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Szanse i bariery rozwoju polskich 
systemów ciepłowniczych 
Ciepłownictwo to ważny dla polskiej gospodarki dział 
energetyki zapewniający dostawy ciepła do scentrali-
zowanych systemów ciepłowniczych, które pokrywają 
średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w polskich 
miastach.

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Politechnika Warszawska, Zakład Systemów 

Ciepłowniczych i Gazowniczych

Kilkanaście milionów obywateli nasze-
go kraju korzysta z ciepła pochodzące-
go z sieci ciepłowniczych, wytwarzane-
go przez źródła energetyki zawodowej 
i przemysłowej oraz w ciepłowniach 
komunalnych. W Europie z systemów 
ciepłowniczych korzysta ponad 100 mi-
lionów mieszkańców.

Ciepłownictwo dawniej zwane ogrze-
waniem „zdalaczynnym” to technolo-
gia zaopatrywania w ciepło odbiorców 
z centralnych źródeł, jakimi są cie-
płownie i elektrociepłownie. Gorąca 
woda lub para wodna przesyłana jest 
za pośrednictwem sieci ciepłowniczych 
do odbiorców. Niezbędnym elementem 
sieci ciepłowniczej jest węzeł ciepłow-
niczy będący przeważnie własnością 
odbiorcy. W systemie ciepłowniczym 
mamy zatem trzy elementy składowe 
systemu: źródła ciepła, sieci ciepłow-
nicze i węzły ciepłownicze. W aglo-
meracjach miejskich przy dużej gęsto-
ści zapotrzebowania na ciepło jest to 
najbardziej racjonalny i ekonomiczny 
sposób zapewnienia dostawy ciepła dla 
mieszkańców. Ciepło z elektrociepłow-
ni i dużych źródeł jest tańsze od ciepła 
produkowanego w indywidualnych 
kotłowniach małej mocy. Źródła ciepła 
pracujące na rzecz systemu ciepłow-
niczego charakteryzują się wyższymi 
sprawnościami produkcji ciepła około 
85%. W przypadku elektrociepłowni 
sprawność wytwarzania energii ciepl-
nej i elektryczności przekracza 90%. 

Należy również zwrócić uwagę na 
większą niezawodność w produkcji 
ciepła (kilka jednostek kotłowych). 
Istotnym czynnikiem jest cena za ciepło 
systemowe. Każdy towar produkowa-
ny w ilości hurtowej musi być tańszy 
od produktu wytwarzanego w niewiel-
kiej ilości. Udział paliwa, jakim jest 
węgiel kamienny do produkcji ciepła 
sieciowego, jest wysoki i przekracza 
obecnie 75%. Zużycie gazu ziemnego 
(7%) i oleju opałowego (7%) utrzymu-
je się na stałym poziomie ze względu 
na wysoką cenę tych paliw. Systema-
tycznie rośnie jednak zużycie biomasy 
i jej udział w bilansie paliw osiągnie 
w 2011 r. ponad 6%. Udział spalanych 
odpadów komunalnych jest w skali kra-
ju pomijalnie mały. W roku 2011 wypro-
dukowano około 240 TJ ciepła. Węgiel 
bardzo powoli będzie wypierany przez 
gaz ziemny oraz biopaliwa.

Trochę historii

Pierwowzorem dla eksploatowanych 
obecnie systemów ciepłowniczych były 
instalacje grzewcze z czasów greckich 
i rzymskich. Już wtedy używano cie-
pła zawartego w wodzie do ogrzewania 
i kąpieli. Wykorzystywano również 
w tym celu źródła geotermalne. Pierw-
sze nowożytne systemy ogrzewań 
wodnych powstały w Anglii w XVIII 
wieku. Ogrzewano w ten sposób poje-
dyncze obiekty, a także fabryki (1790 r.). 
Pierwsze polskie scentralizowane sys-
temy „zdalaczynne” ogrzewające kilka 
budynków wybudowano na przełomie 

XIX i XX wieku w kompleksie budyn-
ków obecnej Politechniki Warszawskiej 
(1899–1901) i w Szpitalu Dzieciątka Je-
zus (1897–1901) w Warszawie. Dostar-
czały one parę grzejną do wszystkich 
budynków tych instytucji. Odbiorniki 
ciepła – grzejniki – zasilane były parą 
w sposób bezpośredni. Postęp w ogrze-
waniu budynków z jednej strony oraz 
problemy z eksploatacją systemów pa-
rowych z drugiej spowodował, że dla 
bezpieczeństwa zaczęto stosować wy-
mienniki para/woda, w których czynni-
kiem grzejnym była woda.

Rozwój systemów ciepłowniczych na-
stąpił po II wojnie światowej. Jednym 
z pierwszych miast w Polsce, w którym 
powstał system ciepłowniczy, była War-
szawa. Realizację inwestycji rozpoczęto 
od przebudowy elektrowni kondensa-
cyjnej na Powiślu na elektrociepłownię 
o mocy cieplnej 232 MW. Pierwszą 
magistralę łączącą EC Powiśle z Pa-
łacem Kultury i Nauki uruchomiono 
w grudniu w 1953 r. W 1956 r. prawo-
brzeżną Warszawę zaczęła zaopatrywać 
w ciepło elektrociepłownia Żerań. Była 
to pierwsza elektrociepłownia w Polsce, 
której głównym zadaniem było zaopa-
trywanie miasta w ciepło.

Z upływem lat wielkość systemów 
ciepłowniczych wymusiła stosowanie 
wyższych parametrów w sieci oraz bu-
dowę węzłów bezpośrednich z urządze-
niami redukcyjnymi. Dalsza rozbudowa 
spowodowała, że taka technologia sys-
temu ciepłowniczego nie sprawdzała się 

O systemach ciepłowniczych
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w eksploatacji. Zaczęto wówczas sto-
sować regulację hydrauliczną poprzez 
kryzowanie systemu. Jednocześnie re-
zygnowano z układów bezpośrednich 
na rzecz układów pośrednich (wymien-
nikowych), gdyż zakłócenia w pracy 
sieci ciepłowniczej przenoszone były na 
instalacje wewnątrz budynków, a awa-
rie instalacji wewnętrznych na prace 
sieci. Wraz ze wzrostem produkcji cie-
pła zwiększały się również moce zain-
stalowane w źródłach ciepła. W latach 
60. we wszystkich większych polskich 
miastach rozpoczęto eksploatację syste-
mów ciepłowniczych z wykorzystaniem 
budowanych nowych elektrociepłowni.

Statystyka polskiego 

ciepłownictwa

Według aktualnych danych statystycz-
nych w Polsce w ostatnim roku wypro-
dukowano 434 PJ ciepła, z tego 62% 
w skojarzeniu z energią elektryczną 
(270 PJ). Porównując ciepło odda-
ne do sieci (315 PJ) i ciepło zakupio-
ne przez odbiorców (277 PJ), można 
stwierdzić, że straty ciepła wynoszą 
12,2%. Jest to wynik dosyć dobry, cho-
ciaż w niektórych krajach europej-
skich średnie straty są na poziomie 
9–10%. Zgodnie ze sprawozdaniem 
Prezesa URE długość sieci ciepłow-
niczych w Polsce wynosi 19 400 km,
a osiągalna moc cieplna 59,1 GW. Jest 
to zdecydowanie więcej niż moc zainsta-
lowana w polskich elektrowniach. Naj-
większym odbiorcą ciepła sieciowego 
jest sektor gospodarki komunalnej, który 
zużywa ponad 60% produkowanego cie-
pła, na drugim miejscu plasuje się prze-
mysł około 30% oraz usługi 10%.

Prognozy zapotrzebowania na ciepło 
do roku 2030 przewidują, że przez na-
stępne lata zapotrzebowanie utrzyma 
się na obecnym poziomie, a jego spadki 
będą rekompensowane przyłączeniami 
do systemów ciepłowniczych nowych 
odbiorców. Na wielkość zmian w zapo-
trzebowaniu na ciepło użytkowe w Pol-
sce wpływ będą miały dwa zjawiska. 
Z jednej strony zwiększenie produkcji 
przemysłowej oraz podniesienie standar-
du życia mieszkańców spowodują zwięk-
szenie zapotrzebowania na energię.

Najważniejszym czynnikiem rzutują-
cym na zapotrzebowanie na ciepło jest 
liczba ogrzewanych budynków, jedno-
cześnie istotny jest również standard 
energetyczny, który wpływa na zapotrze-
bowanie na ciepło dla budynku. Zgod-
nie z polskimi przepisami wskaźnik jed-
nostkowego zapotrzebowania na ciepło 
powinien wynosić 100 kWh/(m2 rok)
dla budynków jednorodzinnych  oraz 
90 kWh/(m2 rok) dla budynków wielo-
rodzinnych. Należy się jednak liczyć, 
że w najbliższej przyszłości wskaź-
nik ten spadnie do 60 kWh/(m2 rok).
Niewykluczone jest jednak bardziej ra-
dykalne jego obniżenie. W Polsce wdra-
żane są dyrektywy europejskie w spra-
wie efektywności oraz charakterystyki 
energetycznej budynków. Być może po 
roku 2020 wznoszone będą tylko obiekty 
pasywne energetycznie.  Wskaźnik zapo-
trzebowania na ciepło w ciągu roku nie 
będzie zatem większy niż 15 kWh/m2.
Istniejące budynki, które nie zostały 
jeszcze poddane procesowi termomo-
dernizacji, będą sukcesywnie ocieplane, 
co spowoduje ograniczenia zapotrzebo-
wania na ciepło.
W sektorze przemysłu możliwa jest 
również znaczna redukcja zapotrzebo-
wania na ciepło. Wskaźnikiem okre-
ślającym efektywność energetyczną 
w przemyśle w skali kraju jest ener-
gochłonność w kilogramach oleju 
ekwiwalentnego na 1000 euro PKB. 
Porównanie tempa zmian w europej-

skich krajach wysoko rozwiniętych 
ze zmianami w Polsce pomoże wska-
zać na rząd możliwej redukcji zużycia 
energii w najbliższych 15 latach. I tak 
na przykład średnia zapotrzebowania 
na energię fi nalną dla 27 krajów, obec-
nie członków UE, w latach 1993–2006 
spadła o 15% z 240 kgoe/1000 euro 
do 202 kgoe/1000 euro. W tym sa-
mym czasie w Polsce spadek ten był 
znacznie większy i wyniósł ponad 
60%, ale energochłonność w naszym 
kraju jest jeszcze wyższa niż śred-
nia UE (202,5 – UE, 360 – Polska). 
Wśród krajów Unii Europejskiej naj-
lepszym przykładem do naśladowania 
jest Dania ze zużyciem 105 kgoe/1000 
euro PKB.
W najbliższych 10–15 latach w Polsce 
możliwa jest dalsza redukcja wskaźnika 
energochłonności do poziomu 300 kgoe,
czyli roczne zmniejszenie zużycia ener-
gii powinno wynosić 1%. Założenie 
to jest zgodne z dyrektywą Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2006/32/WE 
w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług ener-
getycznych, w której przewiduje się, 
że w okresie dziewięciu lat zużycie 
energii spadnie o 9%. Uzyskanie ta-
kiej redukcji zużycia energii nie bę-
dzie możliwe bez ograniczenia zużycia 
ciepła na cele komunalno-bytowe oraz 
produkcji przemysłowej.
Tendencję tę potwierdza spadek produk-
cji i sprzedaży ciepła, jaki zanotowano 
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w okresie ostatnich 10 lat. I tak pro-
dukcja ciepła w roku 2002 wyniosła 
467,5 PJ, aby w 2011 r. obniżyć się do 
poziomu 392 PJ. Prawdopodobnie w na-
stępnych latach nastąpi jednak niewielki, 
ale spadek zapotrzebowania na ciepło.

Co dalej z systemami ciepłowniczymi, 
czy będą się rozwijały? W perspekty-
wie kilkudziesięciu lat nastąpi rozwój 
istniejących systemów ciepłowniczych 
w miastach. Podłączeni zostaną nowi od-
biorcy, chociaż należy się liczyć z tym, 
że potrzeby cieplne nowych budynków 
będą znacznie niższe niż w budynkach 
obecnie eksploatowanych. Rozbudowa 
systemu ciepłowniczego poprzedzona 
zostanie wykonaniem szczegółowych 
analiz ekonomiczno-technicznych. 
W przypadku kiedy inwestycja rozbu-
dowy sieci będzie nieopłacalna na ob-
szarach o zwartej zabudowie, powstaną 
lokalne systemy ciepłownicze zasilane 
ze źródeł trójgeneracyjnych, co pozwo-
li na poprawę komfortu życia miesz-
kańców, a jednocześnie może obniżyć 
koszty dostawy ciepła. W dłuższej per-
spektywie (50–100 lat) w budynkach 
niskoenergetycznych lub pasywnych 
jedynym źródłem energii będzie elek-
tryczność, a potrzeby energetyczne 
osiągną bardzo niski poziom.
Zadaniem na dzisiaj dla ciepłownictwa 
jest modernizacja źródeł ciepła przez 
wymianę starych, wyeksploatowanych 

urządzeń, których zaawansowany wiek 
skutkuje niską efektywnością produk-
cji ciepła i wysokim poziomem emisji 
zanieczyszczeń. Według danych stowa-
rzyszenia Euroheat and Power w 2009 r.
emisja dwutlenku węgla w polskim 
ciepłownictwie wynosiła 103 Mg/TJ 
w porównaniu do 39–56 Mg/TJ w kra-
jach takich jak Dania i Finlandia. 
Z podstawowych działań, które mogą 
poprawić sprawność produkcji ciepła, 
można wymienić:
●  stosowanie paliwa, na jakie kocioł zo-

stał zaprojektowany,
●  właściwy rozdział powietrza pierwot-

nego na strefy,
●  wykorzystanie systemu automa-

tycznej regulacji procesu spalania 
z uwzględnieniem wskazań analiza-
torów spalin,

●  zapewnienie szczelności komory spa-
lania,

●  właściwa eksploatacja kotła,
●  usuwanie zanieczyszczeń z po-

wierzchni ogrzewalnych kotłów,
●  regulacja temperatury gazów spalino-

wych opuszczających kocioł.

Istotnym elementem polityki energe-
tycznej Polski jest powiększenie produk-
cji energii elektrycznej w skojarzeniu 
z ciepłem. Promowanie wysokospraw-
nej skojarzonej gospodarki cieplno-
-elektrycznej w oparciu o zapotrzebo-
wanie na ciepło użytkowe stanowi prio-
rytet dla wspólnoty europejskiej i niesie 
ze sobą potencjalne korzyści związane 

z oszczędzaniem energii pierwotnej. 
Polska dzięki rozbudowanemu syste-
mowi scentralizowanych systemów cie-
płowniczych jest w szczególny sposób 
predysponowana do rozwoju kogenera-
cji. Ambitny cel, jaki został postawiony 
w polityce energetycznej Polski do roku 
2030, zakładający podwojenie wytwa-
rzania elektryczności w kogeneracji, 
jest realny. Pozwoliłoby to w znaczący 
sposób zmniejszyć emisję dwutlenku 
węgla oraz poprawić bezpieczeństwo 
elektroenergetyczne kraju. Duże źródła 
produkujące ciepło na potrzeby syste-
mów ciepłowniczych wyposażone są 
z reguły w wysokosprawne urządzenia 
ograniczające emisję produktów spala-
nia do atmosfery. Emisja zanieczysz-
czeń z małych lokalnych, rozproszo-
nych źródeł spalających gorsze rodzaje 
paliw jest wyższa niż ze źródeł scentra-
lizowanych. Dzięki relatywnie dużym 
systemom ciepłowniczym możliwe jest 
wprowadzenie jednostek wytwórczych 
o odpowiednio dużych mocach, a więc 
i mniejszych kosztach jednostkowych.

Jednocześnie należy stwierdzić, że do-
tychczasowe ceny ciepła są niskie, 
nie ma społecznych warunków na ich 
wzrost, a tym samym inwestycje ko-
generacyjne bez dodatkowego wspar-
cia nie zapewniają zwrotu z kapitału. 
W wielu przypadkach (np. instala-
cje zasilane gazem) koszty operacyjne 
przekraczają przychody możliwe do 
uzyskania ze sprzedaży ciepła i energii 
elektrycznej. Niemożliwy jest zatem roz-
wój kogeneracji bez systemu wsparcia. 
Podwyższenie sprawności źródeł ciepła 
można uzyskać na drodze modernizacji 
istniejących obiektów lub wymianie wy-
eksploatowanych kotłów na nowe.

Zgodnie z polityką energetyczną pań-
stwa preferowane powinny być ukła-
dy skojarzone pracujące na paliwach 
gazowych. Obecnie stosowany system 
wsparcia produkcji energii elektrycznej 
w skojarzeniu z ciepłem na podstawie 
świadectwa pochodzenia jest w zawie-
szeniu, ale prawdopodobnie będzie prze-
dłużony na następne lata. W tym obszarze 
konieczna jest konsekwentna i wybie-
gająca w przyszłość na wiele lat poli-
tyka państwa wspierająca kogenerację.

Kierunki rozwoju i zagrożenia
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Według ogólnoświatowych trendów 
przewidziany jest wzrost wykorzystania 
energii odnawialnej. W celu poprawie-
nia efektywności pracy źródła układy 
tego typu należy wyposażyć w zasob-
niki ciepła. W kilku polskich przedsię-
biorstwach ciepłowniczych takie zasob-
niki już pracują.

W przedsiębiorstwach ciepłowniczych 
istnieją duże możliwości poprawy efek-
tywności energetycznej w pracy syste-
mu. Modernizacja lub wymiana sta-
rych ciepłociągów wykonanych w tak 
zwanej technologii kanałowej pozwoli 
na obniżenie strat ciepła i ogranicze-
nie ubytków wody sieciowej w syste-
mie. Dalsze możliwości poprawy dają 
specjalnie przygotowane dla systemów 
ciepłowniczych programy obliczeń hy-
draulicznych, które pozwalają na opty-
malizację parametrów ich pracy, ciągły 
monitoring oraz regulację temperatury, 
a także ciśnień w źródle ciepła i sieci 
w trybie on line.

Większość węzłów w systemach cie-
płowniczych to węzły stare z lat 70. 
i 80. ubiegłego wieku. Znaczącą ich 
część poddano jednak modernizacji. 
W tym obszarze bardzo dużo zostało 
zrobione w okresie ostatnich 10–15 lat. 
Można stwierdzić, że stan techniczny 
węzłów ciepłowniczych w skali całe-
go kraju jest dobry. Zależnie od sys-
temu ciepłowniczego wymiennikowe 
węzły ciepłownicze to ponad 95–99% 
wszystkich eksploatowanych węzłów. 
Węzły grupowe są systematycznie 
wymieniane na węzły indywidualne. 
W zależności od systemu obejmują 
one od 1 do niekiedy 30% wszystkich 
węzłów. Kryterium to dotyczy zarów-
no ilości, jak i mocy eksploatowanych 
węzłów. Praktycznie zlikwidowane 
zostały węzły zasilane w sposób bez-
pośredni ze źródła ciepła. Większość 
węzłów w budynkach wyposażonych 
jest w układy automatycznej regulacji, 
w tym regulacji temperatury, tzw. regu-
lacja pogodowa. W wielu przedsiębior-
stwach wprowadzono radiowe odczyty 
z liczników ciepła, co również umoż-
liwia na bieżąco kontrolę parametrów 
cieplnych i wczesne wykrycie sytuacji 
awaryjnych.

Na pewno w ciągu najbliższych kilku lat 
w wielu polskich miastach ciepło pro-
dukowane będzie również w spalarniach 
odpadów komunalnych, co jest zdecy-
dowanie bardziej korzystne dla środo-
wiska niż spalanie śmieci w źródłach 
indywidualnych. Powstające i projekto-
wane instalacje do termicznej utylizacji 
odpadów komunalnych wyposażone są 
w wiele urządzeń do oczyszczania spa-
lin, a emitowane spaliny zawierają zde-
cydowanie mniej zanieczyszczeń niż te 
ze źródeł ciepłowniczych, nie mówiąc 
już o indywidualnych źródłach ciepła, 
w których spalane są odpady wszelkie-
go rodzaju. Emisja zanieczyszczeń z tak 
zwanych źródeł niskiej emisji (emisja 
komunikacyjna oraz emisja pochodzącą 
z lokalnych kotłowni węglowych i indy-
widualnych palenisk domowych opala-
nych węglem) wielokrotnie przekracza 
dopuszczalne normy, do jakich muszą 
się dostosować zarówno spalarnie odpa-
dów, jak i źródła ciepłownicze.
Oprócz zwiększenia produkcji ciepła 
w kogeneracji możliwe jest również pro-
dukowanie ciepła na potrzeby chłodzenia 
(district cooling) z wykorzystaniem 
chłodniczych urządzeń absorpcyjnych. 
Jest to niewątpliwie szansą dla przedsię-
biorstw ciepłowniczych na zwiększenie 
produkcji i sprzedaży ciepła.

Zagrożeniem dla rozwoju systemów 
ciepłowniczych mogą być podwyżki 
cen ciepła i spadek liczby odbiorców 
ciepła sieciowego, spowodowane ko-
niecznością zakupu uprawnień zwią-
zanych z emisją dwutlenku węgla. 
Ilość niezbędnych do kupienia upraw-
nień będzie systematycznie wzrastała, 
tak aby w roku 2023 osiągnąć war-
tość 100%. Kolejnym wyzwaniem dla 
przedsiębiorstw ciepłowniczych bę-
dzie ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń ze źródeł spalania. W zasadzie 
już od 2020 r. wystąpi konieczność 
poniesienia dodatkowych kosztów na 
modernizację instalacji spalania, tak 
aby spełniała ona wymagania dyrek-
tywy IED (industrial emission direc-
tive) związanej z emisją zanieczysz-
czeń gazowych (SO2, NOx, CO) oraz 
pyłu do atmosfery. Czyste środowi-
sko, w tym czyste powietrze, wyma-
gać będzie poniesienia kosztów przez 

odbiorców ciepła. Rozwiązania ogra-
niczające emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery są powszechnie znane. Naj-
bardziej efektywnym działaniem jest 
zwiększenie sprawności wytwarzania 
ciepła. Do usuwania zanieczyszczeń 
pyłowych ze spalin służą wszelkie-
go rodzaju cyklony lub multicyklo-
ny, w dużych źródłach elektrofi ltry. 
Ale nowe wymagane standardy emi-
sji pyłów wymuszą nowe rozwiąza-
nia, które zapewnią emisję pyłów nie 
większą niż 30 mg/m3.
Powszechnie stosowane będą układy 
hybrydowe składające się z kilku urzą-
dzeń, takich jak multicyklon oraz fi ltr 
workowy. Ciepłownie będą wyposażo-
ne w instalacje do odsiarczania spalin, 
głównie z wykorzystaniem związków 
wapnia i magnezu. Konieczny będzie 
również montaż katalitycznych urzą-
dzeń służących do redukcji emisji 
tlenków azotu. Zalecane będzie także 
stosowanie jako paliwa węgla kamien-
nego o małej zawartości siarki.

Dzisiejszy obraz polskiego ciepłow-
nictwa ukształtowany został w wyniku 
reformy ustroju naszego kraju reali-
zowanej na początku lat 90. ubiegłe-
go stulecia. Obowiązek zapewnienia 
usług zaopatrzenia w ciepło przesunięto 
z poziomu państwa na samorząd tery-
torialny stopnia podstawowego, czyli 
gminy. Majątek ciepłowniczy znalazł 
właściciela, który zaczął o niego dbać 
i był zobligowany ustawą – Prawo ener-
getyczne zapewnić dostawy ciepła przy 
jednocześnie ekonomicznie uzasadnio-
nej jego cenie. Wraz z transformacją 
ustrojową ciepłownictwo zrobiło też 
ogromny skok technologiczny i tech-
niczny. Ale wzrastający poziom wyma-
gań odbiorców i konieczność wypełnie-
nia standardów emisji stawiają przed 
tą branżą kolejne wyzwania.
Reasumując, kondycja techniczna sys-
temów ciepłowniczych jest dobra, ale 
konieczne jest dostosowanie ich do 
coraz ostrzejszych standardów środo-
wiskowych, co wiąże się poniesieniem 
dodatkowych nakładów fi nansowych 
i podniesieniem ceny ciepła. Nie wszy-
scy odbiorcy mają możliwość zmiany 
dostawcy ciepła. A zima przychodzi 
co roku.  
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Straty ciepła w sieciach 
ciepłowniczych 
Straty ciepła sieci ciepłowniczej odnoszą się do ilości 
energii cieplnej, która tracona jest podczas jej transpor-
tu ze źródła ciepła do odbiorców końcowych. Wynikają 
one z występowania procesów wymiany ciepła między 
wodą płynącą w rurach a otoczeniem zewnętrznym 
oraz gruntem.

dr inż. Olgierd Niemyjski
Politechnika Warszawska, Zakład Klimatyzacji 

i Ogrzewnictwa

Straty ciepła zawsze towarzyszą przesy-
łowi energii cieplnej siecią ciepłowniczą. 
Można je jedynie zmniejszyć poprzez 
modernizacje tras sieci oraz w wyniku 
obniżenia temperatury wody płynącej we-
wnątrz rur z zachowaniem prawidłowej 
pracy węzłów cieplnych. Istnieje jednak 
pewien poziom strat ciepła, którego nie 
można obniżyć. Wynika to z ograniczeń 
technologicznych. Stosowanie wyso-
ko sprawnych materiałów izolacyjnych 
w ciepłownictwie zwiększa koszty in-
westycyjne, a tym samym zmniejsza jej 
opłacalność. Dlatego wykorzystywane 
materiały izolacyjne muszą charaktery-
zować się stosunkowo niską ceną z za-
chowaniem jednocześnie możliwie do-
brych właściwości termoizolacyjnych.

Straty ciepła w dużej mierze zależą od 
właściwości termoizolacyjnych ma-
teriału izolacyjnego rurociągów cie-
płowniczych. Całkowity opór przeni-
kania ciepła (Rc) na drodze od gorącej 
wody płynącej w rurach do powietrza 
zewnętrznego i gruntu otaczającego 
rurociąg jest sumą wielu cząstko-
wych wartości oporów przewodzenia 
i przejmowania ciepła, np.: oporu 
przewodzenia ciepła przez izolację 
rurociągu, oporu przejmowania ciepła 
na powierzchni izolacji i ściankach 
kanału ciepłowniczego, oporu prze-
wodzenia ciepła przez grunt.

 
RR ic ∑=

gdzie:
Rc – całkowity opór przenikania ciepła, 
mK/W
Ri – opór przewodzenia lub przejmowa-
nia warstwy np.: gruntu, izolacji, mK/W

Największy udział w całkowitym oporze 
przenikania ciepła (Rc) ma opór przewo-
dzenia ciepła izolacji rurociągu wyno-
szący średnio około 70–80%. Dlatego 
ograniczając emisję energii cieplnej, 
należy zwiększyć sprawność izolacji 
rurociągów. 
Wielkość strat ciepła sieci ciepłowni-
czych często określana jest jako war-
tość bezwzględna wyrażona w GJ lub 
MW oraz jako wartość względna wy-
rażona w procentach. 
Bezwzględne straty ciepła rurociągów 
to ilość ciepła traconego wskutek prze-
nikania ciepła od gorącej wody płynącej 
rurociągami poprzez izolację do gruntu 
i powietrza zewnętrznego w określonym 
czasie. Dla odcinka rury wielkość 
mocy strat ciepła można obliczyć, ko-
rzystając z następującej zależności:

T )(TcmQ kpws −= &  

gdzie:
Qs – moc strat ciepła, W
m• – strumień masy wody płynącej 
w rurze, kg/s
cw – ciepło właściwe wody, J/kgK
Tp – temperatura wody na początku 
rury, °C
Tk – temperatura wody na końcu rury, °C

Powyższa zależność dotyczy mocy 
strat ciepła. Chcąc wykonać oblicze-
nia ilości traconej energii cieplnej (J), 
należy otrzymany wynik pomnożyć 
przez czas (s), w którym wystąpiły 
dane parametry wody. Wielkość strat 
ciepła wyrażona w formie mocy czę-
sto jest wynikiem obliczeń analitycz-
nych i symulacji strat ciepła. Wartości 
wyrażone w jednostkach energii (J) 
często pochodzą z systemów pomia-
rowych i dotyczą określonego prze-
działu czasu. Znając czas, w którym 
wykonano analizę strat ciepła, można 
w prosty sposób przeliczyć obie war-
tości strat ciepła.

Względne straty ciepła wyrażone są 
w procentach i określają udział strat cie-
pła w całkowitej energii przesyłanej sie-
cią rurociągów. Dla systemu ciepłow-
niczego wielkość tę można określić 
na podstawie zależności:
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 Fot. 1     Powierzchnia gruntu sfotografowana kamerą 
termowizyjną
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gdzie:
Us – wartość względna strat ciepła 
(udział strat ciepła), %
Qs – moc strat ciepła, MW
Qp – moc ciepła produkowanego 
w źródle ciepła, MW
Es – energia strat ciepła, GJ
Ep – energia cieplna wytwarzana 
w źródle ciepła i przesyłana siecią 
ciepłowniczą, GJ

Wielkość udziału strat ciepła w produkcji 
energii cieplnej (Us) wynosi około 8–15% 
dla sezonu zimowego oraz 20–40% dla 
sezonu letniego, przy czym niższe war-
tości tego wskaźnika występują dla 
większych systemów. Na rysunku 
przedstawiono wykres zmian udziału 
strat ciepła w produkcji energii ciepl-
nej w poszczególnych miesiącach 
roku dla jednego z systemów ciepłow-
niczych w Polsce.

 

Zauważalny wzrost udziału strat ciepła 
w okresie letnim bezpośrednio wynika 
z obniżenia zapotrzebowania miasta na 
energię cieplną w tym okresie (Ep, Qp). 

Metody ustalania wielkości strat ciepła 
sieci rurociągów ciepłowniczych moż-
na podzielić na dwie grupy: metody 
analityczne oraz metody pomiarowe. 
Metody analityczne polegają na obli-
czaniu wielkości strat ciepła z wyko-
rzystaniem znanych zależności i metod 
obliczeniowych opartych na modelu 
matematycznym. Istnieją różne modele 
matematyczne dla sieci kanałowych, 
preizolowanych i napowietrznych. Wy-
magają one znajomości wielu parame-
trów geometrycznych odcinków sieci 
ciepłowniczej oraz właściwości fi zycz-

nych materiałów, z których zostały wy-
konane rurociągi i ich izolacje. Ogólnie 
można zapisać, że wielkość strat ciepła 
określana metodami analitycznymi 
jest funkcją wielu zmiennych, których 
wartości są wyznaczane z określoną 
dokładnością.
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gdzie:
Qs – moc strat ciepła, W
TZ – temperatura wody zasilającej, °C
TP – temperatura wody powrotnej, °C
DZ – średnica zewnętrzna rurociągu, m
hZ – zagłębienie rurociągu, m
Rizolacji – współczynnik oporu przewo-
dzenia ciepła przez izolację rurociągu, 
mK/W
λizolacji – współczynnik przewodzenia 
ciepła dla materiału izolacji rurocią-
gu, W/mK
λgruntu – współczynnik przewodzenia 
ciepła dla gruntu, W/mK
L – długość rurociągu, m
Całkowite straty mocy cieplnej sieci cie-
płowniczej stanowią sumę algebraiczną 
strat ciepła wszystkich odcinków sieci. 
Otrzymaną wartość można zwiększyć 
o kilkanaście procent, uwzględniając 
w ten sposób straty ciepła armatury 
i innych elementów zamontowanych 
na rurociągach. Armatura siecio-
wa charakteryzuje się rozbudowaną 
powierzchnią zewnętrzną, czyli po-
wierzchnią wymiany ciepła. W sposób 
ogólny można zapisać, że:
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gdzie:
Qs – całkowita moc strat ciepła, W 
Qsi – moc strat ciepła i-tego odcinka 
sieci, W
qi – jednostkowe straty ciepła i-tego 
odcinka sieci, W/m
Li – długość i-tego odcinka sieci, m

Metody pomiarowe związane są z po-
miarem bezpośrednim lub pośrednim 
ilości ciepła emitowanego do otoczenia 

zewnętrznego przez rurociągi ciepłow-
nicze. Pozwalają one na pomiar wiel-
kości strat ciepła rurociągów ciepłow-
niczych w skali lokalnej lub globalnej. 
Pomiary lokalne dotyczą jednego lub 
kilku odcinków sieci. Wykonywane 
są przy użyciu specjalistycznych urzą-
dzeń pomiarowych pozwalających 
zmierzyć wartość gęstości strumienia 
ciepła na powierzchni izolacji ciepło-
ciągu. Metoda ta stosowana jest do 
bezpośredniego pomiaru strat ciepła 
sieci kanałowych ze względu na do-
stępność powłok izolacji rur w obrębie 
komór ciepłowniczych (fot. 2).

 Fot. 2    Pomiar gęstości strumienia ciepła 
na powierzchni izolacji

Druga metoda lokalnego pomiaru strat 
ciepła rurociągu ciepłowniczego pole-
ga na pomiarze temperatury wody sie-
ciowej na obu końcach rurociągu (np. 
w komorach) oraz wielkości strumie-
nia wody płynącej tym rurociągiem. 
Uzyskane wyniki pomiarów pozwala-
ją określić wielkość strat ciepła zgod-
nie z następującą zależnością:

 ( )TTmcQ •
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gdzie:
Qstr – moc strat ciepła, W 
m• – strumień wody płynącej rurocią-
giem, kg/s
cw – ciepło właściwe wody, kJ/kgK
TP – temperatura wody na początku 
rurociągu, °C
TK – temperatura wody na końcu ru-
rociągu, °C
Ta metoda pomiaru wymaga stworzenia 
mobilnego stanowiska pomiarowego, 
które można w prosty sposób montować 
i demontować w komorach ciepłowni-
czych. Stanowisko umożliwia wyko-
nanie pomiaru temperatury wody za 
pomocą termometrów elektronicznych 
z funkcją cyklicznego rejestrowania 
mierzonych wartości temperatury.

Metody określania strat ciepła 

sieci ciepłowniczych

 Rys.    Przykład zmienności wielkości udziału strat ciepła 
w produkcji energii cieplnej w ciągu roku dla jednego 
z systemów ciepłowniczych w Polsce

Rys Przykład zmienności wielkości udziału s
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Kolejnym przyrządem pomiaro-
wym jest przenośny przepływomierz 
ultradźwiękowy, służący do pomiaru 
i rejestracji wartości strumienia wody 
płynącej w rurociągu. Elementami 
pomiarowymi są sondy pomiarowe 
umieszczane na odizolowanym frag-
mencie rury zgodnie z zasadami mon-
tażu wykonywania pomiaru. 
Metodą pomiaru strat ciepła często 
stosowaną przez przedsiębiorstwa cie-
płownicze jest pomiar pośredni o za-
sięgu globalnym i dotyczy całego sys-
temu sieci ciepłowniczej. Według tej 
metody wykonywane są pomiary ilo-
ści ciepła wyprodukowanego w źródle 
ciepła oraz ciepła odebranego przez 
odbiorców. Różnica obu wielkości jest 
wartością strat ciepła. Jest to metoda 
pomiaru pośredniego, ponieważ war-
tość strat ciepła zostaje określona na 
podstawie pomiaru wielkości energii 
cieplnej zawierającej wielkość strat 
ciepła. Wielkość strat ciepła według 
tej metody obliczana jest na podstawie 
następującej zależności:

QQQQ UbSpstr Pr −−=

gdzie:
Qstr – energia strat ciepła, J
QPr – wartość produkcji energii ciepl-
nej, J
QSp – wartość sprzedaży energii ciepl-
nej, J
QUb – straty energii cieplnej w wyniku 
występowania nieszczelności ruro-
ciągów

Metody ograniczania 
strat ciepła

Ograniczenie strat ciepła sieci cie-
płowniczych ma nie tylko wymiar 
ekonomiczny dla przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego, ale także wpływa na 
zwiększenie jakości dostawy ciepła 
do odbiorców i zwiększa konkuren-
cyjność w stosunku do innych, alter-
natywnych źródeł ciepła. 
Wielkość strat ciepła sieci ciepłowni-
czych jest wprost proporcjonalna do 
różnicy temperatury wody sieciowej 
i temperatury otoczenia oraz odwrot-
nie proporcjonalna do wartości oporu 
przenikania ciepła na drodze od ruro-

ciągu do otoczenia. Ogólnie można 
zapisać:
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gdzie:
Qs – moc strat ciepła, W
∆T – różnica temperatury wody sie-
ciowej i temperatury otoczenia, K
Rc – współczynnik oporu przenikania 
ciepła na drodze od wody sieciowej pły-
nącej rurociągiem do otoczenia, mK/W
L – długość odcinka sieci, m
Z powyższej zależności wynika, że 
istnieją tylko dwa kierunki działań 
zmierzających do ograniczenia strat 
ciepła sieci ciepłowniczej:
1) zmniejszenie wartości ∆T,
2) zwiększenie wartości Rc.

Obniżenie temperatury 

wody w sieci 

ciepłowniczej

Obniżenie temperatury wody nie 
w każdym systemie ciepłowniczym 
jest możliwe do zrealizowania ze 
względu na ograniczenia techniczne 
wyznaczane przez układ sieci i wę-
z-łów cieplnych. W wyniku obniżenia 
temperatury wody zasilającej system 
następuje zwiększenie przepływu wody 
w sieci oraz zwiększenie strat ciśnienia 
w odcinkach rurociągów. Wzrost opor-
ności hydraulicznej sieci ciepłowni-
czej wymaga wprowadzenia zmian 
w układach pompowych źródeł ciepła 
i przepompowniach sieciowych. Po-
ważnym ograniczeniem technicznym 
w tym przypadku jest przepustowość 
sieci ciepłowniczej określająca grani-
ce możliwości zwiększenia przepływu 
wody w sieci. 
Kolejną czynnością niezbędną do 
wykonania jest wprowadzenie zmian 
w sposobie regulacji węzłów ciepl-
nych. Konieczna jest korekta nastaw 
regulatorów lub nawet ich wymiana 
oraz korekta wielkości wymienników 
ciepła.
Zmiana parametrów temperaturowych 
wody sieciowej wymaga przeprowadze-
nia wielu prac dostosowujących system 
do nowych parametrów pracy. Charak-
ter tych prac jest zależny od indywidu-
alnych cech systemu ciepłowniczego. 
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Czy inwestycja w kotły grzewcze na paliwo stałe jest opłacalna?

Koszty ogrzewania domu i wody użytkowej to około 70–80% rocznych kosztów 
eksploatacji całego domu. Na wysokość rachunków za zużycie energii cieplnej 
główny wpływ ma rodzaj i cena spalanego paliwa, zaś mniejszy – sprawność 
systemu grzewczego oraz standard wykonanej izolacji cieplnej budynku. Przy 
budowie domu lub modernizacji instalacji c.o. warto zastanowić się nad roz-
wiązaniem, które zapewni komfort użytkowania i niski koszt wyprodukowania 
energii.
Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze rodzaju instalacji c.o. przez sta-
tystycznego Polaka są ogólny koszt zakupu instalacji, w tym kotła, oraz przede 
wszystkim cena opału.
Pomimo pojawienia się na rynku nowych, odnawialnych źródeł energii (panele 
solarne, biomasa), węgiel nadal pozostaje jednym z najefektywniejszych i naj-
tańszych paliw stałych. Koszt pozyskania energii w zależności od rodzaju źródła, 
w przeliczeniu na 1 kilowatogodzinę jest bardzo zróżnicowany i waha się: od 
najniższego 0,15 zł – ogrzewanie ekogroszkiem, poprzez gaz płynny – 0,42 zł, 
olej opałowy – 0,45 zł, do najdroższego 0,47 zł – energia elektryczna (ogrzewa-
nie prądem rozliczanym według I taryfy). Duża rozpiętość cenowa wpływa na 
wysokość rocznych wydatków na ogrzewanie. 
W skali roku ogrzewanie ekogroszkiem w kotle z automatycznym podajnikiem to koszt ok. 2800 zł, gazem – 4600 zł, a energią elektryczną 
– 8400 zł. Różnica aż 37 groszy na zaledwie jednej kilowatogodzinie oraz brak spektakularnych wahań cen na rynku paliw stałych, takich 
jak ekogroszek i produkty pochodne (miał, kulki miałowe, koks), słusznie przemawiają za zainstalowaniem kotła grzewczego opalanego 
tego typu paliwem.
Do zalet kotłów (np. na ekogroszek wysokoenergetyczny) należą m.in. wysoka sprawność, wydajne paliwo o niskiej zawartości siarki 
i automatyzacja urządzeń grzewczych, w tym wyposażenie w automatyczne podajniki. Jeden pełen załadunek zbiornika – w zależności 
od jego wielkości i temperatury zewnętrznej – wystarcza na 3–4 dni standardowego ogrzania domu. Dodatkowo kotły te wyposażone 
są w zaawansowaną technologię, pozwalającą na kontrolę np. dopływu powietrza do spalania i ilości podawanego paliwa. Steruje ona 
również pracą pompy obiegowej oraz współpracuje z zasobnikiem ciepłej wody. Tego typu kotły mogą być wyposażone również w re-
gulację pogodową.
Biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne i eksploatacyjne, a także potrzeby, komfort i możliwości fi nansowe, wydaje się, że węgiel jeszcze 
długo pozostanie liderem w statystykach paliw, którymi ogrzewane są domy.

Źródło: www.taniopal.pl

krótko

Z tego powodu nie można tematu 
uogólniać, podając rozwiązania, które 
można zastosować w wielu systemach 
ciepłowniczych.
Następstwem obniżenia temperatury 
wody zasilającej jest: 
●  wzrost przepływu wody w sieci ru-

rociągów powodujący występowa-
nie większych strat ciśnienia prze-
pływu wody w rurach,

●  potrzeba wykonania zmian regula-
cyjnych pracy węzłów cieplnych,

●  podwyższenie temperatury wody 
powracającej z węzłów cieplnych. 

Obniżenie temperatury wody zasila-
jącej system ciepłowniczy bezpośred-
nio wpływa na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych w zakresie kosztów 

energii traconej do otoczenia. Z dru-
giej strony powoduje wzrost kosztów 
pompowania wody w przepompow-
niach. Jednak wzrost kosztów pom-
powania wody sieciowej jest kilka razy 
mniejszy od obniżenia kosztów energii 
cieplnej traconej do otoczenia.

Zmiana technologii 

wykonania rurociągów

Oczywistym sposobem ograniczenia 
strat ciepła sieci ciepłowniczych jest 
zwiększenie oporności przenikania 
ciepła na drodze od wody sieciowej 
do otoczenia. Wymiana izolacji istnie-
jących rurociągów wymaga poniesie-
nia wielu nakładów fi nansowych oraz 

przeprowadzenia kosztownych prac 
budowlanych. Najczęściej realizowane 
jest to przez wymianę starej sieci kana-
łowej na preizolowaną, której izolacja 
wykonana jest z wysoko sprawnych 
materiałów termoizolacyjnych. 
Zmiana technologii wykonania sieci 
cieplnej z kanałowej na preizolowaną po-
woduje redukcję strat ciepła o 40–50%. 
Opłacalność takiej inwestycji jest często 
bardzo niska, ponieważ czas zwrotu po-
niesionych nakładów inwestycyjnych 
wynosi kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
lat. Przedsiębiorstwa ciepłownicze jednak 
podejmują się realizacji powyższych in-
westycji, są one często współfi nansowane 
w ramach udziału w programach moder-
nizacyjnych Unii Europejskiej.  

Fot. K. Wiśniewska
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BEZPIECZNE CIEPŁO 2013

3–5 października 2013 r. w Prószkowie k. Opola odbędzie się konferencja naukowo-techniczna „BEZPIECZNE CIEPŁO 2013”. Skierowana jest 
ona zarówno do środowisk naukowych, jak i przedstawicieli przemysłu. Wydarzenia organizuje Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu – je-
dyna taka organizacja dla tego typu rzemiosła w kraju – przy współudziale pracowników wyższych uczelni i organizacji technicznych.
Konferencja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie szerokiego grona osób z różnych branż, związanych z tematyką kominową, kur-
sami organizowanymi przez Korporację Kominiarzy Polskich. Będzie składać się ona z sesji tematycznych, w czasie których prezentowane 
będą referaty zamówione przez organizatorów i zgłoszone przez uczestników konferencji. 
Tematyka konferencji to m.in.:
■  bezpieczeństwo systemów kominowych odprowadzających gazy z urządzeń grzewczych;
■  systemy wentylacji obiektów budowlanych w aspekcie jakości środowiska wewnętrznego obiektów budowlanych;
■  ogrzewanie, wymiana gazów w obiektach budowlanych, a ochrona środowiska;
■  technologia systemów wymiany gazów;
■  problemy eksploatacji przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bezpieczeństwo 

konstrukcji budowlanych.

Patronem medialny wydarzenia jest Kominiarz Polski – Kwartalnik Korporacji Kominiarzy Polskich on-line.
Źródło: www.slk.piib.org.pl
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Termograficzne badania rurociągów doko-
nywane są w dwóch celach: wykrycia miejsc 
o temperaturze powierzchni większej, niż do-

puszczają wymogi normy (głównie BHP) oraz okre-
ślenia stanu izolacji cieplnej lub wyznaczenia jed-
nostkowych strat ciepła.
Norma PN-77/M34030 Izolacja cieplna urządzeń 
energetycznych określa maksymalną wartość tem-
peratury powierzchni zaizolowanego urządzenia 
równą 50ºC przy temperaturze otoczenia nieprze-
kraczającej 40ºC. Jest to zgodne z wymogami do-
tyczącymi nieprzekraczania maksymalnych, zaleca-
nych wartości jednostkowych strat ciepła. 
Badania termograficzne rurociągów parowych na-
leży przeprowadzać „od góry” z co najmniej dwóch 
powodów:
●  wady izolacji typu eksploatacyjnego (osunięcie, 

zgniecenia) występują głównie w górnej części 
poziomego rurociągu,

●  górna część płaszcza izolacji pokryta jest kurzem, 
jest też mocniej utleniona od dolnej, co na sku-
tek polepszenia emisyjności zmniejsza błąd po-
miaru oraz odbijalność, zwiększając szansę wy-
krycia gorących miejsc i prawidłowego pomiaru 
temperatury.

Pojęcie stan izolacji cieplnej zawiera głównie parametr 
gęstości strumienia ciepła emitowanego z powierzch-
ni izolacji lub inaczej mówiąc jednostkowe straty cie-
pła. Celem badań stanu izolacji jest zwykle wytypowa-
nie kolejności i zakresu prac remontowych.

Jak skutecznie zbadać stan izolacji cieplnej 

rurociągów metodą termografi czną?

To stwierdzenie nie dotyczy termowizyjnego odbio-
ru izolacji nowo położonej lub po remoncie – wtedy 
sprawdzane są wartości strat ciepła i ich rozrzut.
Dla potrzeb diagnozy remontowej często wystar-
czające jest sklasyfikowanie izolacji na porównywal-
nych odcinkach w subiektywnej 3- lub 4-stopniowej 
skali opartej na ocenie częstotliwości występowa-
nia plam cieplnych, ich temperaturze i rozległości 
(procent powierzchni) oraz na temperaturze pozo-
stałej części powierzchni poza plamami.
W przypadku klasyfikacji jakości izolacji opartej 
na wyliczeniach jednostkowych strat ciepła istotny 
jest dobór warunków środowiskowych i metody-
ki badawczej – w przeciwnym wypadku błąd bę-
dzie zbyt duży. Wyliczeń strat ciepła dokonuje się 
na podstawie histogramów rozkładów tempera-
tury na reprezentatywnych odcinkach rurociągu 
zarejestrowanych na termogramach w czasie ba-
dań (minimum 30 termogramów).

Włodzimierz Adamczewski
TERMO-POMIAR 
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