
13 – 14 listopada 2018 r. odbyła się 
w Warszawie XV Konferencja Techniczna 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 
(fot.1).

I Sesję konferencji rozpoczął Paweł 
Mzyk z KOBiZE Warszawa (Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emi-
sjami) referatem pt. ”Zasady przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 
w IV okresie rozliczeniowym EU ETS”. ETS 
obejmuje 31 państw (28 państw UE oraz 
Islandia, Lichtenstein, Norwegia). W syste-
mie uczestniczy ponad 11 000 instalacji 
z sektora energetycznego, przemysłu i lot-
nictwa; w Polsce ok. 750 podmiotów.

W I i II okresie rozliczeniowym – 
odpowiednio lata 2005 – 2007 oraz 
2008 – 2012 obowiązywały bezpłatne 
przydziały, natomiast na okresy III (lata 
2013 – 2020) oraz IV (lata 2021 – 2030) 
przewidziano system aukcyjny oraz bez-
płatne przydziały jako odstępstwo. 
W okresie 2026 – 2030 produkcja ciepła 
do sieci ciepłowniczej będzie miała 
corocznie przydział bezpłatnych upraw-
nień w wysokości 30% przydziału wstęp-
nego (tj. benchmark pomnożony przez 
produkcję). Wprowadzono też nową defi-
nicję sieci ciepłowniczej – „sieć ciepłowni-
cza oznacza dystrybucję mierzalnego cie-
pła do celów ogrzewania lub chłodzenia 
przestrzeni lub produkcji ciepłej wody 
użytkowej, poprzez sieć, do budynków lub 
miejsc nieobjętych EU ETS, z wyjątkiem 
mierzalnego ciepła wykorzystywanego do 
produkcji produktów i powiązanych dzia-
łań lub wytwarzania energii elektrycznej”.

Następne referaty wygłosili:
 – dr Adolf Mirowski z Ensol Racibórz/

ICEB Kraków pt. ”Wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w ciepłownic-
twie. Multisystemy energetyczne i maga-
zyny ciepła w cieple systemowym”.

 – Jan Marjanowski (fot.2) – MARCOR 
Gdańsk, zmierzył się z dość trudnym 

zagadnieniem pt. „Chemicznie płukać 
czy wymieniać płytowe lutowane mie-
dzią wymienniki ciepłej wody”, do któ-
rego przedsiębiorstwa ciepłownicze 
podchodzą z rezerwą wskutek braku 
odpowiedniej wiedzy i często nie-
czyszczone w odpowiednim czasie 
wymienniki ciepła zarastają osadami. 
Gdy w wymienniku ciepła wewnętrzne 
przestrzenie podgrzewu wody zaro-
sną w ponad 70% to taki wymiennik 
ciepła, w przypadku wymienników 
płytowych lutowanych, jest trudny do 
odzyskania w procesie chemicznego 
czyszczenia. Dlatego też należy nie 
dopuszczać do zbyt długiej eksploata-
cji wymienników c.w., powinny być 
one płukane chemicznie w cyklach 6 
– 18 miesięcy w zależności od skłon-
ności wody do wytrącania osadów po 
jej podgrzaniu. 

 – Andrzej Goździkowski (fot.3) z ECO 
Opole pt. ”Dostosowanie źródła cie-
pła do nowych norm emisyjnych 

poprzez jego modernizację – studium 
przypadku”. Na przykładzie ECO 
Opole, które posiada dwa kotły 
WR25, jeden kocioł WP120 oraz 
jeden kocioł OR50 zostały omówione 
planowane do realizacji przedsię-
wzięcia dostosowujące istniejące źró-
dła ciepła do wymagań obecnie obo-
wiązujących i przyszłych przepisów. 
Zostanie skrócony czas pracy kotła 

WP poniżej 500 h/a i zabudowany 
układ CHP z silnikami tłokowymi. 
W ten sposób uniknie się konieczności 
zabudowy układu odsiarczania i oda-
zotowania na tym kotle. Jeśli chodzi 
o kotły rusztowe to zostaną na nich 
zabudowane instalacje: odazotowa-
nia (znajduje się obecnie w fazie 
testów instalacji pilotażowej), odsiar-
czania oraz odpylania. Działania te 
powinny przynieść obniżenie emisji 
NOx poniżej 180 mg/m3, natomiast 
SO2 poniżej 250 mg/m3, a pyłu poni-
żej 14 mg/m3 .

 – Konrad Nowak (fot.4) z MPEC Olsztyn 
pt. ”Kierunki modernizacji źródeł cie-

pła pod kątem uzyskania efektywnego 
systemu ciepłowniczego – studium 
przypadku MPEC Olsztyn”.
W celu zapewnienia odpowiedniej 

mocy w systemie ciepłowniczym oraz 
utrzymania statusu efektywnego systemu 
ciepłowniczego, MPEC prowadzi następu-
jące działania i prace przygotowawcze:
n Budowa nowej elektrociepłowni.

Powstanie blok kogeneracyjny ITPO 
o mocy cieplnej ok. 32 MW (nie mniej, 
niż 28 MW, dokładna moc ITPO zale-
żeć będzie od doboru poszczególnych 
urządzeń i technologii, jaką zastosuje 
Partner Prywatny) oraz mocy elektrycz-
nej ok. 8 MWe, zasilany frakcją palną 
z odpadów komunalnych oraz kotłow-
nia szczytowa (gazowo-olejowa) 
o mocy ok. 70 MW, a także infrastruk-
tura towarzysząca (m.in. przyłącza, 
drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne, 
kolektor sanitarny i deszczowy i inne).
Przyjęte dla budowy ITPO rozwiązanie 

techniczne, bazuje na technologii kotła rusz-
towego spalającego ok. 100 tys. ton rocznie 
frakcji palnej pochodzących z odpadów 
komunalnych. Zakres pracy kotła zawiera 
się w przedziale pomiędzy 9 a 15 MJ/kg, 
a więc jest to rozwiązanie dedykowane 
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dla uprzednio przetworzonych odpadów 
komunalnych o wysokiej kaloryczności, 
którą uzyskuje się dzięki wysegregowaniu 
ze strumienia odpadów surowców oraz 
balastu (tzw. frakcja resztkowa, RDF/
preRDF.
n Budowa ciepłowni biomasowej Korto-

wo – BIO opalanej biomasą w postaci 
zrębków drzewnych o mocy 25 MW 
(moc osiągalna 29 MW), wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, m.in. budynek, 
układ podawania paliwa, instalacje od-
pylania i oczyszczania spalin zgodnie 
z wymaganiami Dyrektywy IED. Budo-
wa ciepłowni Kortowo – BIO umożliwi 
dywersyfikację paliw oraz zwiększy 
udział produkcji ciepła ze źródeł odna-
wialnych. Zaprojektowanie oraz reali-
zacja inwestycji nastąpi w latach 2018-
2019, a jej uruchomienie planowane 
jest na I kwartał 2019 roku. Jednostka 
zasilana będzie paliwem o kaloryczno-
ści około 10MJ/kg (biomasa drzewna) 
w ilości około 55 tys. ton rocznie. Projekt 
realizowany będzie samodzielnie przez 
MPEC przy wykorzystaniu środków po-
mocowych UE (dotacja).

n Modernizacja części węglowej Cie-
płowni Kortowo, wyposażonej w 5 
kotłów WR-25 o mocy nominalnej 29 
MW (łącznie 145 MW).

 – Budowa instalacji odsiarczania spalin 
do kotłów WR-25 nr 1, nr 2, nr 3.
Instalacja odsiarczania i odprowadza-

nia spalin do komina będzie realizowana 
jako niezależna dla każdego z kotłów 
WR-25 i zostanie zaprojektowana i wyko-
nana z wykorzystaniem elementów istnie-
jących kotłów. Zostanie zbudowana insta-
lacja odsiarczania spalin w technologii 
suchej lub półsuchej.
 – Budowa instalacji odazotowania (meto-

dą SNCR) dla kotłów WR-25 nr 1, nr 2, 
nr 3.
Dla kotłów 1, 2 i 3 zostanie zbudowa-

na instalacja niekatalitycznej redukcji tlen-
ków azotu SNCR.
 – Budowa nowego komina dla ciepłow-

ni KORTOWO.
40-letni okres eksploatacji komina jest 

okresem granicznym dla tego typu obiek-
tów. Koncepcja budowy nowego emitora 
umożliwi realizację założeń zmian tech-
nologicznych w zakresie ochrony środo-
wiska.
 – Modernizacja kotła WR-25 nr 3 na 

ściany szczelne.
Odtworzeniowa modernizacja kotła 

wykonana będzie z wykorzystaniem istnie-
jących fundamentów oraz konstrukcji 
nośnej kotłów. Realizacja tego zadania 
uzależniona będzie od wysokości całkowi-
tych kosztów modernizacji.

 – Zbudowanie instalacji odsiarczania 
dla kotła WR-25 nr 6.
Instalacja odsiarczania spalin będzie 

mogła pracować zamiennie z kotłem 
WR-25 nr 4. Zostanie zbudowana instala-
cja odsiarczania spalin w technologii 
suchej lub półsuchej.
 – Budowa nowego wspólnego kanału 

spalin dla kotłów WR-25 nr 4 i 6.
Zaprojektowany i wybudowany nowy 

kanał spalin umożliwi zamienne korzystanie 
z instalacji odsiarczania spalin dla kotłów 
WR-25 nr 4 lub 6 w szczytowym zapotrze-
bowaniu na ciepło przez odbiorców.
 – Tomasz Szatkowski z PEC w Końskich 

pt. ”Kierunki modernizacji źródeł cie-
pła pod kątem uzyskania efektywnego 
systemu ciepłowniczego – studium 
przypadku PEC w Końskich”. PEC 
w Końskich w 2017 roku wyproduko-
wał 149 309 GJ ciepła (kotły węglowe 
WLM25 oraz WR15 oraz gazowe) 
dystrybuował energię elektryczną – 
dwa transformatory 16 MVA oraz 
jeden 630 kVA na terenach przemy-
słowych. Przedsiębiorstwo w celu osią-
gnięcia statusu efektywnego systemu 
ciepłowniczego planuje budowę:

 – instalacji kolektorów słonecznych na 
dachach siedmiu budynków wieloro-
dzinnych o powierzchni 200 – 300 m2 

każdy o łącznej mocy 1200 kW,
 – magazynu ciepła o objętości 400m3 

zlokalizowanego w budynku kotłowni 
gazowej K-1 w Końskich lub w jego 
sąsiedztwie,

 – systemu monitoringu SCADA,
 – instalacji PV o mocy 50kW,
 – kotła na biomasę o mocy 6MW,
 – akumulatora ciepła o objętości 57 200 

m3 ,
 – stacji solarnej o mocy 14MW do zasi-

lania magazynu ciepła,
 – kotła elektrycznego o mocy 2MW wy-

korzystywanego do zasilania magazy-
nu ciepła tanią energią Power to Heat.
Ponadto planowane jest wykorzystanie 

ciepła odpadowego z pobliskich zakła-
dów ceramicznych do zasilania akumula-
tora ciepła oraz rozbudowa i moderniza-
cja istniejącej sieci ciepłowniczej.
 – Waldemar Czarnecki (fot.5) – ZGC 

Tomaszów Mazowiecki pt. ”Kierunki 
modernizacji źródeł ciepła pod kątem 
uzyskania efektywnego systemu cie-
płowniczego – studium przypadku 
ZGC Tomaszów Mazowiecki”. Przed-
siębiorstwo jest w fazie rozpoznania 
technologii kogeneracyjnych wykorzy-
stujących biomasę. W referacie zostały 
zaprezentowane rozwiązania zgazo-
wania biomasy organicznej oraz kar-
bonizacji zrębków tartacznych.

W II Sesji wygłoszono następujące 
referaty: 
 – dr Andrzej Rezwiakow (ECO Logistyka 

Opole), dr Tomasz Szczygielski ((Poli-
technika Warszawska) pt. ”Gospodar-
ka żużlami i popiołami pod rządami 
nowej ustawy o odpadach oraz w kon-
tekście Rozporządzenia REACH”. Pod-
stawą prawną są ustawy:

 – z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska,

 – z dnia 14 grudnia 2012r. ustawa 
o odpadach oraz ich zmiany:

 – ustawy o odpadach z dn.24.11.2017r.
 – ustawy Poś, ustawy o odpadach i usta-

wy Prawo wodne z dnia 20.07.2018r.
Wg prawa odpadem jest „każda sub-

stancja lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do 
których pozbycia się jest obowiązany.”

Autorzy referatu zalecają PEC – om, 
aby unikać zakwalifikowania żużli i popio-
łów do odpadów niebezpiecznych ani do 
zakresu działalności „zbierania odpadów”. 
Zwracają też uwagę na bezwzględną 
konieczność posiadania odpowiednich 
zezwoleń dla pojazdów przewożących 
żużle i popioły (w przypadku braku grożą 
wysokie kary). W nowych przepisach został 
też skrócony dopuszczalny czas magazyno-
wania odpadów z 3 lat do 1 roku.

Aspekty praktyczne zagospodarowa-
nia żużli i popiołów:
l Przekazywanie na rynku lokalnym dla 

osób fizycznych, jednostek samorządu 
terytorialnego i firm,

l Logistyka zwrotna (np. odpady trans-
portowane są do zdeponowania 
w kopalni a z powrotem jedzie węgiel 
do kotłowni),

l Zagospodarowanie przez wyspecjali-
zowane podmioty do dalszego wyko-
rzystania,

l Znalezienie nowych zastosowań 
(Gospodarka Obiegu Zamkniętego – 
wskaźniki antropogeniczności),

l Składowanie.
Możliwe bariery prawno-rynkowe:

l Zakaz wykorzystywania żużli i popio-
łów w formie niezwiązanej (utwardza-
nie dróg, budowa nasypów),

Fot. 5.
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l Brak zainteresowania budownictwa do 
wykorzystania żużli i popiołów jako 
zamienników kruszyw naturalnych,

l Wprowadzenie restrykcyjnych norm 
np. przez przemysł cementowy i/lub 
budownictwo,

l Konieczność kondycjonowania żużli 
i popiołów,

l Wpływ dodatków z odazotowania 
i odsiarczania spalin.

 – prof. Wojciech Bujalski z ITC Politech-
niki Warszawskiej pt. ”Magazynowa-
nie energii w aspekcie rozwoju syste-
mów ciepłowniczych”. Analogicznie 
do systemów skandynawskich powin-
niśmy dążyć do sezonowej akumulacji 
ciepła i chłodu. Należy w tym celu 
wykorzystywać, jako zasobniki ciepła, 
fragmenty sieci ciepłowniczych – 
odcinki proste magistral dobrze zaizo-
lowane. W przyszłości wszystkie syste-
my komunalne w mieście powinny być 
inteligentne tzn. między innymi mieć 
zdolność do komunikacji ze sobą 
i wykorzystywania otrzymanych infor-
macji.

 – Andrzej Lach z firmy Lamix z Białego-
stoku zaprezentował szwajcarskie 
pompy Biral.

 – prof. Maciej Chaczykowski z Politech-
niki Warszawskiej pt. ”Symulacja sieci 
ciepłowniczej w stanach nieustalo-
nych”. Omówił oprogramowanie do 
symulacji sieci ciepłowniczej w stanie 
nieustalonym, które umożliwia:

l Zarządzanie eksploatacją sieci zasila-
nej ze źródeł ciepła OZE w tym zależ-
nych od pogody,

l Zarządzanie pracą magazynu ciepła 
sezonowego bądź krótkoterminowego 
centralnego i zasobników rozproszo-
nych,

l Symulację parametrów eksploatacyj-
nych w sieci w zależności od tempera-
tury zewnętrznej co przekłada się na 
zapotrzebowanie na ciepło odbiorców 
komunalno-bytowych,

l Symulację efektów obniżania tempera-
tury wody zasilającej sieć ciepłowni-
czą czyli możliwości eksploatacji sieci 
ciepłowniczej o obniżonej temperatu-
rze wody,

l Zarządzanie eksploatacją sieci współ-
pracującej z kilkoma źródłami ciepła 
z akumulacją ciepła w sieci ciepłowni-
czej i w zasobniku, bądź zasobnikach 
ciepła.

 – prof. Andrzej Osiadacz i dr inż. Mał-
gorzata Kwestarz z Politechniki War-
szawskiej pt. ”Optymalizacja parame-
trów pracy sieci ciepłowniczej 
z uwzględnieniem pracy źródeł ciepła 
konwencjonalnych i odnawialnych na 

wspólną sieć”. Zaproponowany model 
optymalizacji wielokryterialnej zwery-
fikowano na bazie danych hipotetycz-
nego systemu ciepłowniczego o nastę-
pującej strukturze:

l Farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW, 
l Elektrociepłownia wyposażona w silni-

ki gazowe 3 x 1500 kWth,
l Ciepłownia węglowa 1 x WR 10 – 

suma poborów ciepła 3 200 kW,
l Długość sieci ciepłowniczej 15,5 km, 
l Temperatura wody zasilającej sieć: 

wariant I: 60°C, wariant II: 90°C, 
l Suma poborów ciepła: LATO 3200 

kW, ZIMA 14000 kW. 
Wykazał on poprawne właściwości 

obliczeniowe (wartość funkcji celu rozwią-
zania była mniejsza od wartości funkcji 
celu w punkcie startowym o około 20%). 

Cena zakupu energii elektrycznej oraz 
paliwa przez przedsiębiorstwo ma zna-
czący wpływ na rozdział obciążenia 
pomiędzy konwencjonalnymi źródłami 
ciepła. Założono, że odnawialne źródło 
energii produkujące ciepło ma priorytet 
w odbiorze ciepła przez operatora . 

W ramach pracy sformułowano wielo-
kryterialną funkcję celu i ograniczeń eks-
ploatacyjnych oraz opracowano algorytm 
optymalizacji pozwalający rozwiązać 
omówione wcześniej zadanie.
 – prof. Waldemar Kamrat z Politechniki 

Gdańskiej pt. ”Wybrane problemy 
diagnostyki rurociągów energetycz-
nych”. Przypomniał, że sieci ciepłow-
nicze jako obiekty liniowe, podlegają 
przepisom dotyczącym obiektów 
budowlanych zawartym w ustawie 
Prawo budowlane. Zgodnie z art.62 
ust. 1 pkt. 2 tej ustawy obiekty budow-
lane powinny być w czasie ich użytko-
wania, poddane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli okresowej, co naj-
mniej raz na 5 lat, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania. Przed-
stawił urządzenia przemieszczające 
się wewnątrz rurociągów do inspekcji:

 – wewnętrznej geometrii rurociągu – tłok 
Kalibrak,

 – stanu technicznego ścianek rurociągu 
– tłok Korsonic,

 – pęknięć w ścianach rurociągu – tłok 
Cracksonic,

 – oraz urządzenie Mapping XYZ do 
inwentaryzacji przestrzennej rurocią-
gu.

 – Michał Świątecki (fot.6) z Enea Ciepło 
Białystok pt. ”Wykorzystanie okreso-
wych badań termowizyjnych do oceny 
stanu technicznego sieci ciepłowniczej 
oraz efektów modernizacji”. Autor 
zaprezentował doświadczenia Enea 

Ciepło Białystok w zakresie badań ter-
mowizyjnych własnej sieci ciepłowni-
czej przy pomocy kamery termowizyj-
nej umieszczonej na samolocie. 
Ważne jest, że badania wykonano 
dwukrotnie, w roku 2008 oraz w 2018 
co pozwoliło na sklasyfikowanie wszel-
kich anomalii jako nowe, z istotnym 
pogorszeniem oraz bez zmiany. 
W pierwszej kolejności zweryfikowa-
no anomalie nowe oraz z istotnym 
pogorszeniem gdyż można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że 
są to problemy wynikające ze stanu 
technicznego sieci, a nie z jej konstruk-
cji. Badanie termowizyjne metodą 
oblotu lotniczego ma wiele zalet:

l Szybkie pozyskiwanie danych złożo-
nych sieci ciepłowniczych (nawet na 
większą skalę),

l Prawie identyczne warunki pomiaru 
dla wszystkich danych. Minimalizacja 
zmiennych zakłócających (atmosfera 
jako stałe tło i kąt akceptacji 90oC),

l Możliwość tworzenia map rastrowych 
2D dla GIS oraz klasyfikacji i porów-
nań,

l Możliwość inwentaryzacji przebiegów 
sieci – stwierdzenie odchyłek stanu 
faktycznego od dokumentacji,

l Stworzenie harmonogramu moderni-
zacji sieci cieplnej z uwzględnieniem 
w pierwszej kolejności odcinków 
o największych stratach ciepła.
Ponowne wykonanie takiego badania 

termowizyjnego oprócz zalet wymienio-
nych powyżej umożliwia ocenę prawidło-
wości podjętych działań naprawczych 
w latach 2009-2017. Porównanie obrazu 
z roku 2008 do obrazu z roku 2018 
pozwala na wskazanie miejsc, w których 
wystąpiły zmiany stanu technicznego (np. 
pogorszenie lub poprawa izolacji, wyciek 
itp.) i znacząco podnosi skuteczność inter-
pretacji wyników a w szczególności umoż-
liwia:
l Bieżącą ocenę stanu sieci cieplnej 

w porównaniu ze stanem z roku 2008,
l Szybsze i pewniejsze wytypowanie 

potencjalnych miejsc awaryjnych,
l Ocenę efektów wykonywanych prac 

modernizacyjnych.

Fot. 6.
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 – Ewa Kręcielewska (fot.7) z Veolia Ener-
gia Warszawa pt. ”Zmiany w normie 
PN-EN 489 dotyczącej badania 
obciążenia od gruntu złączy preizolo-
wanych” – temat ten zostanie szczegó-
łowo omówiony w nr 2/2018 Instal.

Na zakończenie tej Sesji odbył się 
panel dyskusyjny nt. Optymalizacji syste-
mów ciepłowniczych (fot.8). Dyskusja sku-
piła się głównie na zagadnieniu zasobni-
ków ciepła:

 – prof. W. Kamrat – zasobniki ciepła 
stosowane były wcześniej na szeroką 
skalę w przemyśle lekkim i chemicz-
nym, cukrowniach dla wyrównania 
zmiennych obciążeń. Ciepłownictwo 
nie było w tamtym czasie zaintereso-
wane tym tematem, bowiem sieci cie-
płownicze były rozległe i przewymia-
rowane w stosunku do potrzeb, więc 
stanowiły swoiste zasobniki ciepła.

 – dr inż. M. Kwestarz – zaproponowała 
małe (1.000 m3) zasobniki w obsza-
rach znacznie oddalonych od źródeł 
ciepła o skupionych odbiorcach 
(budynki mieszkalne), gdzie był nie-
równomierny odbiór ciepła w ciągu 
doby. Rozwiązania te sprawdziły się.

 – prof. A. Osiadacz – problem wielkości 
i lokalizacji zasobników ciepła powi-
nien być określany dla konkretnej sieci 
ciepłowniczej indywidualnie.

 – prof. M.Chaczykowski – mamy goto-
wy symulator pracy sieci ciepłowni-
czej. Ponadto chciałbym zwrócić 
uwagę na problem braku dobrych 
rozwiązań magazynów energii elek-
trycznej i wobec tego systemy ciepłow-
nicze powinny być tzw integratorem 
między systemami elektrycznymi 
i gazowymi, szczególnie pod kątem 
wykorzystania OZE.

 – prof. W. Bujalski – do słuszności stoso-
wania kogeneracji nikogo z tu obec-
nych nie muszę przekonywać, ale 

nadal wymaga ona dofinansowania. 
25 – 30% mocy powinno być w koge-
neracji. Co do zasobników ciepła to 
powinny pojawić się źródła rozpro-
szone i wtedy sensowna będzie aku-
mulacja rozproszona.
Konferencji towarzyszyła mini wysta-

wa, w której uczestniczyły: Brugg Systemy 
Rurowe (fot.9), LAMIX Białystok (fot.10) 
oraz Heisslufttechnik.
Janusz Wróblewski – miesięcznik INSTAL 

– patron medialny Konferencji

Fot. 7.

Fot. 8.

Fot. 9.

Fot. 10.

Rada programowa INSTAL-u:
	 prof.	Andrzej	Górak	–	TU	Dortmund	University,	Niemcy;

	 dr	Zbigniew	Hałupka	–	INSTALCOMPACT	Poznań;

	 prof.	Peter	Huck	–	Kanada;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Jeżowiecki	–	Politechnika	Wrocławska;

	 prof.	Jozef	Kris	–	Slovak	Uniwersity	of	Technology	in	Bratislava;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Karol	Kuś	–	Politechnika	Śląska;

	 prof.	dr	inż.	Miroslav	Kyncl	–	Ostrawa,	Czechy;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Lewandowski	–	Politechnika	Warszawska;

	 dr	hab.	inż.	Edward	Przydróżny	–	Politechnika	Wrocławska;

	 prof.	Viktor	Pyrkov	–	Ukraina;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Rak	–	Politechnika	Rzeszowska;

	 dr	hab.inż.prof.nadzw.	Tadeusz	Siwiec	

	 –	Szkoła	Główna	Gospodarstwa	Wiejskiego,	Warszawa;

	 dr	inż.	Paweł	Wargocki	-Technical	Uniwersity	of	Denmark;

	 prof.	Janusz	Wollerstrand	–	Uniwersytet	Techniczny	w	Lund,	Szwecja;

Lista recenzentów:
	 prof.	dr	hab.inż.	Jan	Bagieński	–	Politechnika	Poznańska;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Biń	–	Politechnika	Warszawska;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Bohdal	–	Politechnika	Koszalińska;

	 dr	inż.	Elena	S.	Gogina	–	Moskiewski	Państwowy	Uniwersytet	Budowlany,	Rosja;

	 prof.	Peter	Huck	–	Kanada;

	 dr	inż.	Paweł	Janik	–	Komenda	Główna	PSP;

	 dr	inż.	Przemysław	Kateusz	–	Politechnika	Śląska;

	 dr	inż.	Wojciech	Koral	–	Politechnika	Śląska;

	 dr	hab.	inż.		Beata	Kowalska,	prof.	P.L.	–	Politechnika	Lubelska;

	 prof.	Jozef	Kris	–	Slovak	Uniwersity	of	Technology	Bratislava;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Kuliczkowski	–	Politechnika	Świętokrzyska;

	 dr	hab.	inż.	Emilia	Kuliczkowska	–	Politechnika		Świętokrzyska;

	 dr	inż.	Dariusz	Kwiecień	–	Politechnika	Wrocławska;

	 prof.	dr	hab.	inż	Marian	Kwietniewski	–	Politechnika	Warszawska;

	 dr	hab.	inż.	prof.	PWr		Paweł	Licznar	–	Politechnika	Wrocławska;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Łomotowski	–	Uniwersytet	Przyrodniczy	we	Wrocławiu;

	 prof.	Nikołaj	A.	Makisza	–	Moskiewski	Państwowy	Uniwersytet	Budowlany,	Rosja;

	 dr	Renata	Matuszewska	–	PZH	Warszawa;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Tomasz	Mróz	–	Politechnika	Poznańska;

	 dr	inż.		Olgierd	Niemyjski	–	Politechnika	Warszawska;

	 dr	inż.	Anna	Parka	–	Politechnika	Świętokrzyska;

	 dr	hab.	inż.	prof.	AGH	Tadeusz	Pająk	–	AGH	w	Krakowie;

	 prof.dr	hab.inż.	Jan	Pawełek	-	Uniwersytet	Rolniczy	w	Krakowie;

	 prof.	Elżbieta	Płaza		–	Królewski	Instytut	Technologiczny	KTH,	Szwecja;

	 dr	inż.	Florian	Piechurski	–	Politechnika	Śląska;

	 prof.	Viktor	Pyrkov	–	Ukraina;

	 dr	inż.	Andrzej	Raganowicz	–	Zweckverband	zur	Abwasserbeseitigung		
	 im	Hachinger	Tal,	Taufkirchen,	Niemcy;	

	 dr	hab.	inż.	prof.	SGGW		Tadeusz	Siwiec	–	SGGW	w	Warszawie;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Skorek	–	Politechnika	Śląska;

	 dr	inż.	Adam	Smyk	–	Politechnika	Warszawska	–	ITC;

	 dr	inż.	Marcin	Sompoliński	–	Politechnika	Wrocławska;

	 prof	dr	hab.	inż.	Ziemowit	Suligowski	–	Politechnika	Gdańska;

	 dr	hab.	inż.	prof.	PŚl.	Zbigniew	Trzeciakiewicz	–	Politechnika	Śląska;

	 prof.	dr	hab.	inż.	Roman	Ulbrich	–	Politechnika	Opolska;

	 dr	inż.	Paweł	Wargocki	–	Technical	Uniwersity	of	Denmark;

	 dr	hab.	inż.	prof.	ZUT		Zbigniew	Zapałowicz		
	 –	Zachodniopomorski	Uniwersytet	Technologiczny	w	Szczecinie;

	 dr	hab.	inż.	Michał	Zielina,	prof.P.K.	–	Politechnika	Krakowska;

	 dr	hab.	inż.	prof.	P.Śl.	Izabela	Zimoch	–	Politechnika	Śląska;
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• Programowalny rejestrator danych z rejestrami 
minutowymi

• 2-sekundowy czas integracji

• 16-letnia żywotność baterii przy odczytach  
co 10 sekund

• Przyjazny dla użytkownika interfejs z trzema 
przyciskami

• 2 moduły komunikacyjne

• Opcja wbudowanej magistrali M-Bus

• Opcja podświetlenia ekranu

• Autodetekcja przetwornika przepływu

kamstrup.com/MULTICAL603

MULTICAL® 603
Gotowy na przyszłość
Multifunkcjonalny przelicznik do ciepłomierzy
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Pracę wykonano w ramach realizacji 
Programu Badań Stosowanych NCBR nr 
PBS3/B9/38/2015 pt.: Badania i opra-
cowanie optymalnego typoszeregu wyso-
koefektywnych powietrznych pomp ciepła 
dużych mocy wraz z innowacyjnym inteli-
gentnym systemem sterowania – ścieżka B 
– ID 246502 – projekt realizowany przez 
konsorcjum: Budopekx S.A. S.K.A (lider), 
Sytherm Danuta Gazińska Sp.J., Politech-
nika Koszalińska, 2014 – 2016.
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określić z stosunkowo dużą dokładnością 
poprzez pomiar jej w komorach ciepłowni-
czych. Powstanie ewentualnego błędu 
może być spowodowane zmianami rzęd-
nej terenu między komorami. Jak wynika 
z analizy, błędne określenie wielkości Hk 
w zakresie ±30 % powoduje błąd w obli-
czeniach strat ciepła rzędu 4-7 %.

Przeprowadzona analiza wykazała, 
że obliczenia strat ciepła obarczone mogą 
być dużymi błędami, których nie da się 
uniknąć, ponieważ rzeczywiste wartości 
danych wejściowych są bardzo trudne lub 
niemożliwe do określenia. Dodatkowym 
czynnikiem powodującym trudności 
w ustaleniu rzeczywistych danych wejścio-

wych jest ciągła zmiana ich wartości 
w czasie eksploatacji sieci ciepłowniczej.

Wnioski

Obliczenia przepływu wody i strat cie-
pła w sieciach ciepłowniczych oparte są na 
modelach matematycznych opisujących 
dane zjawisko. Ich poprawność została 
wielokrotnie potwierdzona w wielu pracach 
naukowych. W artykule wykazano, że 
poprawność obliczeń strat ciśnienia i strat 
ciepła rurociągów ciepłowniczych zależy 
od wartości parametrów charakteryzują-
cych stan rzeczywisty sieci ciepłowniczej. 
Istnieje grupa parametrów, których wartość 

jest bardzo trudno określić z uwagi na brak 
możliwości technicznych wykonania ich 
pomiaru. Należą do nich: chropowatość 
bezwzględna wewnętrznej powierzchni rur, 
współczynnik przewodzenia ciepła przez 
izolację oraz grunt i inne. W celu uzyskania 
wiarygodnych wyników obliczeń konieczne 
jest wykonanie kalibracji danych polegają-
cej na wprowadzeniu korekt wartości 
wspomnianych współczynników, aby 
doprowadzić do zbieżności wartości wyni-
ków obliczeń ze zmierzonymi wartościami 
ciśnienia i temperatury wody w wybranych 
punktach sieci ciepłowniczej. 
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Rys. 3 
Błąd wyników oblicza-
nia strat ciepła wywo-
łany błędem oszaco-
wania zagłębienia 
kanału ciepłowniczego
Fig. 3 Error of the heat 
losses calculation 
results, caused by the 
error estimation of the 
heating channel depth
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 Ź 
to	temperatura	glikolu	z	instalacji	gruntowej	
przewyższa	tę	z	dachu	(wykres	2).

W	okresie	jesienno	–	zimowym	w	dni	
słoneczne,	np.	przy	silnym	mrozie,	instala
cja	 solarna	 również	 pracuje	 osiągając	
dobre	 efekty.	 Przy	 ostrym	 słońcu	 woda	
podgrzana	 w	 rezerwowym	 zbiorniku	
wody	 uzdatnionej	 osiąga	 temperaturę	
nawet	40	oC	(tab.1).

Bezawaryjna praca

Przez	 10	 lat	 pracy	 instalacji	 solarnej	
nie	wystąpiły	większe	problemy	eksploata
cyjne.	Podczas	codziennego	użytkowania,	
układ	 nie	 wymaga	 dodatkowej	 obsługi.	
Wykonywane	 są	 jedynie	 kontrolne	 oglę
dziny	 stanu	 elementów	 instalacji,	 spraw
dzanie	 wartości	 ciśnienia,	 temperatury	
oraz	osiąganych	uzysków.	Przez	lata	dzia
łania	 tylko	 raz	 nastąpiła	 ingerencja	
w	 układ	 polegająca	 na	 wymianie	 jednej	
sztuki	kolektora	(fot.	4).	Jednostce,	prawdo
podobnie	 na	 skutek	 gwałtownych	 zmian	
warunków	zewnętrznych,	pękła	szyba	so
larna.	

Zarówno	 wymienniki	 ciepła,	 jak	
pompy	 czy	 zbiorniki	 solarne	 pracują	
bezawaryjnie.

Uzyskiwane oszczędności

Instalacja	solarna	w	ZEC	w	Wołominie	
pokrywa	ok.	45%	całkowitego	zapotrzebo
wania	na	ciepło	do	podgrzewania	wody	
uzupełniającej	zład	w	sieci	ciepłowniczej	

oraz	 ok.	 65%	 na	 potrzeby	 ciepłej	 wody	
zakładu	(wykres	3,	wykres	4).

Wymierny	efekt	ekologiczny	osiągnię
ty	w	wyniku	realizacji	inwestycji	to	zmniej
szenie	emisji	dwutlenku	węgla	o	około	50	
ton	rocznie.

Poza	efektem	ekologicznym	spółka	uzy
skała	 obniżenie	 kosztów	 eksploatacyjnych	
związanych	z	wytworzeniem	ciepłej	wody	
oraz	produkcją	ciepła	do	podgrzania	wody	
uzupełniającej	zład	sieci	ciepłowniczej.

n

Wykres 3. 
Ilość ciepła wytwarzanego przez instalację solar-
ną pokrywająca potrzeby podgrzania wody 
przed odgazowaniem
Wykres 3. The amount of energy produced by 
solar installation covering the needs to heat water 
before degassing

Wykres 4. 
Ilość ciepła wytwarzanego przez instalację solar-
ną wspierająca instalację c.w.
Wykres 4. The amount of energy produced by 
solar installation support installation d.h.w.
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Ocena efektywności energetycznej oraz kosz-
tów z  tytułu ogrzewania i  przygotowania c.w.u. 
w systemach grzewczych stosowanych w budyn-
kach wielorodzinnych to tytuł rozdziału w książce 
dr inż. Tomasza Cholewy i  dr inż. Alicji Siuta – 
Olcha pt. ”Racjonalizacja zużycia energii w budow-

nictwie mieszkaniowym”. Rozdział ten zawiera też 
przykład analizy techniczno – ekonomicznej trzech 
rodzajów systemów ogrzewania i  przygotowania 
ciepłej wody, które obecnie najczęściej występują 
w  budynkach wielorodzinnych. Przedstawiony 
materiał jest pomocny do określenia efektywności 
energetycznej budynku.

Cała książka ukazuje praktyczne możliwości 
zmniejszania zużycia energii w budynkach miesz-
kalnych poprzez modernizację systemów ogrzewa-
nia i  przygotowania ciepłej wody oraz poprzez 
edukację mieszkańców w  tym zakresie. W  pracy 
przedstawiono szereg wyników długoterminowych 
badań eksploatacyjnych, umożliwiających okre-
ślenie i  sprawdzenie wpływu różnych przedsię-
wzięć modernizacyjnych na zużycie energii, szcze-
gólnie w istniejących budynkach wielorodzinnych. 

Do każdego rozpatrywanego przypadku starano się 
wybrać reprezentatywną grupę budynków, aby 
zakres przeprowadzonych prac modernizacyjnych 
pozwolił, w możliwie jednoznaczny sposób, poka-
zać wpływ danego działania modernizacyjnego na 
zużycie ciepła w danej grupie budynków, a nie był 
tylko przypadkowym wynikiem otrzymanym dla 
pojedynczego obiektu. Każdy przykład poprzedzo-
ny jest krótkim wstępem teoretycznym, który 
w  przystępny sposób wprowadza Czytelnika 
w  zakres tematyczny danego zagadnienia, jak 
również przedstawia wyniki badań oraz osiągnięcia 
innych Autorów, odnoszące się do racjonalizacji 
zużycia energii w sektorze mieszkaniowym.

Z tego też względu publikacja przydatna może 
być projektantom i  wykonawcom systemów 
grzewczych oraz administratorom budynków.
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