
1. Zakład ciepłowniczy w Słomnikach

W  2002  roku  otwarto  instalację  geotermalną  w  mieście  Słomniki  k.  Krakowa.

Instalacja ta wykorzystuje płytko zalegający horyzont wodonośny na głębokości 150 – 300 m

p.p.t., który w tym rejonie charakteryzuje się samowypływem wód słodkich o temperaturze

17oC,  pod  ciśnieniem ok.  0,4  MPa z  wydajnością  ok.  50  m3/godz.  System  geotermalny

obsługuje dwa systemy – system rozproszony dla odbiorców indywidualnych oraz osiedle

mieszkaniowe  (system  skupiony).  W  instalacji  geotermalnej  systemu  skupionego

wykorzystywana woda słodka o niskiej temperaturze jest podawana na pompę ciepła o mocy

320 kWt. Układ zintegrowany jest z kotłami gazowymi i kotłem olejowym. Sumaryczna moc

całego układu wynosi 1,8 MWt. 

Woda w rurach ma temperaturę około 16oC (poziom temperatury złożowej) i stanowi

źródło  energii  dla  trzech  pomp  ciepła  zainstalowanych  w  indywidualnych  domach

mieszkalnych. 

Schemat ciepłowni w Słomnikach



2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. 

System ciepłowniczy PEC Geotermia Podhalańska S.A. składa się z trzech głównych

obiegów w obrębie,  których  znajdują się dwa główne źródła energii:

• Układ geotermalny ze źródłem geotermalnym

• Sieć ciepłownicza ze źródłem szczytowym

• Instalacje wewnętrzne odbiorców

Układ  geotermalny. Podstawowym  źródłem  energii  dla  całego  systemu  jest

węglanowy horyzont wodonośny (triasu i eocenu numulitowego) nawiercony, na głębokości

około 2200 – 3100 m p.p.t., odwiertami eksploatacyjnymi  Bańska IG-1 i Bańska PGP-1 i

odwiertami chłonnymi Biały Dunajec PAN-1 i Biały Dunajec PGP-2. Sumaryczna wydajność

odwiertów eksploatacyjnych  wynosi  670 m3/godz., temperatura wód  na wypływie  osiąga

86oC, ciśnienie statyczne na głowicy przekracza 2,7 MPa, ponadto wody mają bardzo niską

mineralizację  całkowitą  na  poziomie  3  g/dm3.  Różnica  ciśnień  statycznych  między

odwiertami  produkcyjnymi  a  odwiertami  chłonnymi  powoduje  samoistny przepływ  wody

termalnej.

Wody termalne wydobywające się na powierzchnię bez użycia agregatów pompowych

otworowych kierowane są na system wymienników płytowych, o mocy 35 MW,  gdzie oddają

ciepło wodzie sieciowej obiegu wtórnego. Po przejściu przez wymienniki ochłodzona woda

termalna transportowana jest rurociągiem tzw. zrzutowym do stacji pomp, które zatłaczają ją

odwiertami chłonnymi do horyzontu wodonośnego. Moc źródła geotermalnego wynosi około

15,5 MWt

Dzięki zastosowaniu rur preizolowanych w niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej,

spadek temperatury w sieci głównej na długości 15 km wynosi około 2-3oC. 

System ciepłowniczy PEC Geotermii Podhalańskiej S.A. jest największym systemem

w Polsce.  Swoim zasięgiem obejmuje takie miejscowości  na Podhalu jak:  Bańska Niżna,

Biały Dunajec, Poronin, Zakopane, Kościelisko.
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Schemat funkcjonowania doświadczalnej
instalacji Bańska IG-1 – Biały Dunajec

PAN-1

Schematyczna mapa
lokalizacji odwiertów
geotermalnych na obszarze
Podhala



3. Geotermia Mazowiecka S.A.

Zakład  ciepłowniczy  działa  w  oparciu  o  eksploatację  wód  ze  zrekonstruowanego

odwiertu Mszczonów IG-1. Otwór ten wykonany był  przez Instytut  Geologiczny w 1977

roku.  Po  przeprowadzeniu  w  roku  1997/98  przez  Instytut  Gospodarki  Surowcami

Mineralnymi  i  Energią  PAN  rekonstrukcji  odwiertu  udostępniono  poziom  wodonośny  

i  przeprowadzono testy eksploatacyjne.   Podstawowym źródłem jest  piaszczysty horyzont

dolnej  kredy,  nawiercony  na  głębokości  1602  –  1714  m  p.p.t..  Wydajność  odwiertu

Mszczonów IG-1 wynosi  60 m3/h,  woda ma temperaturę  41oC na głowicy.  Mineralizacja

wody wynosi 0,5 g/l i dodatkowo wykorzystywana jest jako woda pitna.

Woda  termalna  wydobywana  jest  z  wykorzystaniem  agregatu  pompowego

umieszczonego w otworze Mszczonów IG-1. Z uwagi  na niewielką  spoistość  piaskowców

złożowych  kredy  dolnej,  instalacja  wydobywcza  wzbogacona  została  o  separator  cząstek

stałych i stanowisko do poboru wydobywanego z wodą złożową materiału piaszczystego. Na

głowicy odwiertu zainstalowano typowe dla odwiertów geotermalnych stanowiska aparatury
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Schemat instalacji geotermalnej na Podhalu



kontrolno-pomiarowej strumienia wypływu, temperatury oraz pomiaru głębokości zwierciadła

wód.

Wody  termalne  są  w  stanie  skutecznie  ogrzać  Mszczonów  do  momentu,  gdy

temperatura  powietrza  nie  spadnie  poniżej  -5oC  –  w  tej  sytuacji  woda  musi  być  już

podgrzewana gazem. 

Moc całkowita zainstalowana w tym zakładzie wynosi 7,4 MWt. W tej liczbie mieści

się  absorpcyjna  pompa  ciepła  o  mocy  2,7  MWt oraz  gazowe  kotły  niskotemperaturowe

zabezpieczające potrzeby cieplne odbiorców w okresach spadku temperatury  zewnętrznej.

Pompa ciepła funkcjonuje w oparciu o wody termalne schładzając je do około 25oC, ocenia

się że moc systemu pochodząca z wód termalnych wynosi około 1,1 MWt. Roczna produkcja

energii wyniosła w 2004 roku około 45 000 GJ.

Mszczonowska  inwestycja  geotermalna  to  znaczące  dla  lokalnego  rynku

przedsięwzięcie,  polegające  na  wykorzystaniu  wód  termalnych  do  celów  grzewczych.

Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie zastąpiła trzy miejskie kotłownie węglowe, które co

roku emitowały do atmosfery  15 ton związków azotu,  60 ton związków siarki,  9700 ton

dwutlenku  węgla  oraz  145  ton  pyłów.  Po  zastosowaniu  zasilania  geotermalnego  

i współdziałającego z nim dodatkowego systemu gazowego – emisja pyłów spadła do zera,

znikły  również  związki  siarki,  związki  azotu  spadły  zaledwie  do  poziomu jednej  tony,  

a dwutlenku wydziela się teraz czterokrotnie mniej.
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4. Zamek Królewski w Niepołomicach

Do ogrzewania niektórych pomieszczeń w Zamku Królewskim wykorzystuje się

pompy ciepła.  Podstawowym elementem systemu grzewczego są:

• 2 pompy ciepła typu solanka/woda, firmy OCHSNER

• 2 zbiorniki buforowe c.o.,

• 32 sekcje kolektora spiralnego gruntowego.

Pompy ogrzewają 650 m2 powierzchni parteru, w których temperatura wynosi 20oC.

Zastosowano  tutaj  systemy  podłogowe.  Pomieszczenia  piwnic  ogrzewane  są  w  sposób

tradycyjny (grzejnikowy) do temperatury 17oC.
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Schemat  technologiczny instalacji zakładu geotermalnego w Mszczonowie



Zamek  Królewski w Niepołomicach
                  

Pompy ciepła firmy OCHSNER

5. Pompy ciepła w Jodłowniku

Remont  i  rozbudowa  budynku  szkoły  w  Sadku  w  gminie  Jodłownik  (woj.

małopolskie) spowodowały konieczność modernizacji systemu ogrzewania. Zdecydowano się

na wymianę źródła ciepła z ogrzewania węglowego na pompy ciepła pracujące w układzie

kolektora poziomego jako dolnego źródła ciepła.

Podstawowe elementy systemu:

• Dolne  źródło  ciepła  –  4200  m  kolektora  gruntowego  wykonanego  z  rur

polietylenowych,

• Pompa ciepła – o mocy grzewczej 116 kW  - firmy Hibernatus
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• Zbiorniki – buforowy o poj. 1200 dm3, wody użytkowej 1200 dm3,

Parametry systemu geotermalnego:

• 1. moc grzewcza 116 kW,

• 2. moc chłodnicza 79 kW,

• 3. pobór mocy elektr. 38 kW,

• 4. temp zasilania inst. c.o. 50 oC

• 5. temperatura c.w.u. 50 oC

Budynek szkolny w gminie Jodłownik, ogrzewany pompą ciepła
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6. Pompy ciepła w Oświęcimiu

Do ogrzewania budynku: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu wykorzystano

do centralnego ogrzewania i zasilanie wody użytkowej (c.w.u.)  pompy ciepła typu VATRA.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt sposobu realizacji dolnego źródła ciepła.

Pompy ciepła zasilane są wodą surową – nie uzdatnianą – z rurociągów o średnicy 

200 mm  i 300 mm, które biegną wzdłuż posesji CdiM z ujęć wody rzeki Soły do zbiorników

wodociągowych.

Część surowej wody poprzez „bajpas” pompowana jest poprzez pompki instalacji co i

c.w.u.  do  wymienników ciepła i  ta  sama ilość  wody,  tylko  schłodzona,  wtłaczana jest  z

powrotem do rurociągu, za zaworem zwrotnym.

Do centralnego ogrzewania wykorzystywane są trzy pompy VATRA , natomiast do

c.w.u. – dwie.

System co i cwu działa w następujący sposób:

• surowa woda z rurociągów (ujęć wody) pompowana jest przez pompkę, oczyszczana

przez filtr i dalej skierowana do wymiennika ciepła – tu odbierana jest temperatura z

wody,  minimum 3°C – w obiegu roztworu glikolu. Następnie ta sama ilość  wody

zrzucana jest z powrotem, za zaworem zwrotnym, do rurociągu. 

• w wymienniku  ciepła  odbierane  jest  zgromadzone  w  wodzie  ciepło  przez  obwód

dolnego źródła tzn. roztwór glikolu – używany jest glikol a nie woda, ponieważ przy

oddawaniu temperatury przez glikol może nastąpić spadek temp. cieczy na wypływie

dolnego źródła do wartości ujemnej

• w pompie ciepła VATRA następuje ponowne oddanie temperatury (drugi wymiennik

ciepła) z roztworu glikolu do obiegu górnego źródła. 

• Ogrzana woda z pomp ciepła doprowadzana jest do zasobnika co, a z niego poprzez

pompki obiegowe do poszczególnych pomieszczeń kondygnacji budynku.

• Taka sama sytuacja dotyczy cwu z tym, że woda podgrzana tłoczona jest poprzez dwa

wymienniki  ciepła,  z  każdej  pompy  oddzielnie,  do  dwóch  zasobników  wody

użytkowej  (każdy  po  800  l).  Dalej  woda  za  pomocą  pompek  cyrkulacyjnych

dostarczana jest do łazienek, toalet, kuchni.
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Instalacja grzewcza do celów c.o. i c.w.u. wykorzystująca pompę ciepła z dolnym źródłem

ciepła w postaci układu wodnego – wykorzystanie wody wodociągowej jako dolnego źródła

ciepła. Zainstalowana moc cieplna wynosi  350 kW przy zainstalowanych 5 pompach ciepła

typu VATRA B51S/2A1.

 

Instalacja pomp ciepła VATRA w Domu Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
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