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o Często transformacja energetyki cieplnej bazuje na istniejących 

sieciach ciepłowniczych, których fragmenty mają być zasilane „energią 

zieloną”, pozyskiwaną ze źródeł OZE 

o Rozwiązania takie nie likwidują centralnych sieci ciepłowniczych, więc 

także ich awaryjności i uciążliwości eksploatacyjnej i społecznej 

o Węzeł ciepłowniczy zawierający kocioł indukcyjny, zmierza do 

stopniowej eliminacji sieci ciepłowniczej, w miarę jej technicznego 

zużycia i zastąpienia sieci ciepłowniczej siecią elektryczną z węzłami 

elektrociepłowniczymi 
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o Węzeł elektrociepłowniczy zasilany jest ciepłem wytwarzanym przez 

pompy ciepła i ogniwa solarne oraz uzupełniająco przez kocioł 

indukcyjny i  magazyn ciepła wysokotemperaturowego.  

o Elektrycznie może być zasilany z własnej elektrowni fotowoltaicznej, 

akumulatorowego magazynu energii, agregatu prądotwórczego własnego 

(gaz-prąd, a w przyszłości wodór-prąd) oraz z niskonapięciowej sieci 

bilansującej się, zawierającej wszystkie dostępne źródła OZE (w tym 

wytwórnię i  magazyn wodoru), współpracującej z KSE poprzez 

transformator SN/nn.  

o Nie wszystkie wymienione źródła energii muszą występować w każdym 

w węźle elektrociepłowniczym. Zarządzanie optymalne ciepłem i 

zasilaniem elektrycznym węzła elektrociepłowniczego zapewni sieciowy 

terminal dostępowy STD 
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o Analizę porównawczą kosztów transformacji przeprowadzono dla 

przypadku zakupu ciepła w PEC oraz zastosowania pomp ciepła, 

solarnych źródeł ciepła i kotła indukcyjnego [8], uwzględniając zasilanie 

elektryczne z KSE i przyjmując aktualne ceny sprzedaży energii 

elektrycznej 
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• W centralnym ogrzewaniu pomieszczeń dąży się do 

możliwie maksymalnego ograniczenia tzw. zładu, aby 

zwiększyć  dynamikę regulacji temperatury w 

ogrzewanych pomieszczeniach.  

• Tę zasadę zapewni w najwyższym stopniu kocioł 

indukcyjny z wysokotemperaturowym nagrzewaniem 

czynnika grzewczego, którym jest olej termalny  

• Podgrzewanie indukcyjne czynnika grzewczego jest 

szybsze niż podgrzewanie go za pomocą grzałek 

elektrycznych.  

• Dodatkowo magazyn ciepła z wykorzystaniem oleju 

termalnego jako czynnika grzewczego, zgromadzi 2,5 

razy więcej ciepła aniżeli magazyn z wykorzystaniem 

wody 

7 



• Ciepło właściwe wody w temperaturze 80°C = 4060 J/kg*K, gęstość – 1000 kg/m3. 

• Ciepło właściwe wody w temperaturze 20°C = 4150 J/kg*K. 

• Ciepło właściwe oleju SHELL OIL S2 w temp. 250°C = 3058 J/kg*K, gęstość  - 707 kg/m3.  

• W temperaturze 40°C gęstość oleju wynosi 825 kg/m3, a ciepło właściwe 2137 J/kg*K  

• Ciepło zmagazynowane w 1 m3 (1000 kg) wody w zakresie temperatur 80 – 40 °C wynosi: 

 1000 kg x 4060 J/(kg * K)  x 40 K = 0,162 MJ = 45 kWh 

• Ciepło zamagazynowane w 1 m3 oleju w zakresie temperatur 250 – 40 °C, przy założeniu 
średniej gęstości w tym przedziale 770 kg/m3 i średniej wartości ciepła właściwego 2560 
J/kg* K,  wynosi: 

 770 kg x 2560 J/kg * K  x 210 K=  0,414 MJ  =  115,1 kWh 

• Stosunek zmagazynowanych energii cieplnych wynosi : 115,1 kWh / 45kWh  = 2,56. 
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Zatem zbiornik o pojemności 1 m3 wypełniony olejem 

termalnym ma 2,5 razy większą zdolność zmagazynowania 

ciepła, aniżeli zbiornik wypełniony wodą 



Kocioł indukcyjny z olejowym nośnikiem ciepła (ONC) ma 
ponadto zalety, które wyszczególniono w poprzedniej 
prezentacji 

Oszczędność energii i kosztów w węźle ciepłowniczym z 
kotłem indukcyjnym wiąże się z wyeliminowaniem 

• strat przesyłania ciepła,  

• kosztów konserwacji sieci ciepłowniczej  

• kosztów usuwania awarii sieci  

• ciepło wytwarzane w miejscu jego użytkowania, w ilości 
niezbędnej lecz wystarczającej, nie jest obciążone 
kosztami zamówionej mocy cieplnej 
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• Analizę oparto o rzeczywiste zużycie ciepła na potrzeby CO i CWU, w 

rozliczeniu rocznym, dla dwóch budynków wielorodzinnych w jednej ze 

śląskich spółdzielni mieszkaniowych 

• Zestawienie dotyczy budynku 11 kondygnacyjnego z 33 mieszkaniami  

i 5 kondygnacyjnego z 45 mieszkaniami 

• Dane dotyczące zużycia ciepła są za rok 2019 

• Dla celów CO wykorzystane jest ciepło dostarczane klasycznie, z 

centralnej sieci ciepłowniczej,  

• Dla celów CWU, w węźle ciepłowniczym zainstalowano pompy ciepła oraz 

solarne źródła ciepła. Ciepło z centralnej  sieci ciepłowniczej jest w 

przypadku CWU ciepłem uzupełniającym. 
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• Zestawienie kosztów energii cieplnej dla CWU w budynkach 

wielorodzinnych w 2019 roku. Ceny aktualne z podatkiem VAT 5%. Taryfa 

G12 – 0,46 zł/kWh 
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• Zestawienie kosztów energii cieplnej dla CWU w budynkach 

wielorodzinnych w 2019 roku. Ceny aktualne z podatkiem VAT 5%. Taryfa 

G12 – 0,46 zł/kWh 
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• Przez analogię do CWU przyjęto, że OZE zapewni 80-90% 

zapotrzebowania na ciepło 

• Przyjęto 2 źródła ciepła: 

• źródło podstawowe – pompy ciepła dwustopniowe, zapewniające możliwość 

uzyskania temperatury wody w grzejnikach do 65 °C,  

• źródło uzupełniające - kocioł indukcyjny 

• Moc pomp ciepła należy dobrano w wysokości 80 % mocy obliczeniowej 

(projektowej) 

• Moc nominalną kotła indukcyjnego, jako źródła uzupełniającego, 

przyjęto w wysokości 50% mocy obliczeniowej 
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• Uwaga: Obliczenia dotyczą zasilania elektrycznego według aktualnych cen 

dystrybutorów związanych z KSE. Nie uwzględniono sytuacji, gdy energia jest 

pozyskiwana z OZE, np. z paneli fotowoltaicznych 
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• Analiza została przeprowadzona przy założeniu prostej technicznie adaptacji 
węzła ciepłowniczego, polegającej na wyłączeniu zasilania z centralnej sieci 
ciepłowniczej i podłączeniu kotła indukcyjnego oraz rozszerzeniu źródeł 
zasilania w ciepło na  pompę ciepła i ogniwa solarne.  

• Zasilanie elektryczne przyjęto z KSE.  

• Wykazano, że transformacja energetyczna w ciepłownictwie jest osiągalna i 
kosztowo akceptowalna  

• Instalacje  centralnej sieci ciepłowniczej mogą być zastępowane 
proponowanym rozwiązaniem w miarę ich naturalnego zużycia.  

• Nowe obiekty mogą być budowane z zastosowaniem rozproszonych źródeł 
ciepła OZE 

• Rozwiązania techniczne poszerzone o magazyn ciepła na potrzeby CO i CWU, 
eletroprosumeryzm OZE oraz programowane zarządzanie energią, wprowadzą 
dodatkowe oszczędności.  

• W szczególności korzystna jest redukcja kosztów społecznych (awarie sieci, 
uciążliwość komunikacyjna).  

• Wystarczające, korzystne, proste i tanie  jest magazynowanie ciepła w 
zbiorniku wypełnionym olejem termalnym, podłączonym po stronie 
wysokotemperaturowego obiegu grzewczego kotła. 
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• Założenia: budynek 11 kondygnacyjny (33 mieszkania), średnie dzienne zużycie ciepła w 
sezonie grzewczym (6 msc.=180 dni) w wysokości: 584 GJ/180 dni = 3,24 GJ (900,72 
kWh) na każdy dzień,  

• Zdolność magazynowania ciepła przez olej termalny: 0,414 GJ/m3,  

• Wymagana objętość zbiornika: 3,24 GJ / 0,414 GJ/m3 = 7,8 m3.  

• Zakładając współczynnik rezerwowy np.1,5, korzystna i wystarczająca wielkość 
magazynu ciepła to 12 m3 oleju termalnego.  Jest to przypadek, zmagazynowania 
ciepła zapewniającego jego dobowe zapotrzebowanie.  

• Jeśli w większości, a maksymalnie w 80 procentach ciepło będzie wytwarzana przez 
pompy ciepła, wówczas kocioł indukcyjny będzie uzupełniał go w magazynie w ilości 
wynoszącej 20% w ciągu doby, czyli 900,72 kWh x 0,2  = 180,14 kWh.  

• Obliczono moc elektryczną kotła dla tego budynku na 62,6 kW i jest ona wystarczająca i 
uzupełnieni wymagane ciepło w magazynie w ciągu:180,14 kWh/62,6 kW = 2 godz. i 53 
min. dziennie. Taki czas pracy efektywnej źródeł fotowoltaicznych jest osiągalny 
również w porze zimowej. Zatem stosując kocioł indukcyjny można zapewnić ciepło za 
pomocą OZE w sposób ciągły. 

• Oszczędność kosztów w przypadku struktury rozpatrywanego węzła ciepłowniczego 
związana jest również z wyeliminowaniem strat przesyłania ciepła, kosztów 
konserwacji sieci ciepłowniczej oraz kosztów usuwania awarii sieci. Ciepło 
wytwarzane w miejscu jego użytkowania, w ilości niezbędnej lecz wystarczającej,  nie 
jest ponadto obciążone kosztami mocy zamówionej w PEC. 



o Wstępna analiza kosztów ciepła CO i CWU przy zastosowaniu kotła 

indukcyjnego w węźle elektrociepłowniczym w budynkach 

wielorodzinnych wykazała oszczędności także przy zastosowaniu ceny 

energii elektrycznej dyktowanej przez zmonopolizowany system jej 

dystrybucji.  

o Dodatkowe niewątpliwe korzyści, wynikające z ceny energii 

elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł OZE oraz zastosowania zarządzania 

optymalnego energią przez sieciowy terminal dostępowy (STD), a także 

z magazynowania energii elektrycznej i ciepła, uzasadniają ten kierunek 

transformacji energetyki ciepłowniczej.  

o Należy jeszcze uwzględnić znikome koszty eksploatacyjne kotła 

indukcyjnego w porównaniu z kosztami eksploatacji sieci ciepłowniczej, 

a przede wszystkim korzyści środowiskowe.  

22 



o Kocioł indukcyjny w węźle ciepłowniczym z zainstalowanym magazynem ciepła, jest  

najprostszą i najtańszą metodą magazynowania energii, w szczególności, jeśli 

energia elektryczna zasilająca kocioł indukcyjny jest wytwarzana w ogniwach 

fotowoltaicznych 

o Zbudowano i zbadano model przemysłowy kotła indukcyjnego, kolejnym krokiem jest 

zbudowanie doświadczalnego węzła ciepłowniczego zawierającego kocioł indukcyjny 

oraz inne odnawialne źródła energii wraz ze sterowaniem węzłem ciepłowniczym za 

pomocą sieciowego terminala dostępowego (STD) 

o Optymalnym węzłem doświadczalnym będzie obiekt przemysłowo-biurowy 

obejmujący halę produkcyjną, w której zastosowane byłoby  ogrzewanie nawiewne 

wysokotemperaturowe, oraz pomieszczenia biurowe, w których byłoby odwzorowane 

zapotrzebowanie na ciepło dla celów CO i CWU, jak w obiektach mieszkalnych.  

o Taki obiekt będzie służył sprawdzeniu autonomicznego systemu ciepłowniczego, z 

opisaną strukturą węzła ciepłowniczego,  a jednocześnie służyłby do sprawdzenia 

systemu optymalnego zarządzania energią z wykorzystaniem Sieciowego Terminala 

Dostępowego (STD) połączonego z inteligentnym licznikiem energii. 
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