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Wprowadzenie 

Zagospodarowanii.: zasobów energii odnawialnej, jak i zresztą energii odpa
dowej, napotykało dotychczas na brak poważniejszego zainteresowania tymi zaso
bami. Wi,izało się to z niskim kosztem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla, 
1. niewygórowanymi opłatami za korzystanie ze środowiska oraz niskim poziomem 
1.najomości, a także dostępności technologii niezbędnych dla pozyskiwania energii 
zarówno 1.c 1.ródcł odnawialnych, jak i odpadowych. Zachodząca transformacja 
systemu gospodarc1.cgo oraz obserwowany stały postęp technologiczny we 
WSfHlllllliancj dziedzinie powoduj~), ;:c 1.ródła niekonwencjonalne już wkrótce 
stan ~! się powa:i.niejsz,J konkurcncj,J dla energetyki i ciepłownictwa, opartych na 
klasycznym spalaniu węgla. S1.czcgólnic jak chodzi o konieczności spełnienia 

pr1.ez hódła konwencjonalne szeroko rozumianych wymogów ochrony środowis
ka, i tu w warunkach ci,1głcgo wzrostu cen paliw organicznych. ł,ączcnic wspom
nianych niekunwencjonalnych źródeł energii w jeden wspólny system wspomagany 
h<>dłami konwencjonalnymi wydaje się na dziś jedynym rozwiązaniem poZ\valają
cym racjonalnie wykorz.ystać z.arówno energię odpadową, jak i pochodZ<JC<\ ze 
hódcł odnawialnych. Oczywiście, w takim systemie powinna funkcjonować skoja
rzona gospodarka cieplno-elektryczna, gdyż jak powszechnie wiadomo, prowadzi 
ona do poprawy wska1.ników ekonomicznych wytwarz,ania energii. 

By wprowadz.ić Jo ciepłownictwa gospodarką skojarzoną, mamy do dyspo-
1.ycji generację nowoczesnych s ilników spalinowych zarówno tłokowych , jak i wir
nikowych o sz.croki111 zakresie mocy. Silniki takie zasilane nic tylko gazem ziem
nym wysokometanowym, :de tak:i.c niskokalorycznym gazem ziemnym, biogazem 
lub innym odpadowym paliwem gazowym, np. metanem z pokładów węgla ka
miennego, slu:i.:) do napędu generatorów prądu elektrycznego. Energia zawarta w 
spa li11ach , :, w prz.ypadku silników tłokowych - dodatkowo w wodzie chłodz,1ccj 
korpu s s ilnika i układ smarowania, może być wykorzystana do celów grzewczych. 

Przyjęto, :i.c rozwa:i.any ukfad energetyczny, jako realizujący gospodarką 

skujarzon:i, dysponuje własną encrgiq elektryczną, przeto możliwe staje sic.; zasto
snwa 111c sprę:i.arkowych pomp grzejnych w celu podniesienia poziomu temperatu
rmvego okrcślunych nośników energii . Nic wystc.;pujq wtedy wiitpliwości co do 
celowośc i stosowania sprę:i.arkowych pomp grzejnych zasilanych z. krajowego sys
temu cicktroc11crgctycz.1H.:go, opartego głównie na elektrowniach cieplnych (wów
czas wymagana jest wysoka wartość wskaźnika efektywności pompy grzejnej). Po-
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nadto dodatkowy nakład energii elektrycznej bądzic niezbądny do napądu pomp 
przetłaczających pośrednie nośniki ciepła, o których to obieg zostanie rozbudo
wany podstawowy układ ciepłowni. 

Wśród zasobów energii niekonwencjonalnej ważn,1 rolą odgrywają zasoby 
energii geotermalnej, zawarte w wodach podziemnych. Do wód tych zaliczamy 
głównie wody głębinowe - zwane termalnymi, wody przypowierzchniowe oraz 
dołowe wody kopalniane. Ich energetyczne zagospodarowanie jest aktualnym nic 
tylko ciekawym problemem badawczym, ale i ważnym problemem gospodarczym. 
Uznaje się powszechnie, że wykorzystanie energii geotermalnej przy obecnym 
poziomie technologii jest niezwykle korzystne dla środowiska oraz że jej zagospo
darowanie znacznie ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska, szczególnie w 
porównaniu z energetyką konwencjonalną opartą na spalaniu paliw organicznych. 

Jednocześnie, obok ciepłowniczego wykorzystania termalnych wód głąbino
wych, obserwujemy stale rosnące zainteresowanie dołowymi wodami kopalniany
mi oraz wodami przypowierzchniowymi, jako potencjalnymi dolnymi źródłami 
ciepła pomp grzejnych pracujących w układach źródeł ciepła. 

Celem niniejszego opracowana jest przedstawienie przykładu zagospodaro
wania energetycznego wspomnianych wód kopalnianych. 

Opis koncepcji ciepłowni wykorzystującej dołowe wody kopalniane 

W zakresie energetycznego zagospodarowania dołowych wód kopalnianych 
nic ma jeszcze w kraju zrealizowanych obiektów. Jednak od lat trwają prace nad 
koncepcjami wykorzystania tych wód jako dolnego źródła ciepła pomp grzejnych 
zasilających górnym źródłem ciepła wodę sieciową osiedlowego lub kopalnianego 
systemu grzewczego. Szczególnie obiecujące wydają si.; być strumienic wody ko
palnianej z kopalni węgla kamiennego. W Polsce wypompowuje si.; ok. 35 m3·s-1 

wód kopalnianych z odwadniania wyrobisk i kopalń . Z tego ok. \/1, czyli ponad 1 O 
m3·s-1 pochodzi z kopalń węgla kamiennego i posiada temperaturą ok. 18-25°C 
[KUBSKI 2001a, 2001b, 2002]. Poniżej przedłożono własne opracowanie ogólnych 
koncepcji takich rozwiązań. 

Przyjęto, że zagospodarowanie energii dołowych wód kopalnianych do 
celów ciepłowniczych następuje w ciepłowni kopalnianej lub komunalnej zasilają
cej w ciepło grzejne (w postaci gorącej wody jako nośnika) kopalnię lub osiedle 
mieszkaniowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni wągla kamien
nego. Przeważnie ciepłownia taka wyposażona jest w kotły węglowe jako jedyne 
źródło ciepła, przy czym najczęściej są to kotły wodne z rusztem napądzanym 
mechanicznie, z wentylatorami podmuchu i wyciągu spalin, o średniej mocy grzej
nej. Tradycyjnie układ kotłów jest tak dobrany, że jeden z nich, najcząściej naj
mniejszy, służy jako źródło ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
okresie poza sezonem grzewczym. Pozostałe, a są to zwykle przynajmniej dwa 
kotły, zaopatrują odbiorców w wodę grzejną dla systemu centralnego ogrzewania. 
W takim układzie w sezonie grzewczym pracują zwykle kotły obciążenia podsta
wowego, zaś kocioł, który poza sezonem dostarcza ciepłą wodę użytkową, pełni 
funkcję źródła szczytowego. By właściwie dobrać układ źródeł ciepła dla moderni
zowanej ciepłowni, trzeba dysponować tzw. uporządkowanym wykresem zapotrze
bowania ciepła. Obejmuje on zmiany zapotrzebowania na ciepło niezbędne dla 
odbiorców komunalnych (na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przy
gotowania ciepłej wody), jak i odbiorców przemysłowych (na cele technologiczne, 
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ogrzewniczo-wentylacyjne, klimatyzacyjne i przygotowania ciepłej wody). Przy 
dobieraniu mocy źródeł ciepła należy ponadto uwzględnić sprawność przesyłania 
ciepła grzejnego. 

Prezentowana koncepcja zagospodarowania energii dołowych wód kopal
nianych sprowadza sic; do stosownej modernizacji ciepłowni, przeprowadzanej 
pod k,1tem możliwości ciepłowniczego wykorzystania tych wód. Ze względu na 
temperaturą wód kopalnianych, zwykle mieszczącą sic; w przedziale 18-25°C, nic 
ma mowy o bezpośrednim wykorzystaniu ich do komun~lnych celów grzejnych. 
Niezbędne jest zainstalowanie pomp grzejnych. W przypadku zastosowania me
chanicznego napędu sprężarek byłby to układ kilku równolegle ustawionych sprc;
zarkowych pomp ciepła, przez których szeregowo połączone parowniki kolejno 
przepływałaby woda kopalniana, zaś odpowiednio przez ich równic szeregowo 
połączone skraplacze przepływałaby woda sieciowa systemu grzejnego. Ilość tych 
pomp grzejnych wynikałaby z zakładanego schłodzenia wody kopalnianej, zwykle 
nieprzckraczaj,iccgo ok. 5~°C na jeden parownik. Praktycznie biorąc byłby to 
układ trzech lub maksymalnie czterech pomp grzejnych. /~astosowanie do napędu 
sprężarek energii elektrycrncj z krajowego systemu elektroenergetycznego pocią
gałoby konieczność zapewnienia pracy pompy grzejnej ze stosunkowo wysokim 
wskaźnikiem efektywności, o znacznie wyższej wartości niż przy wykorz.ystaniu 
energii elektrycznej pochodzącej z własnej elektrociepłowni. A zatem należałoby 
wprowadzić do ciepłowni skojarzoną gospodarką cieplno-elektryczną, opartą na 
pracy spalinowego bloku elektryczno-ciepłowniczego, którego silnik zasilany 
gazem z.iemnym lub np. gazem z. odmctanowienia kopalni napędzałby generator 
prądu przemiennego, dostarczający energie; elektryczną do napędu pomp grz.ej
nych. Ponadto silnik spalinowy zasilany tym paliwem dostarczałby ciepło do 
ogrzewania wody sieciowej systemu ciepłowniczego. Przy wprowadzeniu do cie
płowni bloku spalinowego, w porównaniu do zasilania pomp grzejnych energią 
elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego, zauważalnie obniża sic, 
minimalna wartość wskaźnika efektywności energetycznej pompy grzejnej, zapew
niającego efektywność energetyczną jej zastosowania. 

By zastosować w ciepłowni (jedną) absorpcyjną pompę grzejną niczbądna 
jest energia napędowa w postaci wysokotemperaturowej wody grzejnej ( ok. 
160-180°C). Wówczas powinno sic; zainstalować odpowiedni kocioł wodny dostar
czający gorąG\ wodę do napędu absorpcyjnej pompy grzejnej. W dodatku obieg 
wysokotemperaturowej wody grzejnej powinien być sprzężony cieplnie poprzez 
wymiennik ciepła z obiegiem wody sieciowej, zapewniając możliwość jej dodatko
wego dogrzania. Zarówno przy stosowaniu absorpcyjnej, jak i sprężarkowej 
pompy grzejnej niezbędny jest w ciepłowni, w zależności od jej mocy grzejnej, 
przynajmniej jeden gazowy kocioł wodny jako szczytowe lub awaryjne źródło 
ciepła. 

Podstawowe źródło ciepła, tzn. sprężarkowa pompa grzejna i silnik spalino
wy lub też absorpcyjna pompa grzejna wraz z kotłem wysokotemperaturowym, 
pracując z najniższą możliwą wydajnością, powinno całkowicie zapewnić pokrycie 
zapotrzebowania na ciepło poza sezonem grzewczym. W okresie sezonu grzew
czego powyżej określone źródło ciepła powinno pracować w podstawie obciążenia 
cieplnego realizowanego w ciepłowni. A zatem w sezonie grzewczym podstawowe 
źródło jest niewystarczające i wymaga uzupełnienia pracą innych źródeł ciepła. 
·1~ brakującą część mocy grzejnej w sezonie powinien więc zapewnić inny kocioł 
lub kotły obciążenia szczytowego. Ze względów ekologicznych powinny to być 
kotły wodne zasilane gazem ziemnym lub też np. metanem z pokładów węgla. 
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Ponieważ moc silnika jest dobrana do mocy niezbędnej do napc;du pompy grzej
nej, przeto możliwe jest wykorzystanie pracy takiego układu z częścią jego mocy 
nominalnej . Zwykle charakterystyka silników spalinowych nowej generacji spro
wadza sic; do bardzo płaskiego przebiegu krzywej sprawności mechanicznej silnika 
w znacznym zakresie zmienności jego ilości obrotów, praktycznie biorąc od poło
wy nominalnej do nominalnej ilości obrotów. Umo:i.liwia to efektywną prace; silni
ka w zakresie od połowy mocy do pełnej jego mocy nominalnej. W takim przy
padku na pokrycie potrzeb cieplnych poza sezonem grzewczym silnik mógłby pra
cować z niepełną mocą, a gdy pozwala na to jego charakterystyka nawet z połow:1 
mocy nominalnej. Godząc sic; na niewielkie pogorszenie efektów energetycznych 
silnika, mógłby on pracować nawet w zakresie od ok. czwartej czc;ści jego mocy 
nominalnej. A zatem w sezonie grzewczym podstawowe źródło jest niewystarcza
jące i wymaga uzupełnienia prac,1 innych źródeł ciepła. 'Je; brakującą cn,ść mocy 
grzejnej w sezonie powinien więc zapewnić inny kocioł lub kotły obciążenia sz.czy
lowego. Ze wzglc,dów ekologicznych powinny to być kotły wodne z.asilanc gazem 
ziemnym lub też np. metanem z pokładów wc;gla. 

W celu określenia nakładu energii niezbc;dncj dla wykorzystania energii 
wód kopalnianych poniżej podano zarys obliczeń szacunkowych dotyczących wy
branego strumienia tej wody. W obliczeniach rozpoznawczych moi.na przyjąć, że 

ka:i.dcmu strumieniowi ohj<;tości wody kopalnianej ok. IO m3·h-1, prz.y z.ałoi.onym 

spadku jego temperatury w parowniku spn;żarkowcj pompy grzejnej ok. 17 K, 
odpowiada moc grzejna (termiczna) jej dolnego zn\ dła cicpla na poziomic ok. 
200 kW,. Przyjmując średni wskafoik efektywności pracy pompy grzcincj równy 
ok. 3,5 otrzymuje sic; ok. 280 kW, mocy grzejnej na poziomic jej górnego 1r(1dła 
ciepła, co wymaga doprowadzenia mocy ciektrycznej ok. 80 kW.,. Prz.yjmujac 
współczynnik skojarzenia silnika elektrycznego ze spalinowym, wynoszący ok. 
0,6-0,7, otrzymuje się moc grzejną tego drugiego ok. 135-l JS kW,. / ,atem hiczny 
strumień ciepła uzyskiwany przez układ silnik spalinowy - polllpa grzejna wynosi 
ok. 415-395 kW,. Efekt ten można uzyskać nakładem strumienia energii 
chemicznej ok. 250-220 kWc1, przy sprawności ogólnej silnika odpowiednio ok. 
0,90-0,85. A zatem efekt działania układu: spalinowy blok elcktrycz.no-ciepłowni
czy - sprężarkowa pompa grzejna wyraża sic; nakładem energii chemicznej przy
padającej na wytworzenie jednostki ciepła ok. 0,60-D,55 k.l c1, ·k.l 1-

1• 

Rozbicie całkowitego spadku temperatury wody kopalnianej 17 K na układ 
np. trzech pomp grzejnych ustawionych równoieglc może doprowadzić do pod
niesienia wskaźnika efektywności energetycznej układu pomp do po1.iomu nawet 
5,0. W konsekwencji przyniesie to obniżk<; h1c1.11cj mocy grz.ejnej do war\0Śc1 ok. 
330-320 kW,. przy zmniejszonej mocy elektrycznej do 50 kW,. , uzyskiwanej kosz
tem strumienia energii chemicznej ok . 150-140 kWch· Prowadzi tn do wartośc i 
jednostkowego nakładu energii ok. 0,45 k.Jc1i·kJ,-1• 

Opierając się na powyższych wielkościach charaktcry1.uj11cych pompc; grzej
ną i silnik spalinowy, można również określić nakład cnergii pierwotnej w pali
wie, niezbędny na zagospodarowanie jednostki energii geoterlllalnej. Dla przyję
tego uprzednio wskaźnika efektywności energetycz,neJ pompy grzejnej 3,5 oraz 5,0 
mo).na oszacować ten nakład jako odpowiednio ok. I, 1--0,7 k.l d,· k.l

1
,c0 , -

1• 

Podobna analiza zastosowana do sprężarkowej pompy grzejnej równiei. o 
wskaźniku efektywności energetycznej 3,5-5,0, ale z.asilanej cnergi,1 clektryczn:i 1. 

krajowego systemu elektroenergetycznego, prowadzi do naslępuj,,cych wyników: 
odpowiednio ok. 0,95-0,65 k.lch·kJ,-1 oraz ok. 1,35-{),85 k.l,11·k.l~cot '· 

Reasumując powyi..szc szacunki moi.na powicJzieć, i.e znajJuj,icy sii.; w 
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podstawie obciążenia ciepłowni blok spalinowy - pompa grzejna, schładzając 
przykładowy strumień objętości 10 m3·h-1 wody kopalnianej o ok. 17 K, jest w 
stanic zapewnić moc grzejną ok. 415--320 kW, dla potrzeb przygotowania ciepłej 
wody użytkowej przy dodatkowym nakładzie strumienia energii chemicznej odpo
wiednio ok. 250-150 kWch> co się wyraża jednostkowym nakładem energii che
micznej na wytworzenie jednostki ciepła ok. 0,60-0,45 kJch·kJ,-1• Ten ostatni 
wynik jest prawie dwukrotnie korzystniejszy, niż przy zastosowaniu do zasilania 
sprężarkowej pompy grzejnej energii elektrycznej z krajowego systemu elektro
energetycznego. 

Rozważmy teraz przypadek zastosowania absorpcyjnej pompy grzejnej, np. 
pracującej na wodnym roztworze bromku litu. Można przyjąć, że jej wskaźnik 
efektywności energetycznej mieści się w granicach ok. 1,5-1,7. Zakładając, że 
ciepło napędowe dla pompy pochodzi z kotła wodnego o sprawności energetycz
nej ok. 0,9, otrzymuje się dla absorpcyjnej pompy grzejnej wskaźnik określający 
nakład energii pierwotnej na wytworzenie jednostki ciepła w wysokości odpo
wiednio ok. 0,75-0,65 kJch·kJ,-1 oraz wskaźnik określający nakład energii chemicz
nej (pierwotnej), niezbędny na zagospodarowanie energii geotermalnej w wyso
kości odpowiednio ok. 2,2-1,6 kJch·kJ eo,-1• 

Dla oceny porównawczej wyso,ości nakładu energii pierwotnej na wytwo
rzenie jednostki ciepła można podać, że praca konwencjonalnego kotła gazowego 
charakteryzuje się wskaźnikiem ok. 1,10-1,15 kJch·kJ,-1, czyli wymaga blisko dwu
krotnie większego nakładu niż absorpcyjna pompa grzejna lub też ponad dwu
krotnie większego nakładu energii pierwotnej niż układ blok spalinowy - pompa 
grzejna. Warto tu jednocześnie podkreślić, że nakład energii chemicznej na za
gospodarowanie energii geotermalnej jest prawie dwukrotnie niższy w przypadku 
zastosowania sprężarkowej pompy grzejnej napędzanej silnikiem spalinowym w 
stosunku do absorpcyjnej pompy grzejnej. A zatem przyjmując jako podstawę 
kryterium energetyczne, to wprowadzenie do układu ciepłowni zespołu blok spali
nowy - sprężarkowa pompa grzejna do zagospodarowania energii wód kopalnia
nych jest ze wszech miar zalecane. 

Powyżej przeprowadzona analiza energetyczna obejmuje wyłącznie przypa
dek pracy podstawowego źródła ciepła i nie uwzględnia pracy źródła szczytowego. 
By uwzględnić wpływ pracy źródła szczytowego należy dysponować szczegółowymi 
danymi odnośnie proporcji wykorzystania wydajności obu źródeł. Jednak nawet 
takie dane nic zmienią wymowy powyższej analizy o korzyściach płynących z zas
tosowania układu: sprężarkowa pompa grzejna - blok spalinowy. 

Z kolei do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej niezbędna jest pełna 
analiza ekonomiczna, obejmująca koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne propo
nowanego rozwiązania. leu problem wykracza jednak poza zakres niniejszego 
opracowama. 

Ponieważ prezentowane instalacje obejmują dwie nowo uruchomione in
westycje oraz jedną dopiero planowaną, przeto nie można było podać podstawo
wych wskaźników techniczno-ekonomicznych, charakteryzujących ich pracę. 
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Streszczenie 

Dokonano przeglądu stanu zagospodarowania do celów ciepłowniczych 

występujących w kraju zasobów energii geotermalnej zawartej w wodach pod
ziemnych. Omówiono koncepcją ciepłowni kopalnianej lub komunalnej , wyko
rzystującą niskotemperaturowe dołowe wody z kopalni węgla kamiennego o tem
peraturze 18-25°C. Obliczono i porównano wskaźniki energetyczne następujących 
rozwiązań: 

skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna, oparta na pracy spalinowego 
bloku elektryczno-ciepłowniczego, którego silnik zasilany gazem (np. z od
metanowicnia kopalni) napędzałby generator prądu przemiennego, dostar
czający energię elektryczną do napądu pomp grzejnych, 

absorpcyjna pompa grzejna wraz z kotbm gazowym wysokotemperaturo
wym i kotłami obciążenia szczytowego. 
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Summary 

This is a reviev of developing geothcrmal energy obtained from the under
ground water resources for heating systcms. The work prcscnls how to dcvelop 
and exploit the underground water resources in the hcat pumps. It also prcscnts 
technology of the system of hcat pumps. 
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