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1. System ciepłowniczy jako obiekt automatyki 

1.1 Systemy ciepłownicze – stan obecny i tendencje 

1.1.1 Wprowadzenie  

Zagadnienia regulacji będące przedmiotem niniejszej pracy występują w systemach 
ciepłowniczych (ogrzewania zdalaczynnego [48]) a tym samym dotyczą ciepłownictwa czyli 
„działu energetyki, obejmującego wytwarzanie ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach, 

przesyłanie go za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i uŜytkowanie do ogrzewania 

pomieszczeń i celów technologicznych” [31]. Ciepłownictwo rozpowszechniło się wraz 
z rozwojem duŜych ośrodków miejskich i przemysłowych, np. w Niemczech pierwsze takie 
instalacje zostały zbudowane w 1898 roku w Hamburgu i w Berlinie. W Polsce zaczęto  je 
rozwijać na większą skalę w latach pięćdziesiątych. Największe na świecie systemy 
ciepłownicze znajdują się w Rosji (Moskwa), na Ukrainie (Kijów), w Polsce (Warszawa), 
Niemczech (Hamburg, Berlin) i Danii (Arhus) [31]. Opłacalność stosowania ogrzewania tego 
typu rośnie z gęstością zapotrzebowania na ciepło (MW/km) i z okresem wykorzystania go 
w ciągu roku. W istniejących systemach zwiększa się ją między innymi przez wprowadzanie 
efektywnych układów automatycznej regulacji mocy wytwarzanego i przesyłanego ciepła. 

Podstawowe elementy systemu ciepłowniczego to: 

• źródła ciepła zasilające system w energię cieplną, 

• sieci rozprowadzające nośnik ciepła (najczęściej woda, czasem para wodna), 

• węzły ciepłownicze dostosowujące parametry nośnika ciepła do wymagań odbiorców, 

• instalacje wewnętrzne w budynkach. 

Źródłami ciepła przy mniejszych mocach są zwykle ciepłownie, a przy większych — 
elektrociepłownie. Podstawowa róŜnica technologiczna pomiędzy nimi, która polega na 
wytwarzaniu ciepła w elektrociepłowniach w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, 
pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii paliw. 

Sieci ciepłownicze to zespoły rurociągów transportujących nośnik ciepła – wodę (sieci 
wodne) lub parę wodną (sieci parowe). Najczęściej w ogrzewaniu miejskim stosuje się 
dwuprzewodową sieć wodną w układzie zamkniętym, tzn. Ŝe główne magistrale łączące 
źródła ciepła  z odbiorcami mają dwa przewody: zasilający i powrotny, a przepływ wody 
wymusza zespół pomp. ZaleŜnie od połączenia magistral, sieć ma układ promienisty 
(magistrale niepołączone ze sobą) lub pierścieniowy (występują połączenia magistral).  

Ze względu na wysokie wartości ciśnień i temperatur nośnika ciepła w sieci, odbiorniki ciepła 
są zwykle podłączane poprzez element pośredniczący, jakim jest węzeł ciepłowniczy. 
Głównym elementem węzła jest wymiennik ciepła lub hydroelewator (pompa strumieniowa). 
Poza obniŜeniem ciśnienia i temperatury nośnika ciepła węzły spełniają rolę punktów 
rozliczeniowych i regulacyjnych w sieci.  

Poglądowy obraz systemu ciepłowniczego, opartego na dwuprzewodowej sieci w układzie 
zamkniętym przedstawia rys. 1.1 
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Rys. 1.1 Poglądowy obraz dwuprzewodowej sieci ciepłowiczej w układzie zamkniętym 

 

1.1.2 Ciepłownictwo w krajach o porównywalnych warunkach  

Struktura zuŜycia energii w gospodarstwach domowych rozwiniętych krajów w naszej 
strefie klimatycznej kształtuje się w następujący sposób [5]: 

• 82% ogrzewanie i wentylacja, 

• 10% ciepła woda uŜytkowa, 

• 7% elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 

• 1% oświetlenie. 

Dane te wskazują na potencjalne korzyści do uzyskania z oszczędności zuŜycia energii na 
ogrzewanie.  Przyjmuje się, Ŝe odniesieniem dla Polski powinny być kraje europejskie o 
zbliŜo-nych warunkach klimatycznych, w których sektor gospodarki energetycznej i 
komunalnej funkcjonuje od wielu lat w warunkach gospodarki rynkowej. MoŜna do nich 
zaliczyć Niemcy, Danię i Finlandię. Dane charakteryzujące ciepłownictwo w tych państwach 
(Tabela 1-1) oraz tendencje rozwoju przedstawiono na podstawie publikacji [34],[35],[53].  

Tabela 1-1. Charakterystyka ciepłownictwa w krajach o porównywalnych warunkach 
Państwo Moc dyspozycyjna 

źródeł ciepłowniczych 
GW 

Udział ciepłownictwa 
w ogrzewaniu  

% 
Dania – 47,4 

Finlandia 16,5 44,0 
Niemcy 55 12,0 
Polska 46 50,0 

Dania 

Bezpośrednią przyczyną rozwoju sieci ciepłowniczych w Danii był gwałtowny wzrost 
cen ropy w latach siedemdziesiątych. Wynikiem tego było przeobraŜenie wielu elektrowni 
w elektrociepłownie z turbinami przeciwpręŜnymi i upustowymi oraz włączenie ich do 
systemu ogrzewania. Przekształcenia te objęły między innymi wiele obszarów zasilanych 
dotąd za pomocą  indywidualnych kotłów olejowych. Nastąpiła radykalna zmiana w 
strukturze źródeł ciepła i wykorzystywanych paliw. Obecnie prawie połowę energii cieplnej 
do celów grzewczych dostarczają miejskie systemy ciepłownicze, w tym około 60% ciepła 
jest wytwarzane w elektrociepłowniach. DąŜy się do tego by w najbliŜszym czasie zdalne 
ogrzewanie zabezpieczało 55% zapotrzebowania, a ciepło dla nich w 70% było wytwarzane 
w skojarzeniu. Sposób realizacji zamierzenia będzie polegać głównie na zastosowaniu 
w źródłach średniej i małej mocy turbin gazowych i silników spalinowych zasilanych gazem. 
PoniewaŜ ceny energii zaleŜą od pory dnia i roku, w elektrociepłowniach wykorzystuje się 
zasobniki, które umoŜliwiają okresowe zwiększanie produkcji energii elektrycznej bez 
zakłócania dostaw ciepła. Cechą charakterystyczną duńskiego ogrzewnictwa jest teŜ 
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niespotykany w innych krajach udział energii alternatywnych, tj. spalania śmieci, słomy, 
odpadów, biogazu. Rozwojowi systemów ciepłowniczych sprzyja opłacalność skojarzonej 
produkcji energii i wykorzystania gazu oraz wysokie opłaty za emisję zanieczyszczeń. 
Zakłada się, Ŝe nowe systemy ciepłownicze będą powstawać nawet w niewielkich 
miejscowościach (300–500 mieszkańców) o skupionej zabudowie, która zapewni obciąŜenie 
lokalnych sieci cieplnych na poziomie 0,6÷0,8 MW/km.  

Finlandia 

Klimat w Finlandii jest ostrzejszy niŜ w Polsce, na co wskazuje średnia temperatura 
obliczeniowa –32°C (w Polsce –20°C). Udział ciepłownictwa w ogrzewaniu kształtuje się na 
poziomie 45%. Około 30% ciepła wytwarza się w elektrociepłowniach, przy czym duŜe 
ośrodki miejskie są zasilane wyłącznie z elektrociepłowni. Finlandia osiągnęła najwyŜszy 
w świecie udział energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu — 32% całkowitego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Tradycyjne elektrociepłownie wykorzystują głównie 
węgiel kamienny, ropę naftową i torf. Coraz powszechniej uŜywa się gazu ziemnego, szacuje 
się, Ŝe w najbliŜszym czasie nastąpi wzrost jego udziału do 45%. Badania prowadzone 
w Finlandii, w dziedzinach związanych z energetyką, zmierzają głównie do rozwoju 
efektywnych i ekologicznych technologii pozyskiwania energii oraz zachęcenia do ich 
wprowadzania w przemyśle. Dotyczą one np. [53]: 

• produkcji energii w procesie spalania i gazyfikacji paliw, przy czym duŜą wagę 
przywiązuje się do wykorzystania produktów ubocznych i ograniczania szkodliwych 
zanieczyszczeń; 

• wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, jak torf, wiatr, słońce; 

• opracowania energooszczędnych technologii obniŜających zuŜycie energii w budynku — 
celem jest ograniczenie dostarczanej energii do 33 kWh/m2 (obecnie 160÷250 kWh/m2); 

• obniŜenie zuŜycia energii w przemyśle. 

Niemcy 

W Niemczech ciepłownictwo to około 12% ogólnego zuŜycia ciepła na ogrzewanie 
i rośnie, przy czym średnie obciąŜenie sieci wynosi 3,9 MW/km. Skojarzona produkcja ciepła 
stanowi około 60%. Głównym paliwem elektrociepłowni jest w starych krajach związkowych 
węgiel kamienny, a w nowych krajach – brunatny. PoniewaŜ najniŜsze ceny ciepła występują 
w elektrociepłowniach bazujących na gazie ziemnym i oleju, przewiduje się stopniowe 
zmniejszanie udziału węgla (juŜ obecnie znaczące jest zastosowanie gazu ziemnego). Pozwoli 
to realizować zamierzone programy ograniczania emisji szkodliwych zanieczyszczeń. 
Egzekwowanie wysokich opłat środowiskowych, przyjęcie odpowiednich zasad wyznaczania 
ceny ciepła i energii elektrycznej oraz wspomaganie energooszczędnych inwestycji zmierza 
do preferowania skojarzonej produkcji energii równieŜ w źródłach średnich i małych mocy. 

Znamienne jest to, Ŝe w wymienionych krajach, poczynając od kryzysów energe-
tycznych lat siedemdziesiątych, obserwuje się dynamiczny rozwój scentralizowanych 
systemów zaopatrzenia w ciepło. Jednocześnie następuje zwiększanie udziału gospodarki 
skojarzonej, wprowadzanie turbin gazowych, gazowo–parowych i hybrydowych silników 
spalinowych w ciepłowniach małej mocy. Ciepłownictwo ze skojarzoną produkcją energii 
cieplnej i elektrycznej pozwala uzyskiwać wyŜsze sprawności wykorzystania paliw oraz 
likwidować tzw. niskie emitory, odpowiedzialne (podobnie jak transport) za duŜe 
zanieczyszczenie powietrza w miastach. NiezaleŜnie od optymalizacji produkcji ciepła, dąŜy 
się do ograniczania jego zuŜycia. Dobre efekty przynosi promowanie energooszczędnego 



1. System ciepłowniczy jako obiekt automatyki  

10 

budownictwa. Do niedawna w krajach skandynawskich typowe zapotrzebowanie na energię 
do celów ogrzewczych w tradycyjnym budownictwie energooszczędnym wynosiło 60–70% 
całkowitych obciąŜeń energetycznych, obecnie wynosi ono około 50%. Natomiast 
w budownictwie energooszczędnym najnowszej generacji, w tzw. budynkach 
niskoenergetycznych, stanowi juŜ niecałe 30% i jest niŜsze niŜ zapotrzebowanie na energię do 
podgrzewania wody uŜytkowej [10]. Budownictwo niskoenergetyczne opiera się między 
innymi na zastosowaniu: 

• energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych, izolacyjnych, elementów regulacyjnych, 

• pasywnych sposobów wykorzystania energii słonecznej – budynek jako kolektor i magazyn 
energii promieniowania słonecznego (np. przeszklone przestrzenie, transparentne izolacje), 

• aktywnych systemów słonecznych (np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). 

1.1.3 Charakterystyka polskich systemów ciepłowniczych 

Według niektórych szacunkowych obliczeń około jednej trzeciej zuŜycia energii 
w Polsce przypada na ogrzewanie pomieszczeń [21]. Średnio ponad połowa mieszkań 
w miastach jest ogrzewana przez sieci ciepłownicze [21], w niektórych miastach, na przykład 
w Warszawie, nawet 75÷80% [35]. Ciepłownictwo polskie moŜna scharakteryzować poprzez 
następujące wskaźniki [34],[35]: 

• całkowita moc dyspozycyjna źródeł ciepła wynosi obecnie około 46000 MW, a moc 
zamówiona około 42000 MW, 

• średnie liniowe obciąŜenie sieci jest na poziomie 2,8÷3,0 MW/km (w tym sieci lokalnych 
3,2÷3,6 MW/km), 

• udział ciepłownictwa w ogólnym zaspokajaniu zapotrzebowania na ogrzewanie stanowi 
40÷50% (według innych źródeł 55÷60%), przy czym w gospodarce komunalnej 62÷65%, 

• tylko około 34÷40% ciepła sieciowego pochodzi z produkcji skojarzonej. 

Na podstawie danych za lata 1983÷1996, prognozuje się, Ŝe w najbliŜszej przyszłości łączne 
zapotrzebowanie na energię w gospodarce komunalnej (centralne ogrzewanie, ciepła woda 
uŜytkowa, wentylacja, klimatyzacja) będzie wyŜsze niŜ w przemyśle [35]. W Polsce zuŜywa 
się średnio 2–3-krotnie więcej energii na ogrzewanie niŜ w krajach o porównywalnych 
warunkach klimatycznych [10]. Określa to skalę potencjalnych efektów optymalizacji 
produkcji i zuŜycia energii w gospodarce komunalnej. Szacuje się, Ŝe opłaty za ciepło sięgają 
obecnie 60÷75% całości opłat mieszkaniowych i pochłaniają 15÷17% średnich dochodów 
rodzinnych [1.16]. Główne przyczyny takiego stanu to [34],[35]: 

• szybki wzrost cen nośników energii dąŜący do poziomu europejskiego, 

• relatywnie wolniejszy wzrost siły nabywczej odbiorców komunalnych, 

• duŜe straty ciepła w obiektach budowlanych (1,5÷2-krotnie większe niŜ w krajach UE), 

• nieekonomiczne i niefunkcjonalne struktury systemów ciepłowniczych, 

• brak środków wymuszających racjonalizację zuŜycia energii przez odbiorców, 

• monopolistyczne praktyki producentów i pośredników (np. spółdzielni mieszkaniowych). 

Scentralizowane systemy ciepłownicze w Polsce są postrzegane jeszcze nadal bardziej 
jako obciąŜenie z przeszłości niŜ szansa na przyszłość. NaleŜy pamiętać, Ŝe kumulują one w 
sobie wpływy gospodarki minionego okresu, w tym systemu dotacji i monokultury węglowej, 
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które eliminowały wiele rozwiązań mogących ograniczać poziom cen. Negatywna ocena 
systemów ciepłowniczych nie znajduje potwierdzenia ani w przeprowadzanych analizach 
ekonomicznych, ani w tendencjach obserwowanych w krajach UE i w krajach 
skandynawskich [34]. W polskich warunkach konieczne jest wprowadzenie rozwiązań 
technicznych i norm prawnych, które umoŜliwią i wymuszą racjonalną produkcję, dystrybucję 
i wykorzystanie ciepła. NajpowaŜniejsze obecnie problemy sprowadzają się do [16],[49]: 

• aspektu konkurencyjności — zmniejszenie obciąŜeń opłatami za ciepło dla odbiorców 
i oparcie jego ceny wyłącznie na rachunku ekonomicznym, 

• poprawy technologii — zapewnienie właściwych warunków zasilania w kaŜdym punkcie 
sieci (wyregulowanie ciśnień dyspozycyjnych, ograniczenie wpływu węzłów cieplnych 
z automatyką pogodową na pozostałe węzły). 

W specjalistycznych opracowaniach wskazywane są następujące główne kierunki rozwoju 
krajowych systemów ciepłowniczych [34],[35],[60]: 

w źródłach ciepła  

• modernizacja istniejących źródeł ciepła i budowa nowych — preferowana skojarzona 
produkcja energii cieplnej i elektrycznej, budowa gazowych i olejowych kotłów 
szczytowych, wprowadzanie zasobników buforowych wody sieciowej, 

• zmiana struktury wykorzystania paliw — spadek udziału węgla na rzecz gazu i ciekłych 
paliw ropopochodnych, 

• automatyzacja układów wodnych ciepłowni i kotłów, 

na poziomie sieci ciepłowniczych 

• podstawowa modernizacja sieci obejmująca uszczelnianie sieci i regulację hydrauliczną,  

• automatyzacja węzłów ciepłowniczych, 

• obniŜenie parametrów termodynamicznych w sieciach z poziomu temperatur 150/70°C do 
poziomu 100/50°C (90/40°C w mniejszych systemach), 

• wdraŜanie systemów sterowania i monitorowania parametrów termodynamicznych sieci, 

na poziomie odbiorców 

• termorenowacja budynków, 

• unowocześnianie instalacji wewnętrznych (zawory grzejnikowe z głowicami termo-
statycznymi, liczniki energii cieplnej). 

Przedstawione kierunki praktycznie obejmują modernizację wszystkich elementów systemu. 
Konfrontacja zakresu prac i moŜliwości inwestycyjnych wymusza zwykle konieczność 
stopniowej realizacji planów. Jednym z zadań, które pojawia się na róŜnych poziomach 
systemu, jest upowszechnienie układów regulacji automatycznej. W bieŜących publikacjach 
z zakresu ciepłownictwa spotyka się głównie informacje dotyczące zagadnień optymalizacji 
pojedynczych obwodów regulacji, brakuje natomiast szerszych opracowań z problemu 
regulacji w strukturach wielopoziomowych. W szczególności dotyczy to kwestii będącej 
przedmiotem niniejszej pracy — moŜliwości i efektów automatyzowania złoŜonego obiektu 
ciepłowniczego za pomocą rozproszonych układów regulacji instalowanych i działających 
niezaleŜnie na róŜnych poziomach systemu.  


