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Geotermia vs nośniki (źródła) konwencjonalne

P(t) = V(t) c r [tzasilanie(t) – tpowrót(t)]

Źródła konwencjonalne i niektóre

OZE (np. biomasa)
Geotermia

Moc dostępna 

określona przez tzw. 

moc zainstalowaną

Moc dostępna zależna od 

możliwości odbioru energii od płynu 

geotermalnego (schłodzenia).

Barierą jest przekroczenie granicy 

zamarzania płynu geotermalnego 

lub pojawienie się problemów z 

wytrącaniem składników 

rozpuszczonych w płynie.
Obniżanie temperatury powrotu pozwala 

na wzrost pozyskiwanej mocy do 

momentu osiągnięcia mocy 

zainstalowanej.

Dalsze ochładzanie temperatury powrotu 

skutkuje obniżaniem temperatury 

zasilania.

Temperatura zasilania jest stała, zależna od 

warunków złożowych.

Obniżanie temperatury powrotu powoduje wzrost 

mocy ujęcia.
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Czy wymagane parametry robocze wpływają na efektywność 
pracy źródeł konwencjonalnych - gazowych?

A – gazowy kocioł kondensacyjny w 
instalacji zaprojektowanej na temperaturę 
wody grzewczej 40/30°C

B – gazowy kocioł kondensacyjny w 
instalacji zaprojektowanej na temperaturę 
wody grzewczej 75/60°C

C – kocioł tradycyjny (niekondensacyjny) 
bez wymaganej minimalnej temperatury 
wody grzewczej

D – kocioł tradycyjny z koniecznością 
utrzymywania minimalnej temperatury 
wody grzewczej w kotle 40°C

E – kocioł grzewczy z 1974 roku – stała 
wysoka temperatura wody kotłowej 75°C

Niska temperatura spalin pozwala

na odzysk energii kondensacji pary wodnej.



Czy wymagane parametry robocze wpływają na efektywność 
pracy źródeł konwencjonalnych – ekogroszek (mała moc)?

Zawartość wody w spalinach z węgla jest 

zdecydowanie mniejsza, niż w spalinach z 

gazu ziemnego.

Kondensacja pary wodnej prawie nie 

występuje.

Zyski z niskiej temperatury wody sieciowej 

są jedynie związane z możliwością 

większego ochłodzenia spalin.

Instalacje zazwyczaj składają się z kaskady 

kotłów, które w miarę możliwości powinny 

pracować z mocą nominalną.



Sieci ciepłownicze dla źródeł węglowych – jakie są?

Sieci ciepłownicze zasilane kotłami węglowymi zazwyczaj zaprojektowane są na wyższe parametry, np:

- 120/75°C – duże sieci miejskie (może być nawet 130/70°C)

- 110/70°C – średnie,

- 95/70°C – mniejsze – osiedlowe.



Geotermalne źródło energii
Dla energii geotermalnej dostępna, maksymalna temperatura 

uzależniona jest od lokalnych warunków geotermalnych. 

Najczęściej rośnie ona wraz z głębokością zalegania 

eksploatowanego horyzontu geotermalnego i obowiązuje 

zasada, że im głębiej sięgamy, tym wyższych temperatur 

możemy się spodziewać.

Płyn geotermalny płynąc ku powierzchni styka się kolejno z 

coraz chłodniejszymi utworami geologicznymi. Otwór 

geotermalny, z punktu widzenia terminologii stosowanej w 

ciepłownictwie, można uznać za niezaizolowany pionowy 

rurociąg. Straty energii na przepływie ku powierzchni mogą 

być zatem znaczące.

Ze stratami energii wiąże się oczywiście obniżenie 

temperatury dostępnego na powierzchni terenu płynu 

geotermalnego.



Co w Polsce mamy, jeżeli o 
geotermię chodzi?

 

 

Czego potrzebujemy?



Jakie są konsekwencje braku koherencji geotermii i sieci 
zaprojektowanej dla węglowego źródła energii?

Brak możliwości sprostania przez źródło wymogom 

odbiorcy skutkuje koniecznością stosowania 

szczytowych źródeł energii.

W najgorszym przypadku moc źródeł szczytowych 

musi odpowiadać zapotrzebowaniu na moc 

maksymalną.

Źródła szczytowe trzeba:

• kupić i zainstalować (koszty stałe),

• o nie dbać,

• kupować nośniki energii (których spalanie 

powoduje zanieczyszczenie środowiska).



Czy geotermia współpracująca z siecią zaprojektowaną dla 
węglowego źródła energii będzie musiała korzystać z kotłów 
szczytowych i/lub pomp ciepła?

Jak praktycznie obniżyć temperaturę zasilania?

P = k F (tgrz - tpow)
P=const  gdy: F ↑ ->   tgrz↓

Komercyjnie dostępne 

technologie pozwalają już dzisiaj 

ogrzewać domy temperaturą 

~38°C (można zejść do 35°C).



Podsumowanie

Co robić by geotermię zagospodarować efektywnie w 

istniejących instalacjach – sieciach ciepłowniczych?

1. Wyszukiwanie najlepszych parametrów 

geotermalnych.

2. Obniżanie wymagań odbiorcy w zakresie wymaganej 

temperatury zasilania.

3. Obniżanie temperatury powrotu.

4. Praca w układzie kaskadowym – wszędzie tam gdzie to 

możliwe. Moc pozyskiwana z geotermii nie jest stała, 

rożnie wraz ze spadkiem temperatury powrotu.

Jeżeli nie chcemy większej mocy, obniżenie temperatury 

powrotu pozwoli zmniejszyć wymagany strumień płynu 

geotermalnego (koszty pompowania spadają, żywotność 

instalacji rośnie).

Zachęcać do tego odbiorców energii, 

np. uzależniając cenę energii od 

wymagań temperaturowych.

Zadowalasz się niską temperaturą, 

płacisz mniej.
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