok 
budowy

2020
(instalacja odzysku ciepła odpadowego 
uruchomiona w czerwcu 2020 r.
w oparciu o pierwszy piec lutowniczy)

Lider projektu TERMA Sp. z o.o.
Czaple, Gmina Żukowo
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Profil projektu

Czaple



Terma - Czaple, Polska

Tło projektu
Terma Sp. z o.o. jest rozwijającym się dynamicznie zakładem 
przemysłowym funkcjonującym od 1990 r. i zatrudnia ok. 500 osób.

Zakład jest eksporterem urządzeń (grzejniki łazienkowe i dekoracyjne, 
maszyny budowlane i sprzęt rehabilitacyjny) do ponad 40 krajów 
świata.

Do 2018 r. produkcja odbywała się w hali A o powierzchni 7 405 m2.

Realizacja projektu powiązana była z  etapową rozbudową zakładu, 
która obejmowała:
• Etap 1 i 2 – 2019- 2020: 

budowa hali B (2 996 m2)  i części hali C (9817 m2)
• Etap 3 – w trakcie realizacji

zakończenie hali C i budynku MIDO (4 516 m2 + 583 m2).
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Etapowa rozbudowa zakładu Terma Sp. z o.o.

Hala A

MIDO

Etap 3B

583 m2

xx

xx

xx

TRAFO
Etap 2B

HALA C

Etap 2A
755 m2

HALA B

Etap 1A
1077 m2

HALA B

Etap 1B
1955 m2

HALA C

Etap 1
3040 m2

HALA C

Etap 2B
6768 m2

HALA C

Etap 3B
3384 m2

HALA C

Etap 3A
1132 m2 Portiernia

Etap 3B

70 m2

Wyspy
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Cel projektu

Odzysk ciepła odpadowego z procesu produkcyjnego na cele ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zakładu TERMA. R
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Podstawowe założenia projektu 

Wykorzystanie ciepła odpadowego z dwóch pieców lutowniczych 
(o mocy 630 kWth każdy) zlokalizowanych w hali C.
Źródła i nośniki energii zużywanej przez piec lutowniczy: 
energia elektryczna (ok. 65%) + paliwo gazowe (35%).

Piece pracują całodobowo praktycznie w okresie całego roku 
(przerwy w eksploatacji - max 2 tygodnie w skali roku).

Przy pracy z mocą maksymalną piece lutownicze generują zyski 
ciepła na poziomie 600 kWth każdy. 

Ze względu na zmienność procesu produkcyjnego średnioroczne 
wykorzystanie mocy urządzeń kształtuje się na poziomie 65-70%. 

Rys. 2: Widok centralnej części pieca lutowniczego Nr 1
Źródło: D. Formela – IMP PAN Gdańsk

Terma - Czaple, Polska
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Podstawowe założenia projektu 

Rys. 3: Widok części załadunkowej i wyjściowej pieca lutowniczego Nr 1
Źródła: : D. Formela – IMP PAN Gdansk

Terma - Czaple, Polska

Czynnik grzewczy (woda wykorzystywana jako medium w 
systemie odzysku ciepła odpadowego) przeznaczony jest do 
następujących celów:

• ogrzewanie hal produkcyjnych 65/55 °C,

• ogrzewanie pomieszczeń socjalno-biurowych 36/28 °C,

• ciepło technologiczne dla systemów wentylacji 55/45 °C,

• przygotowanie ciepłej wody użytkowej 45-50 °C.

W okresie lata oraz w przypadku nadmiaru ciepła 
odpadowego zyski ciepła z pieców lutowniczych 
odprowadzane są na zewnątrz do wentylatorowych chłodnic 
powietrza (drycoolery).



Przyjęte rozwiązania 
dotyczące systemów zaopatrzenia w ciepło

1. Ogrzewanie pomieszczeń

• Promienniki wodne: 
Pomieszczenia produkcyjne (hala B i C) i warsztat 
budynku MIDO

• Ogrzewanie podłogowe: 
Zaplecze socjalno-biurowe
(tzw. „wyspy” zlokalizowane w halach produkcyjnych).

2. Systemy wentylacji

Systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją 
obsługujące wyspy socjalne i pracujące w oparciu o 
nagrzewnice wodne.

3. Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej

Zasobniki c.w.u. zlokalizowane w każdej wyspie socjalnej 
hali B i C 
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Terma - Czaple, Polska

Rys. 4: Promienniki wodne
w halach produkcyjnych 

zakładu Terma.
Źródło: D. Formela – IMP PAN Gdansk 

Rys. 5: Zasobnik c.w.u. 
w jednej z wysp socjalnych.

Źródło: D. Formela – IMP PAN Gdansk 
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Terma - Czaple, Polska

1. Podstawowe źródło ciepła

Ciepło odpadowe z pieców lutowniczych jako źródło dla promienników wodnych, ogrzewania 
podłogowego, wentylacji oraz przygotowania c.w.u. 

2. Szczytowe źródła ciepła

a. Kotłownia gazowa w wyspie C4 zasilająca promienniki wodne na halach produkcyjnych.
b. Pompy ciepła powietrze-woda w każdej wyspie socjalnej dostarczające czynnik grzewczy dla 

systemów wentylacji i ogrzewania podłogowego w wyspach socjalnych oraz na potrzeby 
przygotowania c.w.u.

3. Kotłownia gazowa

Główne źródło ciepła dla budynku MIDO.

Źródła ciepła



Ogólny schemat odzysku i wykorzystania ciepła odpadowego w zakładzie Terma
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Ciepło pozyskane w wyniku pracy układu odzysku ciepła z pieców lutowniczych 
(czynnik grzewczy o temperaturze 65oC) kierowane jest do rozdzielacza ciepła 
odpadowego, a następnie do zbiornika buforowego o pojemności 3 m3.

Zaprojektowana została separacja temperaturowa umożliwiająca zasilanie 
poszczególnych systemów grzewczych czynnikiem o różnych temperaturach: 
obiegi centralnego ogrzewania pracujące na parametrach 65/55oC, obiegi ciepła 
technologicznego - 55/45oC, obiegi ogrzewania podłogowego - 36/28oC, układy 
przygotowania c.w.u.- 45÷50oC.   

W przypadku nadmiaru ciepła odpadowego, nadwyżka ciepła jest odprowadzana 
przez wentylatorową chłodnicę powietrza umieszczoną na dachu.

Rys. 8: Zbiornik buforowy. 
Źródło: D. Formela – IMP PAN Gdańsk

Rys. 7: Widok ogólny instalacji odzysku ciepła 
odpadowego. Źródło: D. Formela – IMP PAN Gdańsk

Terma - Czaple, Polska

ROZDZIELACZ DYSTRYBUJĄCY

OBIEGI  CO 65/55oC

ROZDZIELACZ                                                      

ODZYSKU                                                              

CIEPŁA 

ODPADOWEGO

UKŁAD                                                    

ODZYSKU                                                                       

CIEPŁA                                                          

ODPADOWEGO

CIEPŁO ODPADOWE

ROZDZIELACZ DYSTRYBUJĄCY

CIEPŁO ODPADOWE

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CWU

HALE PRODUKCYJNE

WYSPY SOCJALNE
OBIEGI  CO 36/28oC

OBIEGI  CT 55/45oC

SEPARACJA

TEMPERATUROWA

ZBIORNIK                                  

BUFOROWY 

3 m3

Rys. 6: Ogólny schemat odzysku i wykorzystania ciepła odpadowego.
Źródło: T. Żurek – na podstawie materiałów zakładu Terma
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Efektywność energetyczna i ekonomiczna 
projektu oraz efekty ekologiczne

Analiza przeprowadzona w stosunku do wariantu alternatywnego 
obejmującego dostawę ciepła dla części produkcyjnej i socjalno-biurowej 
w oparciu o kotłownię gazową.

Wykorzystanie potencjału 
ciepła odpadowego

Terma - Czaple, Polska

Wielkość ciepła odpadowego generowanego w piecach lutowniczych

(średnio przy pracy pieców na poziomie 70% mocy nominalnej)

Stopień wykorzystania ciepła odpadowego 39 %

7 076 MWh/rok

Lp. Nazwa Wartość Jednostka

1 Uniknięta wielkość dodatkowego zużycia energii 2 362 MWh/rok

w wyniku realizacji projektu

2 Uniknięta wielkość dodatkowego zakupu 246 982 m3/rok

nośnika energii (gazu ziemnego)

3 Uniknięte koszty dodatkowego zakupu 388,12 tys. zł

nośnika energii (gazu ziemnego) 88,13 tys. €

4 Efekty ekologiczne t CO2 /rok 471

Uniknięta emisja CO2

2 000,00 tys. zł

454,13 tys. €

6 Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT) 5,15 lat

5 Koszt projektu

Tabela 1: Stopień wykorzystania ciepła odpadowego. 
Źródło: T. Żurek – na podstawie materiałów zakładu Terma

Rys. 9: Widoki jednej z hal produkcyjnych zakładu Terma.
Źródło: D. Formela – IMP PAN  Gdansk

Tabela 2: Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz efektów ekologicznych.
Źródło: T. Żurek – IMP PAN Gdansk
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Wnioski

1. Procesy produkcyjne realizowane w zakładzie TERMA Sp. z o.o. wymagają efektywnego chłodzenia, co 
generuje duże ilości (powyżej 7 GWhth / rok) ciepła odpadowego, które wcześniej były odprowadzane do 
otoczenia poprzez wentylatorowe chłodnice powietrza. Wdrożony projekt umożliwia wykorzystanie około 
39% ciepła odpadowego wytwarzanego w procesach technologicznych w piecach lutowniczych zakładu.

2. Zastosowany w zakładzie system odzysku ciepła odpadowego umożliwia zaspokojenie potrzeb cieplnych 
nowopowstałych hal produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym w zakresie ogrzewania i 
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały duże efekty energetyczne i ekonomiczne w postaci 
unikniętego przez zakład zakupu i wykorzystania dodatkowych nośników energii. Projekt jednocześnie 
charakteryzuje się znacznymi efektami ekologicznymi w postaci unikniętej dodatkowej emisji CO2 na 
poziomie około 470 t CO2/rok.

4. System jest przykładem efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego w niskotemperaturowych 
instalacjach sektora gospodarki.

Terma - Czaple, Polska



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

6. Wykorzystanie ciepła 
odpadowego w Kalundborg (DK)

Czy przesył niskotemperaturowego ciepła odpadowego na duże odległości (ok. 20 km) może być 
opłacalny?

38



Temat przesył i wykorzystanie ciepła odpadowego

Rok projektu
2017

Lider projektu Kalundborg

39

Profil projektu

Kalundborg



Wykorzystanie ciepła odpadowego w Kalundborg (DK)
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Tło projektu

miasto Kalundborg: gęsta zabudowa,
duża ilość ciepła odpadowego z 
obiektów przemysłowych

przesył 20 MWc na odległość do 20 km,
Tc ~ 300 K

Jak długa sieć może być ekonomicznie 
opłacalna? 

Rys. 1: Lokalizacja przemysłowych źródeł ciepła na planie 
Kalundborga. Źródło: Kalundborg Symbiosis [6.1]



Wykorzystanie ciepła odpadowego w Kalundborg (DK)
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Trzy opcje

(1) Izolowane rury  (2) bez izolacji i centralna pompa ciepła      (3) bez izolacji i indywidualne pompy ciepła

Kalundborg
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Wykorzystanie ciepła odpadowego w Kalundborg (DK)
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Length of ISO pipes Total length of pipes Length of PEX pipes

L,ISO = 1.000     m L,total = 20.000    m L,PEX = 19.000    m

Out of residences Ud af byen Return to heat pump Return out of heat pump Return to source (factory)

P,ud,bopæle = 8.840.025                          W P,ud,by = 8.840.025         W P,høj,ind = 8.836.713      W P,lav,ud= 4.169.010      W P,fabrik,ind = 4.164.471            W

T,ud,bopæle = 35 °C T,ud,by = 35 °C T,høj,ind = 35,0 °C T,lav,ud = 8,1 °C T,fabrik,ind = 8,1 °C

T,ind,bopæle = 75,0 °C T,ind,by = 75,0 °C T,høj,ud = 75 °C T,lav,ind = 23,5 °C T,fabrik,ud = 25 °C

P,ind,bopæle = 18.934.692                       W P,ind,by = 18.934.692       W P,høj,ud = 18.942.911    W P,lav,ind= 12.095.805   W P,fabrik,ud = 12.867.314          W

In residences Ind i byen Flow out of heat pump Flow into heat pump Out of source (factory)

7.926.796        

7.926.796        

P,netto by = 10.094.667                       W =φ_dim P,netto vp = 7.926.796        W

Allocated residences (Peak) Utilized by heat pump =W*(COP-1)

Peak dimensioning 10.094.667            

Energi inkl. distr. tab 10.094.667                            Wh

P,netto by = 30.284.000.000               Wh

Allocated residences

Annual heat demand

Energi inkl. distr. tab 30.284.000.000                     Wh = her findes/findes ikke i forvejen et distributionsnet med stikledninger

Scenarie 2: PEX + ISO + Central Heat pump (low temperature)
Vary the yellow fields

Distributionsn
et

Scenariusz 2: PES + ISO + centralna pompa ciepła (niskotemperaturowa)
Vary the yellow fields
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Efter at røret er blevet dimensioneret, må celle [E5] og [E7] ikke ændres

Velocity PEX c 2,000                     m/s

Velocity, ISO c 1,10                       m/s

Flow, PEX Q,pex, pipe 0,12                       m3/s

Flow, ISO Q,iso, pipe 0,06                       m3/s

Pipe radius inner PEX ri 0,1401 m

Pipe radius inner, ISO ri 0,1324 m

Heat source temperature (to HP) T,low,in 23,5 °C

Electricity consumption at peak, central heat pump 2.179.402              W

COP factor 4,64 W/W

Transmission (Afsætter → Bygrænse)
Prerequisites

Tabela 1: Przykład obliczeń. 
Źródło: Kalundborg Symbiosis 
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Wnioski:

1. Uzyskane wyniki wykazały, że ciepło niskotemperaturowe może być przesyłane na odległość 
nawet 20 km w sposób opłacalny ekonomicznie (scenariusz II) i korzystny ekologicznie.

2. W prezentowanym przypadku postulowano, aby przesył na duże odległości (19-20 km) był 
realizowany rurą nieizolowaną, przy niewielkim spadku temperatury od 25 do 23,5 °C; 
współczynnik COP pompy ciepła został oszacowany jako bliski 5.

3. Miasto Kalundborg nie podjęło jeszcze decyzji o realizacji projektu.
4. Duński parlament zniósł podatek od ciepła odpadowego i rygorystyczne wymogi sprawozdawcze, 

jako konsekwencja polityki klimatycznej. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,
co może przesądzić o realizacji projektu.

Wykorzystanie ciepła odpadowego w Kalundborg (DK)
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7. Wykorzystanie odpadowego
ciepła przemysłowego 
z huty Aurubis w Hamburgu

45



Temat
Wykorzystanie przemysłowego 
ciepła odpadowego do 
ogrzewania miasta 

Rok budowy 2017

Liderzy projektu
Aurubis AG,
enercity Contracting Nord GmbH,
HafenCity Hamburg GmbH

46

Aurubis AG, Hamburg

Hamburg



Niemiecki globalny koncern Aurubis AG z siedzibą w 
Hamburgu jest czołowym na świecie dostawcą metali 
nieżelaznych, w szczególności największym 
producentem miedzi w Europie (drugim co do wielkości 
na świecie) i największym na świecie podmiotem 
zajmującym się recyklingiem miedzi. 

Partnerzy (w tym enercity Contracting Nord GmbH) 
zobowiązali się do wykorzystania przemysłowego ciepła 
odpadowego z huty Hamburg Aurubis (zlokalizowanej w 
porcie w Hamburgu) do zapewnienia energooszczędnego 
ogrzewania dzielnicy HafenCity East (7500 mieszkań, 
około 15 000 mieszkańców w całym HafenCity Hamburg 
– nowym obszarze miasta wzdłuż Łaby).

Cel

Wykorzystanie przemysłowych zasobów energii –
przemysłowe ciepło odpadowe 
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Tło projektu

Aurubis AG, Hamburg

Rys. 1: Widok na HafenCity (East) Hamburg – największy obecnie europejski projekt 
deweloperski. Źródło: Jan Gerbitz, ZEBAU, Hamburg



Proces wytopu miedzi i odzysk ciepła
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Rys. 2: Schemat procesu produkcyjnego, w tym odzysk ciepła odpadowego w hucie miedzi Aurubis w Hamburgu. Źródło: Aurubis AG, za J. Beermann [7.1]



Aurubis AG, Hamburg (DE)

Ciepło jest odbierane podczas procesu kontaktowego w wytwórni kwasu siarkowego (reakcje egzotermiczne, trzy
etapy). Temperatura kwasu siarkowego na ogół (w tej technologii) mieści się w zakresie 70–120 °C. Proces produkcji
kwasu siarkowego w hamburskiej hucie Aurubis jest przystosowany do pracy w temperaturze 117 °C (zamiast 65 °C), ze
względu na cele ciepłownicze – temperatura zasilania wynosi 90 °C, a temperatura powrotu 60 °C.
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Rys. 3: Schemat chłodzenia kwasu siarkowego i 
odzysku ciepła odpadowego w hucie.
Źródło: Ch. Hein [7.2]



Aurubis AG, Hamburg (DE)
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Source: [17]Source: [16]

Rys. 4: Lokalizacja huty Aurubis i HafenCity.
Źródło: J. Beermann [7.1]

Rys. 5: Trasa rurociągu ciepłowniczego z zakładu Aurubis do wschodniego HafenCity.
Źródło: Aurubis AG, Hamburg [7.3]



Wnioski

Hamburg Aurubis posiada trzy linie produkcyjne – w tym piece do wytapiania, każdy o wydajności dobowej 4000 t (wsad) i 
instalacje kwasu siarkowego (3900 t), z których każda może dostarczać 160 GWh energii cieplnej rocznie i 18 MW mocy 
cieplnej (jedna linia jest wystarczająca do zasilania HafenCity East; pozostałe dwie linie również zostaną dostosowane w 
przyszłości, po wypracowaniu rozwiązań technicznych, finansowych i kontraktowych). 

Wykorzystanie ciepła odpadowego w hucie (zastąpienie gazu ziemnego używanego obecnie do produkcji pary) i mieście 
(HafenCity East) pozwoli ograniczyć roczną emisję CO2 o 20 000 ton. W samym tylko HafenCity East, dzięki miejskiemu 
systemowi ogrzewania opartemu na cieple odpadowym z huty Aurubis, zostanie ograniczona emisja CO2 o około 4500 ton 
rocznie. 

Sprzedaż ciepła przez enercity Contracting Nord GmbH dla HafenCity East wyniosła w 2017 r. 70 GWh, natomiast 
maksymalna moc cieplna – 28 MW (104 GWh i zainstalowana moc cieplna 100 MW dla całego HafenCity).
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Aurubis AG, Hamburg (DE)
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Name of Event etc.

8. Wykorzystanie ciepła geotermalnego 
w Geotermii Podhalańskiej
Polska
Niskotemperaturowy geotermiczny system ciepłowniczy 
eksploatowany przez Geotermię Podhalańską
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Temat
Wykorzystanie ciepła geotermalnego 
w niskotemperaturowym systemie 
ciepłowniczym

Rok 
Budowy

1993-2020

Lider projektu PEC Geotermia Podhalańska S.A., Zakopane
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią PAN (IG SMIE PAN) w Krakowie
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Profil projektu

Zakopane



Geotermia Podhalańska, Polska

54

Tło projektu

PEC Geotermia Podhalańska S.A. jest największym w Polsce 
producentem ciepła wykorzystującym energię wód termalnych.

Sieć ciepłownicza PEC Geotermia Podhalańska obejmuje swoim 
zasięgiem 4 gminy: Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane 
(w Zakopanem pokrywa 40% zapotrzebowania na ciepło).

Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi ponad 110 km.

Ciśnienie nominalne w układzie wody sieciowej - 16 bar.
Układ podzielony na 4 strefy ciśnieniowe ze względu na dużą 
różnicę rzędnych terenu.

Całkowita moc zainstalowana w systemie - 80,8 MW, 
w tym moc układu geotermalnego - 40,7 MW (50%).

Roczna produkcja ciepła - 450.6 TJ (2017), w tym z geotermii - 91%.

Ilość budynków podłączonych do sieci – ok. 1600 (75% stanowią 
budynki mieszkalne).

 
 

Kotłownia szczytowa - Zakopane
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Wymienniki ciepła w Ciepłowni 
Geotermalnej Bańska



Tło projektu

Obecny układ geotermalny obejmuje następujące 
elementy:

odwierty produkcyjne o wydajności od 120 do 550 m3 / h
(Bańska IG-1, Bańska PGP-1, Bańska PGP-3)

odwierty chłonne o chłonności 375 and 500 m3 / h 
(Biały Dunajec PGP-2, Biały Dunajec PAN-1)

pompownię geotermalną

Chłodnie wentylatorowe.

55

Rys. 4: Pompownia geotermalna i chłodnie wentylatorowe 
w systemie ciepłowniczym Geotermii Podhalańskiej. 

Źródło: Prezentacja multimedialna, [8.2]

 

 

Rys. 3: Odwierty produkcyjne i chłonne. 
Źródło: News Press Renata Kluczna, [8.1]

 

Woda termalna o temperaturze 82-86oC 
wydobywana jest ze złoża przez odwierty produkcyjne 

(wydobywcze), a następnie poprzez płytowe wymienniki ciepła 
zainstalowane w Ciepłowni Geotermalnej ogrzewa wodę sieciową 

wykorzystywaną do ogrzewania budynków, basenów 
i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Po schłodzeniu w wymiennikach 
woda termalna wtłaczana jest z powrotem 

do złoża przez odwierty chłonne, 
a częściowo schładzana i zrzucana do cieku powierzchniowego.

Geotermia Podhalańska, Polska

Rys. 2:  Instalacja geotermalna pracująca w oparciu 
o dublet otworów. Źródło: W. Bujakowski, [8.3]



Efektywność wykorzystania ciepła geotermalnego

Ciepło wykorzystywane do ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej (w budynkach mieszkalnych i obiektach 
użyteczności publicznej) stanowi jedynie około 22% energii 
wydobywanej na powierzchnię z odwiertów produkcyjnych.
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Przetestowanie możliwości bardziej efektywnego wykorzystania 
ciepła geotermalnego poprzez wykorzystanie go w instalacjach 
niskotemperaturowych różnych sektorów gospodarki.

Cel projektu

Realizacja projektu

Budowa systemu kaskadowego wykorzystania ciepła 
geotermalnego na terenie Instytutu Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Rys. 5: Geotermalny system ciepłowniczy w Zakopanem. 
Źródło: Geotermia Podhalańska [8.4]

Geotermia Podhalańska, Polska

Sieć ciepłownicza 

Geotermalny system ciepłowniczy 
PEC Geotermia Podhalańska w 

Zakopanem



Podstawowe założenia projektu
System kaskadowy wykorzystania ciepła geotermalnego
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Rys. 6: Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej. Źródło:  W. Bujakowski, [8.5]

Stopień I - Geotermalna sieć ciepłownicza dostarczająca energię 
cieplną na potrzeby ogrzewania i przygotowania 
cieplej wody użytkowej do budynków mieszkalnych i 
obiektów użyteczności publicznej.

Stopień II - Suszarnia drewna
Stopień III - Szklarnia parapetowa do uprawy warzyw i roślin 

ozdobnych
Stopień IV - Hodowla ryb ciepłolubnych
Stopień V - Tunele foliowe do uprawy warzyw w podgrzewanej 

glebie

Projekt umożliwił demonstrację i przetestowanie możliwości 
wielokierunkowego zagospodarowania ciepła geotermalnego
w instalacjach wykorzystujących źródła niskotemperaturowe. 
System oparty został na obiegu wtórnym wody ciepłowniczej 
i obejmował 5 stopni wykorzystania ciepła niskotemperaturowego.

Geotermia Podhalańska, Polska

 



Wnioski
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1. Wykorzystanie energii geotermalnej w systemie ciepłowniczym PEC Geotermia Podhalańska 
pozwoliło zredukować emisje CO2 o około 600 tys. ton w ciągu 25 lat eksploatacji systemu
(ważny fakt ze względu na położenie na Podhalu 4 parków narodowych).

2. Ciepło termalne wykorzystywane do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w 
budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej) stanowi jedynie około 22% 
energii wydobywanej na powierzchnię z odwiertów produkcyjnych. Nadwyżka ciepła może być 
wykorzystana w innych systemach niskotemperaturowych.

3. System kaskadowy wykorzystany w IG SMIE PAN pokazuje możliwości bardziej efektywnego 
wykorzystania ciepła geothermalnego w różnych sektorach gospodarki.

Geotermia Podhalańska, Polska
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9. Wnioski

59



Wnioski

Wykorzystanie nadwyżki ciepła z dużych obiektów, takich jak obiekty badawcze w Brunnshög, jest dobrą okazją do 
ogrzania dużej dzielnicy energią wolną od paliw kopalnych, ale jest to możliwe tylko w określonych obszarach, w których 
można zapewnić wystarczającą ilość ciepła. 

W Brunnshög wytwarza się tak dużo ciepła, że rozważa się również ogrzewanie terenów publicznych, takich jak przystanki 
autobusowe, co pokazuje, że ciepło jest ważne w każdym aspekcie życia prywatnego i publicznego. 

W różnych firmach dostępne są nadwyżki (odpadowe) źródła ciepła, które można wykorzystać w lokalnej sieci 
ciepłowniczej. 

Ciepło wytwarzane przez systemy solarne (również prywatne) może być wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Wyposażenie budynków w wielkoskalowe systemy słoneczne i odpowiednie zbiorniki magazynowe może być 
ekonomicznie opłacalną alternatywą dla podłączenia ich do scentralizowanej sieci ciepłowniczej. 

Ciepło geotermalne to alternatywny sposób zasilania systemów LTDH. 

Akumulatory do paneli fotowoltaicznych zwiększają ilość zużywanej na własne potrzeby energii elektrycznej. 
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