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W prezentacji zostaną przedstawione aspekty techniczne i technologiczne poprawy efektywności
energetycznej istniejących systemów ciepłowniczych oraz możliwości wdrażania
niskotemperaturowych sieci cieplnych.
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W prezentacji zostaną kierunki zmian sieci cieplnych z uwagi na pojawiające się technologie
oraz omówione studium przypadku obecnie projektowanej sieci cieplnej.
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W ramach prezentacji zostaną przedstawione informacje z zakresu sposobów wdrożenia
sterowania prognozowego systemem ogrzewania w istniejących budynkach oraz możliwości
jakie oferuje tego typu system sterowania.
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Na podstawie: Weidlich, I.: Low Temperature District Heating - potentials and barriers. Transformation of District Heating, 09.12.2020 
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PRZESYŁ CIEPŁA W Y K O R Z Y S T A N I E  
C I E P Ł AWYTWARZANIE  CIEPŁA

Zmianę technologii wytwarzania 
ciepła, przykładowo 

z „klasycznego" spalania węgla w 
kotłach rusztowych, czy pyłowych na 
technologie spalania fluidalnego. 

Wprowadzenie paliw o niższym 
obciążeniu środowiskowym, 

przykładowo zastąpienie węgla 
gazem, energetyczne 

wykorzystanie biomasy i RDF.

Dalszy rozwój skojarzonego 
wytwarzania ciepła, energii 

elektrycznej, tj. rozwój kogeneracji.

Ograniczenie strat ciepła na 
przesyle w wyniku wymiany sieci 

kanałowych na sieci z rur 
preizolowanych.

Uwzględnienie
czynników kształtujących 

zapotrzebowanie na ciepło przez 
odbiorców – nowe tabele 

regulacyjne, regulacja pogodowa. 

Budowa „inteligentnych”
sieci ciepłowniczych.

Wprowadzanie systemów 
indywidualnego rozliczania 
zużycia ciepła u odbiorców 

końcowych.

Wdrażanie budownictwa 
energooszczędnego.

Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

w sektorze budownictwa.

Zastąpienie systemów 
wysokoparametrowych 

systemami 
średnioparametrowymi.

Modernizacja węzłów i instalacji 
wewnętrznych podnoszących 

sprawność wykorzystania ciepła 
dostarczanego z systemów 

miejskich.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

𝜂 = 𝜂! # 𝜂"#$ # 𝜂%#$ # 𝜂&#$ # 𝜂'() # 𝜂"#* # 𝜂%#* # 𝜂&#* # 𝜂'(+

Usprawnienia w systemach ciepłowniczych

Efektywny system ciepłowniczy



6

Ø Obecnie są już ze strony PEC-ów deklaracje zaprzestania spalania węgla kamiennego na potrzeby
produkcji ciepła i energii elektrycznej do 2030 roku.

Ø Podstawowym paliwem będzie gaz ziemny, biogaz, biomasa, a także RDF. Wykorzystywane będzie
także ciepło odpadowe oraz odnawialne źródła energii.

Ø Przygotowywane są projekty inwestycyjne pozwalające na radykalne obniżenie emisji CO2 oraz
poprawę̨ efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych.

Na podstawie: Weidlich, I.: Low Temperature District Heating - potentials and barriers. Transformation of District Heating, 09.12.2020 
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70 kWh/(m2 rok)

40oC

Na podstawie materiałów Projektu LowTemp oraz firmy E.ON
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DLACZEGO NOWE STANDARDY SIECI 
CIEPŁOWNICZYCH

Nowe standardy energetyczne budynków

Obniżenie strat ciepła na przesyle

Wzrost udziału niskotemperaturowych źródeł ciepła w systemie ciepłowniczym, w tym: ciepło 
odpadowe, OZE

Wzrost efektywności energetycznej wytwarzania ciepła w źródle centralnym (zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, pompy ciepła, ciepło kondensacji spalin)

Wzrost wydajności akumulatorów ciepła

KIERUNKI ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Transformacja wysokotemperaturowych sieci ciepłowniczych do 
standardu średniotemperaturowego

Rozwój i wdrażanie niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych
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Na podstawie: Guidelines for Low-Temperature District Heating. EUDP 2010-II: Full-Scale Demonstration of Low-Temperature District Heating in Existing Buildings, 2014
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Na podstawie: Guidelines for Low-Temperature District Heating. EUDP 2010-II: Full-Scale Demonstration of Low-Temperature District Heating in Existing Buildings, 2014



W Y B R A N E  A S P E K T Y
T E C H N I C Z N E

Kierunki rozwoju
sieci ciepłowniczych



12

Jak niska może być temperatura zasilania dla istniejących sieci ciepłowniczych? 
Obliczenia numeryczne oraz wiedza ekspercka.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze mają możliwość kształtowania temperatury zasilania.
Temperatura wody powrotnej ma charakter wynikowy i zależy od wartości strumienia ciepła odebranego
przez instalację wewnętrzną.
Temperatura wody powrotnej ma jedynie charakter orientacyjny, niewiążący z punktu widzenia prawnego.
Jej rozbieżność w stosunku do rzeczywistej temperatury wody powrotnej może oznaczać pewne nieprawidłowo-
ści we współpracy sieci ciepłowniczej z instalacją albo nieprawidłowości działania instalacji wewnętrznych.
Dynamika zmian temperatury wody powrotnej będzie zależna od pracy węzła cieplnego oraz charakterystyki
energetycznej budynku.

Rozkład temperatur dla sieci ciepłowniczej - przykładowy fragment
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Temperatura 
graniczna, OC

Częstość występowania minimalnych temperatur powietrza zewnętrznego w latach 2001-2021
1-dniowe 2-dniowe 3-dniowe 4-dniowe 5-dniowe

-15 8 6 3 1 0
-16 5 4 2 0 0
-17 4 3 0 0 0
-18 2 1 0 0 0
-19 2 1 0 0 0
-20 2 1 0 0 0

Częstość występowania minimalnych temperatur powietrza zewnętrznego 
oraz czas występowania tego typu epizodów w okresie ostatnich 20 lat
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Zmienność temperatury powietrza zewnętrznego 
oraz długości sezonu grzewczego

SEKRET R.: Efekty środowiskowe systemów zaopatrzenia budynków w energię. 
Monografie Nr 237, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2012 

Zmiana liczby dni ogrzewania, liczby stopniodni oraz 
średniej temperatury sezonów 1963/1964 do 2009/2010

●

W rozpatrywanych sezonach grzewczych wystąpiło 
8 sezonów o dobowej temperaturze otoczenia niższej 
od te = -18 OC oraz występowanie minimalnych dobowych 
temperatur, na poziomie niższym niż te = - 20 OC, 
dotyczy tylko pięciu z nich. 

Względna liczba stopniodni 
w bieżących sezonach grzewczych

●
Wyznaczone średnie pięciodobowe temperatury otoczenia 
dla tych sezonów grzewczych wykazały, że w żadnym 
przypadku nie przekroczona została temperatura 
obliczeniowa III strefy klimatycznej (te = - 20 OC). 

●
Przeprowadzone analizy wskazały ponadto 
wzrost wartości sezonowej temperatury otoczenia 
oraz obniżanie się wartości względnej liczby stopniodni 
wraz z kolejnymi sezonami grzewczymi. 
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Sieci ciepłownicze charakteryzują się rezerwę hydrauliczną wynoszącą do około
30%. Pozwala to na rozważenie możliwości kompensacji obniżenia temperatury
wody zasila-jącej zwiększeniem strumienia nośnika ciepła.

Budynki mieszkalne po termomodernizacji zredukowały do około 30%
zapotrzebowanie na moc cieplną. Wskazuje to, że istnieje istotne
przewymiarowanie powierzchni grzewczej grzejników.

Mogą wystąpić budynki nie przygotowane na obniżone parametry nośnika ciepła
w sieci ciepłowniczej

Dostosowanie krzywych grzewczych – regulacja wewnętrznych instalacji grzewczych -
nowe krzywe grzewcze dla nowych lub termomodernizowanch budynków

Nowe warunki pracy wymienników ciepła – minimalna wartość strumienia nośnika ciepła

Zapewnienie prawidłowej wartości autorytetu zaworu (0,3-0,7) automatycznej regulacji
temperatury w węźle cieplnym po stronie instalacyjnej, który współpracuje z zaworem
automatycznej regulacji różnicy ciśnienia.

Średnica rurociągów a obniżanie temperatury nośnika ciepła w SC !!!

Założenia do obniżenia temperatury sieci ciepłowniczej
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Stany pracy wymiennika ciep ła w warunkach obniżenia mocy cieplnej budynku

165kW 116 kW

Na podstawie danych z: ŻARSKI K.: Węzły cieplne poradnik projektowania. Danfoss HVAC PROJECT, 2014 

47% ↓

26% ↓

Moc cieplna 30% ↓

Moc cieplna 30% ↓
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Wpływ obniżenia temperatury zasilania sieci ciepłowniczej 
na wzrost strumienia masy w obiegu pierwotnym przy różnych parametrach sieci i instalacji

Dodatkowe zwiększenie przepływu o około 5-10% w przypadku dwufunkcyjnego 
węzła cieplnego

Parametry początkowe sieci ciepłowniczej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
130/65 oC i 80/60 oC, 70/55 oC.

Kompensacja dostawy ciepła 
poprzez zwiększenie przepływu nośnika ciepła

15%

Na podstawie danych z: ŻARSKI K.: Węzły cieplne poradnik projektowania. Danfoss HVAC PROJECT, 2014 

15%

50%
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EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY OBNIŻENIA STRAT PRZESYŁU SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Obniżenie temperatury zasilania z 135oC do 120oC oraz powrotu z 70oC do 60oC pozwala na obniżenie
mocy zamówionej i rocznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej pokrywających straty ciepła na
przesyle nośnika ciepła o 12%.

Nominalne parametry sieci: 135/70OC, 
straty na przesyle 8%.

Nominalne parametry sieci: 135/70OC, 
straty na przesyle 15%.

Łączna kwota szacowanych oszczędności z tytułu obniżenia strat ciepła sieci ciepłowniczych, poprzez
obniżenie temperatur wody sieciowej, może wynieść w tym przypadku 2716 PLN/MW dla standardowego
sezonu grzewczego z uwzględnieniem kosztów pompowania.
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EFEKT EKOLOGICZNY OBNIŻENIA STRAT PRZESYŁU SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Uzyskano obniżenie emisji CO2 odpowiednio od 3,4 do 8,7 Mg/MW dla strat ciepła w sieci 8% oraz od 6,4
o 16,4 Mg/MW dla strat ciepła w sieci 15%, w standardowym sezonie grzewczym.

[1] Jednostkowy efekt ekologiczny - różnica emisji zanieczyszczeń przed i po usprawnieniu odniesiona do jednostki mocy zainstalowanej.
[2] Emisja równoważna - emisja zastępcza, która wynika z zsumowania rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pochodzących z danego źródła pomno-

żonych przez ich współczynniki toksyczności.

Szacowany jednostkowy efekt ekologiczny[1] przedstawiony jako emisja równoważna[2] wynikający z obniżenia
temperatury zasilania z 135oC do 130oC oraz temperatur powrotu z 70oC do 65oC wyniósł 5,7 kg/MW mocy
zainstalowanej oraz przy obniżeniu temperatury zasilania z 135oC do 120oC oraz powrotu z 70oC do 60oC wyniósł 14,7
kg/MW mocy zainstalowanej dla standardowego sezonu grzewczego oraz stratach wyjściowych sieci na poziomie 8%.
W przypadku strat sieci wynoszących 15% emisja równoważna wyniosła odpowiednio 10,7 kg/MW oraz 27,5 kg/MW.
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ZGŁOSZENIA  ZAKŁÓCEŃ  W PRACY  WĘZŁÓW  i  INSTALACJI  c.o.

I KWARTAŁ - Przed zmianą / I KWARTAŁ - 1 rok po zmianie / I KWARTAŁ - 2 rok po zmianie

49%

70% 77%
88%

45%

85%
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Zużycie ciepła budynku przy parametrach 135/80 OC i 120/60 OC

Analizie poddano jednofunkcyjny węzeł cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
o mocy cieplnej 150 kW.

Parametry czynnika grzewczego w instalacji odbiorczej c.o. to 90/70OC oraz 80/60OC.

Płytowy wymiennik ciepła

WC 1F- 150 kW
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Na podstawie: Guidelines for Low-Temperature District Heating. EUDP 2010-II: Full-Scale Demonstration of Low-Temperature District Heating in Existing Buildings, 2014
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WARIANT A - Mieszanie wody sieciowej powrotnej z wodą 
sieciową zasilającą w komorze (K) przed węzłem. Z komory 

do węzłów niskoparametrowych prowadzą dwa rurociągi.

Oba warianty wymagają zainstalowania dodatkowych zaworów regulacyjnych, umożliwiających mieszanie wody sieciowej powrotnej
z wodą sieciową zasilającą, przed dostarczeniem jej do wymienników ciepła w węzłach. Wariant B pozwala na oddzielny dobór wyma-
ganego strumienia wody zasilającej dla wymienników WCO i wymienników WCW.
Ograniczenie liczby podłączanych do sieci budynków energooszczędnych zasilanych wodą powrotną jest uzależnione od miejsca ich
podłączenia oraz zapotrzebowania na moc w stosunku do zapotrzebowania budynków już istniejących, zasilanych tradycyjnie.

Obniżenie strat ciepła, w zależności od wariantu podłączenia do sieci i temperatury wody zasilającej, od 5% do 10%.
Obniżenie kosztów pompowania od 15 do 25% w wyniku niższego strumienia nośnika ciepła.

Zasilanie budynków niskoenergetycznych wodą sieciową powrotną

WARIANT B - Mieszanie wody powrotnej z wodą zasilającą 
w węzłach cieplnych. Z komory (k) do węzłów 
niskoparametrowych prowadzą trzy rurociągi

SMYK A.: Wykorzystanie wody sieciowej powrotnej do zasilania w ciepło  budynków energooszczędnych. INSTAL, Nr 3, 2018



W Y B R A N E  A S P E K T Y
T E C H N O L O G I C Z N E

Kierunki rozwoju
sieci ciepłowniczych
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Rozwój sieci ciepłowniczych prowadzący m.in. do obniżenia temperatur nośnika ciepła na
zasilaniu i powrocie może być realizowany poprzez innowacje technologiczne w zakresie:

• cyfryzacji,
• infrastruktury systemu ciepłowniczego.

Innowacje technologiczne

Wdrażanie platform teleinformatycznych on-line do wykrywania i diagnostyki uszkodzeń w węzłach cie-
plnych, które mogą wskazać:

• wadliwie działające elementy (czujniki, zawory, wymienniki ciepła itp.),
• nieprawidłowo zaprojektowane elementy,
• niewłaściwe ustawienia urządzeń sterujących,
• niewłaściwe zwymiarowanie węzła.

Wdrażanie narzędzi do zbierania, przetwarzania i wizualizacji stanów cieplno-przepływowych sieci i wę-
złów cieplnych na potrzeby:

• poprawy dyspozycyjności,
• optymalizacji ekonomicznej, poprawy efektywności energetycznej i minimalizacji oddziaływania

na środowisko,
• planowania nowych przyłączeń.
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Cyfryzacja DHS

Na podstawie: Elsebeth Arendt. Head of District Heating, City of Aarhus, 2019
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Wdrażanie inteligentnych sterowników sieci ciepło-
wniczej i węzłów cieplnych do równoważenia zapo-
trzebowania i zużycia ciepła oraz minimalizowania
temperatury powrotu z wykorzystaniem
bezwładności cieplnej sieci ciepłowniczej
i budynków - modelowanie produkcji ciepła dla
przewidywanego zużycia ciepła – elastyczność.

Wdrażanie zdecentralizowanych akumulatorów cie-
pła/źródeł ciepła przy węzłach ciepła po stronie
sieci/odbiorcy zwłaszcza na obszarach o średniej
i niskiej gęstości mocy cieplnej – praca pół-
wyspowa.

Innowacje technologiczne

Czas reakcji

Zmiana zapotrzebowania na ciepło
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W przyszłości nowobudowane budynki
mogą być wyposażone w podziemne
instalacje akumulacji ciepła aby mogły
pracować jako uzupełnienie sieci
centralnej.

Lokalne instalacje akumulacji ciepła
z wykorzystaniem pomp ciepła.

Węzły hybrydowe

Instalacje ukierunkowane na rozwój metod efektywnego obniżania temperatur powrotu sieci ciepłowniczej. Celem
jest uzyskanie obniżenia temperatur powrotu z obecnych 60-70oC do poziomu co najmniej 40oC.
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H y b r y d o w e  w ę z ł y  c i e p ł o w n i c z e

W strukturze hierarchicznej z węzłami hybrydowymi odbywa się racjonalne gospodarowanie 
energią + wysoka niezawodność = infrastruktura umożliwiająca wykorzystanie OZE i ciepła odpadowego w sposób 

bezpośredni lub w sposób pośredni (magazyny ciepła).

STRUKTURA HIERARCHICZNA STRUKTURA HIERARCHICZNA + węzły hybrydowe
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Efekt energetyczny i ekonomiczny

Sprawność całkowita sieci ciepłowniczej 
z wykorzystaniem akumulatora ciepła PCM wyniosła 

ηsys,W2 = 75%.

Poprawa sprawności całkowitej 
wyniosła Δηsys,W2 = 28p%. 

NOGAJ K.: Analiza zastosowania rozproszonych akumulatorów ciepła PCM w miejskiej sieci ciepłowniczej. Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, 2019

WC 1F- 430 kW

Na łączny koszt  akumulatora ciep ła PCM który wyniós ł  414 734 z ł sk łada ły się :
Ø koszt  zakupu mater ia łu PCM stanowi ł  7% łącznych kosztów,

Ø koszt  zakupu akumulatora ciep ła stanowi ł  60% łącznych kosztów, 
Ø robocizna stanowi ła 33% łącznych kosztów.

Zwrot inwestycji nastąpi po 4,7 latach.
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Na podstawie: Guidelines for Low-Temperature District Heating. EUDP 2010-II: Full-Scale Demonstration of Low-Temperature District Heating in Existing Buildings, 2014
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S Y S T E M   R U R   P R E I Z O L O W A N Y C H

Na podstawie: Weidlich, I.: Low Temperature District Heating - potentials and barriers. Transformation of District Heating, 09.12.2020 
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S i e ć  j e d n o - k i e r u n k o w a
Ideą sieci jedno-kierunkowej jest jednakowa długość sieci dla każdego odbiorcy. 

Zasilanie (linia czerwona) rozpoczyna się od węzła cieplnego (WC) i kończy się na ostatnim odbiorcy, tak jak w tradycyjnym 
projekcie sieci. Natomiast powrót (linia niebieska) rozpoczyna się od pierwszego odbiorcy i kończy się w węźle cieplnym. 

Zarówno w przewodzie zasilającym, jak i powrotnym nośnik ciepła krąży w tym samym kierunku. 
W sieciach tych proponuje się stosować rury podwójne o różnych średnicach. 

Na podstawie: Future low temperature district heating design guidebook. Final Report of IEA DHC Annex TS1, Low Temperature District Heating for Future Energy Systems, 
Edited by Dietrich Schmidt and Anna Kallert, International Energy Agency, 2017

Sieć nowa (jedno-kierunkowa)Sieć tradycyjna (dwu-kierunkowa)
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Zmniejszenie strat ciepła
od 4 do 12%

N o w e  s y s t e m y  r u r  p r e i z o l o w a n y c h

Na podstawie: A. Dalla Rosa, H. Li, S. Svendsen. Method for optimal design of pipes for low-energy district heating, with focus on heat losses. Energy 36 (2011) 2407-2418 



P O D S U M O W A N I E

Kierunki rozwoju
sieci ciepłowniczych
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W przeciwieństwie do obecnego standardowego projektu sieci, koncepcja
średniotemperaturowej i niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej pozwala na
optymalizację całego systemu.

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy podejściem tradycyjnym
a przyszłościowym jest zarządzanie dostawą ciepła w oparciu o prognozowane
zużycie ciepła a nie zapotrzebowanie ciepła.

Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze otwierają dalsze możliwości
maksymalizacji wykorzystania źródeł ciepła odpadowego i OZE.

Z ekonomicznego punktu widzenia można oczekiwać zwiększenia stabilności
cen dzięki wykorzystaniu lokalnie dostępnych, odnawialnych
lub nadwyżkowych źródeł ciepła.

Dodatkową zaletą sieci niskotemperaturowych jest mniejsze uzależnienie od
dostaw nośników energii pierwotnej, co prowadzi do zwiększenia
bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców.

Niskotemperaturowe ciepłownictwo komunalne jest postrzegane
jako wschodząca innowacyjna technologia systemowa.
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Rozwój w kierunku niskotemperaturowych (wariant bezpośredni i hybrydowy) sieci 
ciepłowniczych jest procesem decydującym o możliwościach zwiększenia efektywności 
energetycznej i ekonomicznej, czy bezpieczeństwa energetycznego systemu ciepłowniczego, z 
zachowaniem wymogów zrównoważonego rozwoju.

Struktura systemów ciepłowniczych w kraju daje warunki do rozwoju i wdrażania rozwiązań 
niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych.

Niemniej jednak istnieje wiele wyzwań:

Ewolucja sieci cieplnych

Jak zintegrować ciepłownictwo z sektorem elektroenergetycznym (identyfikacja synergii)?

Prawidłowa eksploatacja węzłów i wewnętrznych instalacji przy zwiększonym przepływie nośnika ciepła.

Ograniczenia hydrauliczne sieci ciepłowniczych.

Sieci lokalne połączone na zasilaniu i powrocie systemu ciepłowniczego.

Lokalne źródła pokrycia obciążenia szczytowego.

Usprawnienie wykorzystania ciepła odpadowego z obiektów przemysłowych i handlowych.

Opracowanie rozwiązań technicznych w zakresie higienicznego zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową przy niskich 
temperaturach nośnika ciepła w sieci (problematyka zabezpieczenia przed bakteriami Legionella).
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