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Wstęp
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Przykład magazynu ciepła, zamek 
Malbork

Zbieranie lodu na 
rzece Hudson

[www.zamek.malbork.pl/wystawy-i-wnetrza/sredniowieczny-system-grzewczy-zamku-malborskiego]

https://nystateparks.blog/2021/02/23/when-ice-came-from-the-hudson-river-ice-harvesting-
in-staatsburg/



ZASADA DZIAŁANIA
MAGAZYNÓW CHŁODU
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Magazynowanie energii cieplnej 
można porównać do baterii, która 
zasila system klimatyzacji budynku. 
Wykorzystuje standardowy sprzęt 
chłodzący oraz zbiornik do 
przechowywania energii, aby 
przesunąć całość lub część potrzeb 
związanych z chłodzeniem budynku 
poza godzinami szczytu, 
w godzinach nocnych.



Rodzaje magazynów ciepła oraz sposoby na 
magazynowanie ciepła - wprowadzenie
• Magazyny ciepła, są znane od lat

• Dopiero obecna technologia pozwala nam zarządzać takimi magazynami w sposób 
automatyczny i racjonalny

• Magazyny chłodu poprawiają wykorzystania zasobów własnych
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Sposoby magazynowania ciepła

Wykorzystujące ciepło 
właściwe

Wykorzystujące przemiany fazowe

Wykorzystujące 
przemiany chemiczne
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Rodzaje magazynów ciepła



Akumulator gruntowy
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Akumulator BTES pracujący w kompleksie uniwersyteckim
w Ontario

[engineering.ontariotechu.ca/research/research-labs/borehole-thermal-energy-storage-system]



Akumulator w 
warstwie 
wodonośnej
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https://www.cire.pl/artykuly/materialy-problemowe/119630-magazynowanie-ciepla-rodzaje-magazynow

Akumulator ATES 



Akumulator
wodno- żwirowy
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www.cire.pl/artykuly/materialy-problemowe/119630-magazynowanie-ciepla-rodzaje-magazynow

Konstrukcja
magazynu

PTES



Akumulator 
kawernowy
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[https://www.cire.pl/img/upload/2017/2/20161202124046_8rys6.jpg]

Przykład realizacji akumulatora kawernowego
(skalnego), CTES zintegrowany z solarami



Zbiorniki wodne –
akumulator wodny 
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[enerad.pl/aktualnosci/magazyny-ciepla-i-chlodu-czeka-nas-rozwoj-technologii]

Schemat zbiornika
wodnego TTES



Kombajn 
do lodu
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[c03.apogee.net/mvc/home/hes/land/el?utilityname=gulfpower&spc=cel&id=19003]

Lód jest wytwarzany przez 
cyrkulację wody 
o temperaturze 2,7°C ze 
zbiornika magazynowego 
po powierzchniach 
wyparek płytowych lub 
cylindrycznych 
ustawionych w pionowych 
skarpach nad zbiornikiem 
magazynowym.

Schemat magazynu chłodu z wykorzystaniem
kombajnu do lodu



Zawiesina 
lodowa
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[www.icesynergy.com/L2-4-2prod-syst]

Zawiesina lodowa jest jedną z form 
dynamicznego magazynowania lodu. Małe
cząsteczki lodu w roztworze glikolu i wody
są wytwarzane w maszynach do lodu,
w wyniku czego powstaje gąbczasta
mieszanina, którą można przepompować.

Schemat magazynu chłodu z 
wykorzystaniem zawiesiny lodowej



Obieg 
zamknięty
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[www.researchgate.net/figure/Ice-rink-cooling-system-with-an-underground-TES-tank-TES-thermal-energy-storage]

Zamknięty system 
magazynowania lodu 
z lodem składa się z 
plastikowych pojemników z 
wodą zanurzonych w 
dodatkowym 
chłodziwie. Podczas ładowania 
wsadowego chłodziwo wtórne 
jest schładzane do ok. -4°C przez 
chłodziarka do cieczy i krąży 
w zbiorniku i na zewnętrznej 
powierzchni plastikowych 
pojemników, powodując 
tworzenie się lodu wewnątrz 
pojemników.

Magazyn chłodu z obiegiem zamkniętym



Rola magazynów 
chłodu

Magazyny chłodu są szeroko otwarte na 
działanie z różnymi formami zasilania. 

Mogą równocześnie być zasilane z sieci oraz 
z odnawialnych źródeł energii oraz 
wykorzystywać ciepło odpadowe.
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WYKORZYSTANIE
CIEPŁA
ODPADOWEGO

Ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych, które 
do tej pory było bezpowrotnie tracone, jest 
potencjalnym źródłem energii do wytwarzania 
chłodu przez agregat absorpcyjny produkujący 
wodę lodową.
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Współpraca z OZE

Technologia Icebrick od firmy Nostromo pozwala
na skuteczne magazynowanie chłodu który
może być tworzony z paneli fotowolaticznych lub
farm wiatrowych. Przyczynia się również do 
zmiejszenia śladu węglowego.
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https://www.powerinfotoday.com/thermal/nostromo-introduces-the-icebrick-the-world-s-first-modular-thermal-energy-
storage-cell/

Modułowy akumulator lodu



Ekonomia i ekologia
Magazyny chłodu mogą zmniejszyć zużycie
energii w godzinach szczytu, zapotrzebowanie
szczytowe, a co najważniejsze, średni koszt
zużytej energii.

Wdrożenie CTES przyczynia się do działań na
rzecz ochrony środowiska, przyczyniając się do 
lepszego wykorzystania źródeł odnawialnych, 
jak również mogą wpłynąć na obniżenie
zapotrzebowania energii i redukcji emisji
gazów cieplarnianych.
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Rzeczywiste projekty z magazynami chłodu
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Centrum Badawcze PAN

• Jabłonna, Polska

• Rodzaj magazynu chłodu: TTES, BTES

• Data powstania: 2015

• Wykorzystanie:

• Cele badawcze
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[www.imp.gda.pl/aktualnosci/article/otwarcie-centrum-badawczego-pan-w-jablonnie]



Richard Stockton College 

• Lokalizacja: Pomona, New Jersey, Stany 
Zjednoczone

• Rodzaj magazynu chłodu: ATES

• Data powstania: 2011r.

• Wykorzystanie:

• Klimatyzacja
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[www.architectmagazine.com/project-gallery/stockton-college-campus-center]



Lotnisko Arlanda 
w Sztokholmie

• Lokalizacja: Sztokholm , Szwecja

• Rodzaj magazynu chłodu: ATES 

• Wykorzystanie:

• Klimatyzacja latem i zimą

• Topienie śniegu na płycie lotniska

22

[www.malmberg.se/en-us/What-we-do/Geothermal-energy/How-it-works/Geothermal-heating-cooling]



Parlament w Berlinie
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[www.bundestag.de/en/visittheBundestag/Energy]

• Lokalizacja: Berlin, Niemcy

• Rodzaj magazynu chłodu: ATES 

• Data powstania: 2002

• Wykorzystanie:

• Klimatyzacja 

• Systemy chłodzenia



Podsumowanie

Używanie urządzeń magazynujących ciepło 
jest niezbędne, gdy chcemy w sposób 
efektywny energetycznie i ekonomicznie 
wykorzystywać odnawialne źródła energii, 
ciepło odpadowe bądź współpracować 
z układem kogeneracyjnym.

Do zalet magazynów ciepła z pewnością
można zaliczyć między innymi:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, szczególnie
w przypadku elektrociepłowni;

• wsparcie dla rozwoju budownictwa pasywnego;

• podwyższenie standardów energetycznych budynków
prywatnych i komercyjnych;

• istotne oszczędności w procesie produkcji, dystrybucji
i zakupu energii cieplnej;

• zwiększenie autokonsumpcji energii pozyskiwanej
z fotowoltaiki.
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